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Pio XI e a Ação Católica.*
Pelo Pe. D o m i 11 g os G II g I i e I me 11 i, C. M., Seminário Maior,
Mariana, Minas.

Não seria nada fácil colocar inteiramente a A. C. entre as
descobertas modernas a serviço do apostolado. O próprio Pio XI
insiste em declarar que não é ela coisa nova. 1 Depois de acentuar que é tão antiga quanto a Igreja, lembra seu desenvolvimento, nos últimos tempos. 2 E' o que, por sua vez, reconhece
o Papa Pio XII, nestes termos: "Nesta Obra de nome tão vasto
é-Nos suave e grato saudar a cara e preciosa herança que nos
foi deixada, como filha predileta de seu acendrado zelo pelo
incremento da vida cristã, por Nosso incomparável e sábio predecessor. Porque se a fé e a caridade de Cristo nos tornam a
todos irmãos e nos forçam a uma benevolência recíproca; se a
colaboração dos leigos no apostolado hierárquico mostra-se profícua e é reconhecida desde os albores do cristianismo na primitiva pregação apostólica; se este apostolado cooperador tomou através dos séculos na história da Igreja os mais variados
aspectos de associação, de disciplina, em modo e medida segundo as conveniências cio tempo; - esta forma nobilíssima
de colaboração que constitui a Ação Católica Italiana que se
vem desenvolvendo sob os pontificados de Pio IX, Leão XIII,
Pio X e Bento XV, recebeu da grande inteligência e do coração
de Pio XI o seu mais vigoroso impulso e sua estrutura orgânica." 3
Imutável em sua essência, o aposto}âdo entretanto é inesgot;'1vel em suas aplicações e métodos, que procura adaptar ao ritmo
variado das necessidades ela vida.
E, desde o meado cio século passado, vem-se firmando num
esboço, cada vez mais nítido, um movimento de leigos católicos
que terminou na atual A. C.
*) Comemorando o 25." aniversário ela encíclica "Ubi arcano Dei"
(23-12-1922), a R. E. B. publicou, em cada número deste ano de 1947

artigo sobre a A. C. Este sobre Pio XI e a A. C. é o último
'). Disc. ao Cong. de Univ. da A. C. It. 18-9-1929; Disc.
da J. I·. da A. C. It. 19-3-1927; Disc. à J. F. da A. e. It. de Roma,
2 ) Carta ao Card. Bertram, 13-11-1928· ao Card Segura
11111

6-11-1929.

:l) Audienc. 4-9-1940.
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Pio IX denuncia e reprova os erros revolucionários que iludiam a simplicidade da plebe. E c01icita os fiéis a combatê-los
eficazmente. Leão XIII inaugura um vasto movimento destinado
a proteger a classe operária, orientando-a pela caridade e justiça, ao mesmo tempo que a defende contra as insidiosas doutrinas subversivas da ordem social, culminando na "Democracia
cristã". Foi no pontificado de Leão XIII que a palavra Ação
Católica adquiriu foros de cidade. Pio X amplia a organização
profissional dos leigos, estendendo-as a todas as categorias da
sociedade. Aparece então o primeiro programa e.la A. C. cm que
todos devem participar. Foram assim lançados os lineamentos
básicos da teoria. 1 Bento XV, enfim, não obstante inteiramente
voltado para os problemas da guerra, ainda assim prossegue
na estrada, já agora muito larga, aberta por seus predecessores.
O próprio Concílio do Vaticano seriamente preocupara-se
em arregimentar os fiéis para a defesa da Igreja. Eis suas palavras na sessão terceira: "Em cumprimento de nosso supremo
dever pastoral, rogamos e conjuramos pelo amor ele Jesus Cristo
a todos os fiéis cristãos, muito especialmente porém aos que
desempenham alguma autoridade ou ocupam o cargo ele ensinar,
e mesmo lhes ordenamos, em nome do próprio Deus e Salvador
nosso, trabalhem com todo o zelo, para debelar e eliminar da
Igreja os erros, a fim de resplandecer, em toda a sua pureza,
a luz da fé." 5
E surgem, aqui e ali, nos diversos países, núcleos de leigo,;;
católicos, com denominações variadas. Roma os suscita, estimula e aprova. Guardam contudo um cunho de iniciativa particular e espontânea por parte dos fiéis, e com finalidade mais
ou menos limitada. Faltava-lhes originalidade, organicidade, oficiafü;ação e adaptação fácil e- universal aos diversos meios, e a
consequente eficácia, notas estas cspecí'ricas da A. C. de nossos dias.
O mérito de Pio XI está cm ter reconhecido as vantagens
e necessidades da A. C. anterior. Mas sobrl;!tudo sua intuição genial se revela, ao remodelá-la, segundo um plano, cuidadosamente elaborado. Daí resultou para a A. C. sua feição teológica
e jurídica claramente definidas. Daí sua inserção orgânica na
economia redentora como prolongamento do apostolado hierár-1) Enc. li Fermo proposifo, 11-6-1905.
5) Denz. n.º 1819.
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quico. Desentranhou-se então da tradição católica como um corolário da doutrina do Corpo Místico de Cristo, como uma consequência da vida cristã vivida socialmente, em plenitude.
A atuação de Pio XI é tal que o título de Papa da A. C.
lhe cabe de pleno direito e recebeu a consagração da voz comum.
Assim, a A. C. de Pio XI, sem se desarticular da A. C. de
seus antecessores, oferece características novas e tão peculiares
que não permitem confundir simplesmente as duas fases, perfeitamente delimitadas. Houve um progresso extraordinário. Deram-se passos de gigante.
Há na A. C. de Pio XI um aspecto verdadeiramente novo,
salientado pelo próprio Pontífice, quando afirma que o clero
deve conhecer teórica e pràticamente esta NOVA forma de apostolado, que constitui parte do ministério. ,;
Isto torna interessante e sobremaneira instrutivo um estudo
da A. C. no pontificado de Pto XI.
O título deste artigo - Pio XI e a A. C. - comportaria
as mais multiformes e fecundas pesquisas. Falar de Pio XI e a
A. C. seria empreender um estudo doutrinário ou histórico, baseado em opulento documentário, densamente disseminado, num
período de 17 anos, que tanto durou o pontificado de Pio XI.
Neste vastíssimo campo, importa restringir o assunto, cingindo-nos às duas considerações seguintes: a gênese da A. C.
no pontificado de Pio XI, e sua preponderância, no mesmo
pontificado.
1. Gênese da A. C. no Pontificado de Pio XI.

Sem a pretensão de ser adequada, a indagação dos fatores
determinantes que intervieram no processo genésico da A. C., no
pontificado de Pio XI, pode apontar as quatro causas seguintes
como explicando suficientemente o desenvolvimento que atingiu:
A continuidade no governo da Igreja. A própria índole do pontificado de Pio XI. A renovação da espiritualidade moderna.
Uma necessidade de defesa.
Continuidade no Governo ~a Igreja.
Não se sucedem os Papas uns aos outros como os governos humanos. Estes frequentemente se opõem mutuamente, se
hostilizam, sendo que o governo atual exatamente procura des1)

H) Carta aos Bisp. Filip. 10-2-1939; veja-se ainda a carta ao Card.
Segura y Sáenz, 6-11-1929.
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merecer ou destruir o que fez o anterior. Apresenta-se com novos problemas antes de terem sido resolvidos os precedentes
que ficam em meio caminho, porque trazem um programa do
partido. A Igreja é um organismo vivo que não pode ser embaraçado em seus movimentos vitais. E seus representantes não
passam de Vigários de Cristo, em cujo nome agem. Eis porque
os Papas timbram em continuar a obra de seus antecessores, levando-a a seu perfeito desenvolvimento. Pio XI frisa esta continuidade de ação, particularmente no tocante à A. C. São palavras suas: "Se a A. C., como já advertimos, pode e deve dizerse inseparável dos mais remotos tempos da Igreja, entretanto
em nossa época adquiriu cunho e método próprio, conforme as
normas e prescrições dadas por nossos últimos antecessores e
por nós, como -de todos é conhecido." 7
De fato, a A. C. se delineava, com traços cada vez mais
acentuados, havia quase três quartos de século. Cada pontífice,
a partir de Pio IX, trazia-lhe uma contribuição. Pio X chegou
a escrever sobre o assunto uma magnífica encíclica li Fermo Proposito 8 , que ainda hoje faz lei. Foi o passo mais decisivo. Expõe aí o Papa, magistralmente, os princípios da A. C. e define
seu objeto e condições. Com isso a A. C. se encaminhava, lenta
mas seguramente, para o remate que lhe trará a concepção genial de Pio XI.
A guerra - no período sangrento de lutas, e no período
penoso de reconstrução e pacificação absorvendo o pontificado de Bento XV - se não interrompeu a A. C., também não
lhe foi propícia.
Pio XI retoma a obra ele pacificaç-ão ele Bento XV e a restauração da vida cristã de Pio X, como esplêndidamente se exprime em seu lema: "A paz de Cristo no reino de Cristo." E'
ele mesmo quem o diz textualmente: "O programa ele ação que
traçamos é o mesmo que seguiram para o bem cio mundo católico nossos dois últimos predecessores. Aquele se esforçou para
tudo restaurar em Cristo, e este incessantemente recomendou :t
paz cristã. Estes objetivos que um e outro se fixaram como
programa de pontificado, nós queremos agrupá-los em síntese
nesta fórmula que será nossa divisa: A paz de Cristo no reino
de Cristo: Pax Christi in regno Christi. 0 E Pio XI anunciava
7)
0)

Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
Aloc. consistor. Veheme,zter Gratum, 11-12-1922.

S)

11-6-1905.
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que, breve, voltaria a tratar detidamente esta questão na próxima encíclica. Doze dias após, o mundo católico saudava 11.1
encíclica "Ubi arcano" 10 a nova e alvissareira aurora ela A. C.
Dando-lhe como fundamento dogmático o sacerdócio cios
leigos, declara: "Todo este conjunto ele organizações, de programas e ele obras que, pela designação sob a qual se reúnem,
constituem a A. C., que nos é particularmente cara." "Esta eleve
ser classificada entre os deveres primordiais do ministério pastoral e da vida cristã." Eis aí como chegou à plena maturaçã,)
_ não sem uma inspiração divina 11 a ideia da definição, canônica, segundo a expressão cio Carcl. Pizzardo, ela A. C.: Participação cio laicato católico no apostolado verdadeiro e próprio
ela Igreja.
2)

Indo/e do Pontificado de Pio XI.

Se os Papas se encadeiam numa perfeita organicidade substancial de governo, cada pontificado tem sua feição própria. Deixando ele lado a questão cio valor e autenticidade ela profecia
atribuída a S. Malaquias, é ele notar, entre os Papas e o lema
correspondente na lista, uma coincidência, por vezes, extraordinária. Na série das 111 designações do famoso vidente, Arcebispo ele Armagh, coube a Pio XI: Fides intrepida.
A intrepidez ele sua fé se patenteou, em todos os momentos
de seu pontificado, pela visão sobrenatural com que encarou os
problemas da Igreja contem piada "sub specie reternitatis". F ~
intrépida, com que, sem desfalecimento, enfrentou os piores inimigos, na luta contra o comunismo, nazismo e fascismo. Fé intrépida sobretudo na missão ele Supremo Pastor, que, vendo tantas ovelhas, que nunca entraram no redil e tantas outras que .)
abandonaram, ergueu a mão num gesto amplo e categórico, bradando: Ide e ensinai a todos. E' o apelo às almas de apóstolo.
E' o convite, ou melhor, é a ordem expressa para a difusão da
fé .. Ouçamos sua palavra candente: "Hoje mais do que nunca
experimentamos o sentimento ele paternidade universal, a que
Deus nos chama. Que nos conceda Deus por isto podermos consagrar o resto de nossa atividade e de nossa vicia à salvação
elas almas tão numerosas que ainda o esperam! Que escute o
mundo o nosso apelo e que venham todos em socorro elas almas que Cristo resgatou e que estão ainda perdidas no erro e
10)
11 )

23-12-1922.
Disc. às oper. da

J.

F. C. It., 19-3-1927.
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na barbaria! Ninguém terá coração bastante duro para não se
deixar vencer pelas promessas magníficas que, nesta ocasião solene, se oferecem: a participação nos mais elevados merecimentos a que o homem possa aspirar, merecimentos ela obra imensa
cio apostolado divino, merecimentos ele tantos mártires da Verclacle e ela Cariclacle e merecimentos ele um benefício que o próprio Deus não poderia tornar maior porque é o benefício da fé
e da salvação no Sangue cio Redentor." 12 E' por isto que o
pontificado de Pio XI é apontado como marcando época na obra
das missões. Inaugura-se uma floração de iniciativas: a transferência para Roma da Obra da Propagação ela Fé, novo impulso à obra ela Santa Infância, de S. Pedro Apóstolo, União Missionária do Clero, instalação nos jardins cio Vaticano da Exposição Missionária, criação da Agência Fides, o estabelecimento
do Museu etnológico missionário do Latrão, e novo Colégio ela
Propaganda, um elos maiores seminários cio mundo. Enquanto
isso, Pio XI concita os Bispos elo universo e os Institutos religiosos a entrarem nesta corrente transbordante de vida missionária. Incrementa a formação do clero indígena. E quis ele mesmo sagrar, com toda a pompa, os seis primeiros Bispos chineses.
Mas se há almas que não possuem a vicia cristã, outras se encontram que a têm, "só em fraca medida ou aparentemente." n
E como ao lado dos Apóstolos na primitiva evangelização, se
acham os leigos, assim hoje a obra ela reevangelização reclama
os mesmos auxiliares. Baseada no Novo Testamento, a renovação
cio espírito apostólico, no pontificado ele Pio XI, legitimamente
se exprime na A. C. E os leigos são oficialmente chamados a
retomar o posto na plenificação do apostolado.
"Que teriam feito os Doze perdidos na imensidade cio mundo, indaga Pio XI, se não chamassem em torno deles colaboradores: homens, mulheres, velhos, crianças, para lhes dizer: Nós
trazemos o tesouro do céu, ajudai-nos a clifuncli-lo. São magníficos os documentos históricos desta primitiva época. S. Paulo
termina suas cartas com uma ladainha de nomes, entre os quais,
há poucos sacerdotes, muitos leigos porém, e mesmo mulheres:
adjuva eas qure mecum laboraverunt in Evangelium. Parece dizer: são os membros da A. C." 1-1
12 )

Fide.
13 )

1-1)

Homil. de Pentec., 4-5-1922, no tricenten. da Cong. da Propag.
Carta ao Card. Pat. de Lisboa, 10-11-1933.
Disc. às Oper. da J. F. C. lt., 19-3-1927.
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o verdadeiro espírito missionário restabelecido nos moldes
dos tempos apostólicos para a disseminação da fé nos países
pagãos e paganizados pedia n~turalmente a_q~lilo _que foi . seu
corolário nccessi1rio, desde as ongens: a parhc1paçao dos leigos
110 apostolado hierárquico. A Igreja para "propagar o reino de
Deus, nos lugares, onde não foi prer~ado, serve-se, como é notório, da ação missionária; para reparar as perdas que sofre no
reino já conquistado, serve--se especialmente da A. C. Esta, disse
Pio XI, é, em verdade, uma obra de reevangelização." 1 • E a
cnciclica Quas primas, que instituiu a festa de Cristo Rei, festa
por excelência das Missões e da A. C., assim fala: "Quando
o conjunto dos fiéis vier a compreender que mister lhes é combater valorosamente e sem tréguas, sob os estandartes de Cristo
Rei, o fogo cio apostolado in-flamará os corações, e todos trabalharão para reconciliar com o Senhor as almas que o ignoram
ou que o abandonaram e todos se esforçarão por manter inviolados os seus direitos."
3) A Renovação da Espiritualidade Moderna.

Nossa época é a época dos grandes contrastes e dos movimentos em grande escala. Se, de um lado, há um tremendo materialismo negador de Deus, há de outro lado uma verdadeira
elite ele almas sedentas de espiritualidade. Em tempo algum, foi
a vida cristã vivida de modo mais consciente e esclarecido. Nunca se viu o homem mais esfaimado de verdade e de vida procuradas com ânsias ele totalidade.
O industrialismo na economia, com as enormes massas .de
capitais, o totalitarismo em política, o igualitarismo simplista
cm sociologia, as guerras-relâmpagos com seus processos destruidores é uma fase do fenômeno desviado de seu objetivo. E'
seu sintoma mórbido.
A religião vivida em plenitude, reintegrada na consciência
humana com irradiação em todos os domínios humanos, eis a
verdadeira solução que vêm encontrando muitos homens desiludidos do ceticismo e cienticismo, ~ausador de tantas aberrações,
que bloqueavam os caminhos cio espírito. Algumas características
da espiritualidade cristã · hodierna mostram sua elevação. O movimento sacramental e litúrgico. A Eucaristia, reposta em seu
verdadeiro lugar de pão nosso cotidiano, nutre vigorosamente
16 )

Disc. aos Jornalistas Cato!., 26-6-1929.
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G u g I i e I m e 11 i, Pio XI e a Ação Católica

a vida espiritual. A Liturgia aconchega as almas junto do altar,
coração da Igreja, revelando aos fiéis, através da Missa e dos
Ofícios Divinos, seus imensos tesouros ele cultura mística e for-;mação moral. Hoje, o Missal é quase editado quanto o catecismo. A Missa não é simplesmente o drama em que os fiéis são
espectadores indiferentes e passivos. Uma volta à Liturgia, ao
Mistério, é sempre um retorno à fonte. E é a fonte que alimenta
todos os canais portadores da graça.
A Bíblia torna-se o livro mais lido e saboreado pelos simples leigos. Agora ler a Bíblia não é privilégio dos filhos de
Lutero. Com a leitura dos livros santos desenvolveu-se o gosto
pelos Santos Padres, outra parte da revelação cristã, e a mais
autorizada explanação da palavra ele Deus escrita. Os fiéis reclamam as obras de S. Agostinho e querem ver as páginas cios
grandes Padres da Igreja.
Tudo isso vinha admiràvelmente preparando o terreno para
a eclosão da A. C. Sobretudo porém se deve frisar a contribuição
eficacíssima da doutrina do Corpo Místico de Cristo.
"Havia-se perdido, observa Dabin, o sentido profundo da
vida cristã, porque a participação dos fiéis no Corpo Místico de
Cristo deixou de ser consciente em grande número." 16 A renovação doutrinária sobre esta sublime realidade que polariza o
paulismo, veio despertar nos cristãos o sentimento intenso de
sua eminente dignidade, conferida no Batismo, que é, diz S. Jerônimo, o Sacerdócio dos leigos.
A inserção vital no Corpo Místico eleva a ação dos fiéis
que, unida à da Hierarquia, atinge as alturas donde irradia o
apostolado sacerdotal: "a sacerdotali munere haud longius
abest." 17 Demais, o sacramento ela Confirmação os consagra
soldados e arautos ele Cristo.
A consequência imediata da doutrina do Corpo Místico é a
morte do individualismo religioso que, por sua vez, enchera de
ruínas o campo cristão. A luz da velha doutrina, agora de novo,
introduzida, na corrente vital, reapareceu o espírito comunitário,
que é o espírito da grande família cristã, espírito missionário e
apostólico, ligando os fiéis do século XX aos dos Atos dos
Apóstolos: "Tinham um só coração e uma só alma." 18
16)
17 )

L' Action Catholique, 242.
Ao Card. Von Roey, 15-8-1928;

6-11-1929.
18)

At 4, 32.

ao Card. Segura y Sáenz,
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A Igreja é então a grande casa do Pai de família, onde os
filhos da adoção se acham unificados no Cristo. E o interesse
mútuo dos membros, uns pelos outros, alimentados pela mesma
seiva, encontrou sua máxima expressão na A. C. O apostolado
dos leigos a serviço cio clero, eis mais um movimento característico do século. Brota naturalmente, como corolário ela vida cristã,
levada até suas última_s exigências, mediante uma sadia teologia,
que traz à tona os riquíssimos tesouros da Redenção, da Igreja
e dos Sacramentos. A vicia por Cristo comunicada em abundância se expande numa ação intensa, em sua forma mais evangélica, o apostolado, erguido a culminâncias inatingidas, e exercido no plano da Hierarquia. E' esta a grande contribuição de
um dos mais insignes Pontífices de nossos dias, na restauraçãQ
ela espiritualidade moderna. De todas as notas desta espiritualidade a mais sintética, transcendente e rica em conclusões práticas é, sem dúvida, este reajustamento du apostolado às condições atuais da sociedade, com universalidade e elasticidade bastante para se adaptar sempre.
4) Necessidade de Defesa.

Um dos traços marcantes ela psicologia de Pio XI é seu
espírito concentrado, afeito às meditações profundas. Esta disposição o trazia constantemente preocupado com os problemas
inerentes às duas funções. Feito Papa, compenetrou-se da altíssima investidura de chefe da Igreja. A Igreja tornou-se o
centro de convergência de todos os seus pensamentos. Tão intimamente se identificou com ela que se nos apresenta como um
dos Pontífices que melhor a personificaram. E' a Igreja que
se projetava em Pio XI. E Pio XI era a expressão da Igreja.
Tal qual se vê no Apocalipse, onde a Igreja é seu Anjo e
este é a Igreja. 19
A Igreja, porém, realidade sobrenatural, corpo místico ele
Cristo, está plantada no mundo. E o mundo é o paganismo, é a
matéria. 20 Igreja e mundo são duas realidades opostas: a Igreja é o divino; o mundo, o profano. São as duas cidades, de que
fala S. Agostinho: a cidade ele Deus e a cidade do demônio.
O pior, entretanto, não é a oposição do espírito e da matéria.
Até mesmo quanto mais forem definidos; melhor. O pior, o abo19 )
2 º)

Apoc 2.
1 Jo 5,

19.
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minável é a invasão do sagrado pelo profano; do divino pelo
mundano. Foi o mal que assombrou Pio XI, quando das alturas
do Vaticano contemplou complexivamente o panorama do numdo contemporâneo. O grande Pontífice ficou estarrecido ante a
onda de laicismo que, acumulada de longa data, tomava proporções avassaladoras, sendo o maior mal do tempo, como dizia o
próprio Pio XI. Suas palavras ressoam como um gemido de angústia: "Sabeis em que tempo vivemos, e ouvis o que reclamam,
por assim dizer, em alta voz ... Vemos que a sociedade humana foi inteiramente despojada do espírito cristão, orclinàriamente
substituído por uma vida pagã. Num grande número de almas,
vacila a luz da fé católica, consequentemente se extingue o sentimento religioso, cada dia, definha miseràvelmente a integridade e santidade dos costumes." 21
Esta· situação de um cristianismo, assombreado pelo paganismo a dar-lhe, em vários pontos, um aspecto crepuscular, ainda era agravada pelas circunstâncias do momento. Pio XI é
eleito naquela fase de após-guerra, que trazia para a sociedade
uma multidão de problemas. E as consequências de uma guerra
das proporções destas duas últimas, são terríveis, como ele mesmo as examina em sua encíclica "Ubi arcano". Os profetas, fala
Pio XI, têm expressões que maravilhosamente quadram à nossa época: "Esperávamos a paz, e nada alcançamos. Os velhos
ódios continuam a afirmar-se quer insidiosamente nas intrigas da
política como nas flutuações do câmbio, quer no terreno descoberto da imprensa cotidiana e periódica. Invadiram mesmo domínios que, por sua natureza, são fechados aos conflitos agudos,
tais como a arte e literatura." E seu olhar inquiridor, sondando
a inquietação geral, declarava que não havia mais paz internacional pela continuação das calamidades da guerra, das inimizades entre os povos, dos preparativos bélicos; nem paz social,
por causa do socialismo, lutas ele classes, paixões rivais, greves;
nem paz política, nem paz doméstica, nem paz individual, nem
paz religiosa, o que é a causa do resto. Tudo isso culminava
no maior desassossego. E a consequência mais trágica, declara
o Papa, é que: "a vida cristã de tal modo desapareceu de tantos meios que parece que, longe de avançar indefinidamente na
via do progresso, a humanidade como que retorna à barbaria." ~2
21 )
22)

Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
Ubi arcano, 23-12-1922.
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Eis O mal. Sua causa é igualmente apontada. Reside simplesmente no abandono de Deus e cio seu Cristo. Exclusão social
de Deus e de Jesus Cristo, excluídos do Estado e da legislação,
excluídos da família, excluídos da educação pública, excluídos
da organização da paz. 2 :i
O quadro é simplesmente tenebroso, em sua crua realidade, obra-prima cio "mistél'io da Iniquidade". 2 ·1 Não é pessimis1110 do intrépido Pontífice, que nunca vacilou diante do perigo,
consciente ele que é Vigário daquele que venceu o mundo. 2 ~
E o remédio? Este nunca faltou à Igreja, que não precisa
mendigá-lo fora. Traz em seu seio inexauríveis recursos de vitalidade, marcada como está com o selo da eternidade. Esta,
afirma Pio X, "em sua longa história, sempre e em toda a ocasião luminosamente demonstrou possuir uma maravilhosa virtude
de adaptação às condições variáveis da sociedade civil. Sem jamais melindrar a integridade ou a imutabilidade da fé, da moral e, salvaguardando sempre seus sagrados direitos, ela se dobra e se acomoda fàcilmente, em tudo que é contingente e acidental, às vicissitudes dos tempos e às novas exigências da sociedade." 26
O mal a curar era "o laicismo, peste de nosso tempo." 27
Urgia uma reação contra a descristianização do catolicismo, que
tentava separar o leigo do Cristo. E urgia combater a desclericalização - palavra bárbara, diz Pio XI - que pretende desligar
o laica to ela hierarquia. Não faltam os que afirmam: católicos, sim,
clericais, não. Muitos há que imaginam não só poderem ser católicos, sem ser clericais, mas ainda poderem praticar o anticlericalismo, sem, por isso, agirem contra a Igreja. 28
O saneamento ele mal tão medonho, por sua vez, não se
operaria por absorção ou exclusão do laicato por parte do clero. Murar a Igreja dentro ele quatro paredes, enclausurando-a
no clericalismo, seria asfixiá-la. E além disso, a insuficiência do
clero o colocava em posição difícil, conforme se exprime Pio
XI: "Estamos profundamente penalizados por averiguar que, em
muitos lugares, o clero não pode bastar às necessidades de nossos tempos, quer por causa de seu efetivo excessivamente res2 :1 )
2 ·1 )
25 )
27 )
28 )

Ubi arcano, 23-12-1922; Quas primas, 11-12-1925.
2 Tessal 2, 7.
Jo 16, 33.
26) ll termo proposito, 11-6-1905.
Quas primas, 11-12-1925.
Audiência aos alun. do Inst. Pontif. Angélico, 10-3-1931.
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trito, em certas regiões, quer porque não pode atingir certas
classes ele cidadãos, cios quais não lhe é dado aproximar-se,
que permanecem estranhos aos conselhos e preceitos do Evangelho." 29
O remédio era saturar o profano, com o sagrado, pela ação
cios leigos sob a dependência da Hierarquia, harmonizando assim o clero e o laicato. E' justamente a A. C. o traço ele união
entre o laicato e a Hierarquia. Ela é obra dos leigos, mas não
separados da Hierarquia. E' simplesmente seu prolongamento.
Ouçamos o Papa: "As transformações sociais criaram ou aumentaram a necessidade ele recorrer ao concurso dos leigos nas
obras de apostolado." ªº
Pio XI, que teme o laicismo, não teme o laicato e muito
dele espera. Eis um texto, em que ao laicismo opõe o laicato
como remédio: "Como em outras épocas da história da Igreja,
afrontamos um mundo que, outra vez, tombou, em grande parte,
no paganismo. Para reconduzir ao Cristo estas diversas classes
de homens que o negaram, é preciso, antes de tudo mais, recrutar
e formar, em seu próprio seio, auxiliares da Igreja que compreendam sua mentalidade e suas aspirações, que saibam falarlhe ao coração, num espírito ele fraterna caridade." :n E' o apostolado do semelhante pelo semelhante. Pio XI não compreende
que o cristão possa ficar inativo e diz: "E' necessário que todos
sejam apóstolos, que os leigos católicos não fiquem ociosos, mas
unidos à Hierarquia eclesiástica, e sob as suas ordens, tomem
parte na luta santa, e cooperem, com plena dedicação de si
mesmos." =12 E surge assim a A. C. verdadeira tomada de consciência da Igreja, numa maravilhosa renovação de mentalidade.
Destarte a A. C. providencialmente removerá as aberrações
laicistas e as tendências anticlericais, pois que sua essência mesma reside na mais estreita vinculação do laicato com a Hierarquia. Na ação conjunta e organizada, que comunica aos leigos
uma participação do apostolado hierárquico, viu Pio XI a salvação do mundo. "Sem a A. C., é ele quem diz, seria milagre
- milagre que não se poderia pedir a Deus - se se obtivesse
algum êxito prático e durável." 33
29 )
30)
31 )
32 )
33)

Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
Ubi arcano, 23-12-1922.
Quadragesimo Anno, 15-5-1931.
Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
Disc. aos Jornalistas Cat., 26-6-1929.
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Nas quatro causas apontadas: a continuidade no governo
da Igreja, a índole do pontificado de Pio XI, a espiritualidade
moderna e a defesa da Igreja, tem-se a explicação da gênese
da A. e. no pontificado de Pio XI. A Igreja confiante no laicato,
convida-o a associar-se à obra de evangelização. Esta união intima dos Padres e fiéis, lutando ombro a ombro, em fileiras compactas, é o penhor da marcha triunfante na estrada real das
pacíficas conquistas para o reinado universal do Cristo: Pax
Christi in regizo Christi.
11. Preponderância da A. C. no Pontificado de Pio XI.

O título. de Papa da A. C. merecidamente cabe a Pio XI,
não simplesmente porque, durante o seu pontificado, a A. C. se
completou em sua estrutura, ficou definitivamente estabelecida
cm seus princípios, estruturada em seus elementos, organizada
cm suas atividades, e incorporada ao patrimônio da Igreja, mas
ainda porque foi Pio XI o maior pioneiro da A. C., seu mais
valoroso paladino e decidido propulsor.
Teve Pio XI uma ação multiforme e intensa, exercendo-se
nos mais variados domínios do governo da Igreja. Pode-se entretanto afirmar, sem exagero, que a A. C. tornou-se o ponto
central de suas preocupações pastorais, uma das características
de seu pontificado. A ela volta frequentemente, "oportuna e inoportunamente". Dela fez a ideia mestra de sua atividade, o princípio de solução para todos os problemas e dificuldades. E' o
que se pode averiguar, percorrendo o riquíssimo documentário
pontifício sobre a A. C., que constitui a mais completa bibliografia e fonte indispensável de informação sobre o assunto. E' a
mesma conclusão que se tira, examinando-se o papel atribuíçlo
por Pio XI à A. C., e o que fez para defendê-la. Enfim, ela
aparece como a síntese de atividade de Pio XI, o critério orientador das decisões tomadas e das soluções apontadas.
E' o que vai ser estudado, na segunda parte deste artigo,
assim dividida: Bibliografia da A. C. no pontificado de Pio XI.
índole da A. C. segundo a mente de Pio XI. Defesa da A. C.
por Pio XI. A A. C., princípio de solução de todos os problemas para Pio XI.
1) Bibliografia da A. C.

110

Pontificado de Pio XI.

Nada mais neccssano seria para se convencer da importância da A. C. no pontificado de Pio XI do que a simples indi-
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cação dos documentos em que o Papa trata da A. C., pessoalmente ou através dos órgãos auxiliares de seu governo.
Já quando Arcebispo ele Milão, havia o Cardeal Ratti dirigido
a seus diocesanos uma Carta Pastoral, encarecendo a urgência de
promover a colaboração dos leigos nas obras de piedade e ação
da Igreja na sociedade. =1·1
Eleito Papa, em sua primeira alocução consistorial aü, claramente esboça as grandes linhas do seu pontificado: "O programa de ação, que nos traçamos, é o mesmo que prosseguiram,
para o bem cio mundo católico, nossos dois últimos predecessores. Este procurou tudo restaurar no Cristo; aquele incessantemente recomendou a paz cristã. Estes objetivos que ambos se
fixaram, como programa ele pontificado, queremos reuni-los, em
síntese, nesta fórmula, que será nossa divisa: a Paz do Cristo
no reino do Cristo, "Pax Christi in regno Christi". E o Papa
acrescenta que desenvolveria, mais amplamente, a questão, na
próxima encíclica.
Com doze dias de intervalo, é publicada a primeira encíclica de Pio XI :rn em que, com fortes tonalidades, aparece a
A. C. preconizada como meio principal de realização da divisa
papal. A partir desta data, se sucedem, num verdadeiro crescendo, os ensinamentos pontifícios em uma série de documentos, classificados por Dabin em: a) documentos sobre a doutrina
positiva da A. C., em que se encontra uma exposição sistemática
da doutrina; b) documentos apologéticos, em que o Pontífice se
empenha na sua defesa; c) declarações ocasionais, onde se acham
indicações úteis e mesmo necessárias, esparsas através de outros
assuntos. 37
E a última vez que a pena de Pio XI vaza no papel seu
pensamento genial é ainda para doutrinar sobre sua "ideia fixa",
a A. C. Assim, poucas horas antes de entrar no reino, cujas chaves tão bem guardou, no "Osservatore Romano", se estampava
a carta aos Bispos filipinos, que ficou conhecida com o título
de "Ultima monita", ou o Testamento de Pio XI sobre a A. C.
Entre estes dois documentos que marcam o início e o termo do pontificado ele Pio XI, classificado como um cios maiores
3·1) Doe. Cato!. t. VII, col. 451-460.
35)
36)
37)

Vehementer Gratum, 11-12-1922.
Ubi Arcano, 23-12-1922.
L' Action Catholique, 39; Tu es Petrus, 808.
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e mais fecundos da história, volta o Papa, a cada passo, sobre
a A. e. como um leit-motiv.
Falta-nos infelizmente uma bibliografia completa dos escritos e alocuções de Pio XI sobre a A. C., sobretudo para os
últimos anos. Nossa documentação vai até só 1936. as Mesmo assim, os textos aduzidos e os documentos apontados mostram, à
saciedade, o intento visado, a importância que deu Pio XI à A. C.
Embora não haja Pio XI escrito nenhuma encíclica sobre o
assunto, a A. C. aparece, entretanto, nada menos que em quinze
encíclicas, na seguinte ordem cronológica: Ubi arcano Dei (2312-1922), Rife expiatis (30-3-1926), lniquis afflictisque ( 18-111926), Mens Nostra (20-12-1929), Quinquagesimo ante mrno
(23-12-1929), Divini illius lvlagistri (31-12-1929), Casti Connubü (21-12-1930), Quadragesimo anno (15-5-1931), Non abbiamo bisognó (29-6-1931), Charitate Christi compulsi ( 3-51932), Acerba animi (29-9-1932), Dilectissinze nobis (3-6-1933),
Ad Catholici sacerdotii fasligium (20-12-1935), Vigi/anti cura
(29-6-1936), Divini Redemptoris (19-3-1937).
As cartas sobre a A. C. são em número avultado, constituindo o mais precioso núcleo de documentação. Merecem menção especial algumas, por encerrarem verdadeiros tratados sobre a A. C. Tais são: Peculiari quadam, a D. Skwireckar, Arcebispo de Kaunas, Lituânia (24-6-1928); Qure nobis, ao Card.
Bcrtram (13-11-1928); Lretus sane, ao Card. Segura y Saenz
(6-11-1929); ao episcopado argentino (4-2-1931); ao Card.
Patriarca de Lisboa ( 10-1 1-1933); Quamvis nostra, ao episcopado brasileiro (27-10-1935); Con singolare compiacenza, ao
episcopado filipino (10-2-1939). Entre estas, por pertencer ao
gênero "carta-tratado", deve incluir-se a carta cio Secretário de
Estado, então Cardeal Pacelli, ao comendador Ciriaci, presidente da A. C. Italiana (30-3-1930).
Como bibliografia ela A. C. no pontificado de Pio XI, importa ainda salientar os discursos pronunciados, em diversas circunstâncias, os autógrafos do Santo Padre, os Atos da Secretaria de Estado e das Sagradas Congregações, as Concordatas e
audiências. Cavagna, em duas obras: Pio XI e l'Azione Cattolica;
La Parola dei Papa su I' Azione Cattolica, prestou valioso auxí38 )

cdizione.

La Parola dei Papa s11 l' Azione Cattolica, A. M. Cavagna, terza
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Iio aos estudiosos da matéria, com um recolho ou antologia dos
textos mais importantes.
Seria interessante dar o número exato de cada família da
documentação bibliográfica. O Pe. Furlong apresenta a seguinte
estatística: 11 encíclicas; 34 cartas a diversos episcopados; 24
autógrafos, 4 discursos consisto riais, 21 O discursos a diversas entidades, 1O atos das Sagradas Congregações, 52 cartas escritas
pelo Secretário de Estado, 5 Concordatas, 870 audiências. :rn
Pode-se pois concluir com Dabin ·10 que Pio XI multiplicou,
com miraculosa abundância, o pão da doutrina da A. C. A nós
cabe recolher os preciosos fragmentos, densamente esparsos, em
todos os atos de seu pontificado. E' o substancioso farnel, que
alimentará a vida da A. C. e susterá o grandioso edifício deste
belo capítulo da espiritualidade dos fiéis.
2) lrzdole da A. C. Segundo a Mente de Pio XI.

O Cardeal Pizzardo, que acompanhou de perto a Pio XI,
com ele colaborando, naquele período candente de eclosão da
A. C. e de seus primeiros passos, faz-nos esta revelação sobre o
Papa: "É-lhe tão cara esta obra que mesmo após um dia ele trabalho e de fadigas intensas, basta fazer ao Santo Padre uma
alusão qualquer sobre a A. C. para ver seu olhar se inflamar
e seu rosto se expandir, como à expectativa ele qualquer novo
empreendimento, para a dilatação do reino de Nosso Senhor." H
E o próprio Papa timbrava em afirmar que a A. C. lhe era tão
querida como a pupila cios olhos. ·12 Não teme afirmar que a definiu sob inspiração divina. -1:1 Em seu último escrito, diz Pio XI,
que foi buscar, nos textos ela Sagrada Escritura, a definição
da A. C. "" Definição elaborada consciente e deliberadamente,
39 ) Boletim da A. C. Argentina. Os números apontados ficam aquém
da realidade, porque o autor se baseou na terceira edição de Cavagna
"La Parola dei Papa su l'Azione Cattolica", que abrange os documentos
pontifícios até só o ano de 1936. Ficam fora os dois anos ele 1937 e 1938,
parte de 1936 e parte de 1939.
·IO) Tu es Petrus, 820.
-11) Conf. no Cong. da U. lntern. elas Ligas Cat. Roma, 19-3-19:·M.
•12 ) Disc. aos Assist. ecles. da U. F. C. do Lácio, 1-3-1924; carta ao
Card. Bertram, 13-11-1928; enc. Acerba Animi (29-9-1932); aloc. ao Sacro Coleg., 13-3-1933; Disc. à Feel. Univ. ele A. C., 3-6-1928.
'1ª) Disc. às op. cat. da J. A. C. lt., 19-3-1927; aos Univers. da Am.
Lat., 29-12-1933; às L. F. C. lntern., 6-4-1934; carta ao ep. da Colômb.,

14-2-1934.
4-1) Carta aos bisp. filip., 10-2-1939.
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nela fazendo constar todos os termos que uma boa definição
reclama. ·15
Desta A. C. em que punha o Papa todas as suas esperanças,
afirma o Cardeal Pizzardo, podem apontar-se as notas próprias,
que a caracterizam, segundo a mente de Pio XI.
a) Seu fim supremo L' o apostolado, em toda a sua extensão, apostolado tão vasto quanto o próprio apostolado da Igreja. "Nenhuma forma de atividade, desde que pertença, de algum
modo, à Igreja, fica excluída da A. C. ou por ela desconhecida" 1 \ pois "o seu fim nobilíssimo coincide com a própria finalidade da Igreja." 1~ Mais explicitamente: "A A. C. se propõe
difundir o reino de Cristo nos indivíduos, nas famílias, na sociedade." 18 "O apostolado hierárquico ela Igreja e a cooperação
ela A. C. propendem ao programa completo cio coração de Deus:
a fundação, a extensão e consolidação do reino de Cristo nas
almas, nas famílias, na sociedade, em todas as suas expansões
possíveis, em todas a·s suas manifestações, em todas as suas
profundidades acessíveis às atividades humanas, ajudadas pela
graça de Deus." 49
O apostolado próprio da A. C. é o apostolado especializado, como recurso mais natural, psicológico e eficaz de reconquistar as almas. Quer Pio XI o apostolado do meio pelo meio. O
apóstolo deve permanecer no seu ambiente, para aí levar o fermento divino de sua influência, junto aos companheiros de classe social e de trabalho profissional. "Para trazer ao Cristo as
diversas categorias de homens que o renegaram, é preciso, antes
de tudo, recrutar e formar, em seu seio mesmo, auxiliares da
Igreja, que lhes compreendam a mentalidade e as aspirações,
que saibam falar aos corações em espírito de caridade fraterna.
Os primeiros apóstolos dos operários são os operários; os apóstolos do mundo industrial e comerciante serão os industriais e
comerciantes." r,o
b) Para este objetivo de apostolado, deve a A. C. ministrar
a seus membros uma formação completa: formação religiosa, moral, social, apostólica, intelectual, técnica. "Ela atinge o homem
Disc. à J.
Carta ao
-17) Carta ao
48 ) Carta ao
4 !') Disc. aos
4 r.)
46 )

50 )

49

F. C. lt., 19-3-1927; às Assoe. Cat. de Roma, 19-4-1931.
Card. Bertram, 13-11-1928.
ep. arg., 4-2-1931.
Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
dirig. da A. C. de Roma, 19-4-1931.
Quadragesimo Anno, 15-5-1931; carta ao episc. brasil., 27-10-1935.
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todo; garante-lhe uma melhor formação religiosa e cívica, quer

dizer, uma piedade sólida, um conhecimento profundo da verdade religiosa, uma vida de integridade perfeita, sem o que não
se pode exercer, com fruto, o apostolado hierárquico." r.i
c) Para Pio XI, é hoje a A. C. indispensável, como sendo parte do ministério pastoral, uma consequência e um dever
da vida cristã. r.i Por isto mesmo, o apostolado da A. C. obriga
tanto os sacerdotes como os leigos. 53
d) A necessidade imperiosa do apostolado da A. C. é baseada no próprio caráter sacramental, conforme expõe Pio XI,
com estas palavras: "Em realidade, tudo bem considerado, são
os sacramentos do batismo e da confirmação que impõem, entre
outras obrigações, a do apostolado, isto é, do socorro espiritual
ao próximo. Com efeito, pela confirmação nos tornamos soldados de Cristo. Ora, quem não vê que o soldado deve afrontar
as fadigas e combates, menos para si mesmo que para os outros? E, ainda que de modo menos evidente para os olhos profanos, o batismo também impõe o dever do apostolado, pois é
por ele que nos tomamos membros da Igreja, isto é, do Corpo
Místico de Cristo. Entre os membros deste corpo é o caso
para qualquer organismo deve haver solidariedade de interesses, comunicação recíproca de vida: multi unum corpus sumus, singuli autem alter altcrius membra ( Rom 12, 5). Um
membro deve ajudar o outro. Nenhum pode ficar inativo. Cada
um recebe. Cada um deve dar, por sua vez. Ora, cada cristão
recebe a vida sobrenatural, que circula nas veias do Corpo Místico de Cristo - esta vida abundante que o Cristo, como ele mesmo disse, veio trazer sobre a terra (Jo 1O, 1O) e todo cristão, consequentemente, deve transfundi-la noutros que não a
possuem ou que a possuem numa débil medida ou só aparentemente." 5 •1
Tira-se ainda a necessidade da A. C. da atual situação da
Igreja: de um lado, o clero numericamente insuficiente, de outro
lado, o campo do apostolado, enormemente ampliado. Acrescentem a isto os meios fechados à influência sacerdotal e só penetráveis pelos leigos. r.r.
Carta ao Card. Bertram, 13-11-1928.
Ubi Arcano, 23-12-1922; carta ao Secret. de Est., 24-1-1927.
Carta ao episc. arg., 4-2-1931.
5 ·1 ) Carta ao Card. Pat. de Lisb., 10-11-1933.
5r.) Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929; ao episc. lituan., 27-

r. 1 )
r. 2 )
r. 3 )
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e) Necessária, é ainda a A. _e. o apostola~o mai~ a_dequado
. . c Jwdierna e por esta razao, urgente e msubshtmvel. Asa cpo a
'
. fala e> Pontífice: "A A. C. é a forma de apostolado que mais
Sllll
corresponde às necessicl~~les do~ _tempos moderno~ .. P~·o:'a-nos
isto a experiência e pratica cotldtana do vasto mm1steno que
exercemos." ,,,; Sem excluir as demais modalidades de apostolado, proclama Pio XI a oportunidade maior da A. C.: "De todas
as formas de apostolado, todas beneméritas, é a (A. C.) mais
conforme às necessidades de nossa época, sofredora ainda das
consequências deletérias de um esforço laicizador tão vasto e
tão prolongado." 57 Donde fácil é afirmar com o Papa: "é a
A. e. não só legítima e necessária, mas insubstituível." 58 E
mesmo "sem a A. C. seria milagre milagre que não se poderia pedir a Deus se se obtivesse algum êxito prático e
durável" 5 11, pois "na hora atual, a A. C. é quase tão indispensável como o ministério sacerdotal." 60
f) Fica assim claramente definida qual deve ser a atitude
dos católicos perante a A. C.: "E' absolutamente necessário que,
cm nossa época, todos sejam apóstolos. E' absolutamente necessário que os leigos católicos não levem vida ociosa, mas que,
unidos à Hierarquia eclesiástica e devotados às suas ordens,
tomem parte no combate sagrado, e lhe ofereçam seus serviços,
de maneira que, por suas preces, sacrifícios e colaboração ativa,
poderosamente contribuam ao acréscimo da fé e à correção cristã dos costumes." r;i "Não fazer nada é um pecado de omissão
que pode ser gravíssimo." 62 E "todos elevem dar-lhe, ao menos,
um mínimo de contribuição." 63
g) A A. C. é essencialmente obra dos leigos. Considerada
como instituição, é o laicato sua causa material. Tomada, porém,
como atividade, o laicato é sua causa eficiente ou o agente da
A. C. A A. C. (é), diz Pio XI, essencialmente obra dos leigos. 6 ~
Estes, na A. C., constituem uma hierarquia leiga, porquanto a
e

,

12-1930; ao episc. piemont., 17-10-1926; ao Card. Bertram, 13-11-1928;
ao episc. brasil., 27-10-1935.
56 ) Carta ao episc. arg., 4-2-1931.
57 ) Carta ao Card. Pat. de Lisb., 10-11-1933.
" 8 ) Disc. aos dirig. da A. C. de Roma, 19-3-1931.
59 ) Disc. aos Jorn. Cato!., 26-6-1929.
1'°) Disc. aos paroq. de S. Maria in Transpont. de Roma, 3-2-1924.
Ili) Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1927.
62 ) Disc. aos Diret. do Apost. da Oraç., 29-9-1927.
63 ) Disc. aos paroq. de S. Maria in Transpont. de Roma, 3-2-1924.
r11 ) Carta ao Card. Bertram, 13-11-1928.
49*
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organização do laicato é confiada a dirigentes leigos. 65 Como
consequência, goza o Iaicato, na A. C., de ampla autonomia, ao
lado de iniciativas próprias com o senso de responsabilidade,
sem automatismo.
O chamado ao apostolado da A. C. se dirige a todos os
leigos. "A A. C. deve ser uma ação universal e concorde de
todos os católicos, sem exclusão de idade, de sexo, de condição
social, de cultura, de tendências sociais e políticas." 66 E noutra
parte, encontra-se o mesmo apelo universal: "Qualquer que seja
sua índole, seja qual for a classe social a que pertençam, todos
os fiéis são chamados a colaborar na A. C. Esta deve agrupar,
em suas fileiras, e organizar, para o maior bem, a juventude
e os adultos de ambos os sexos." 67 A universalidade da A. C.
contudo consiste · no chamado, não na escolha. O próprio Papa
fala de um grupo de elite: "Agrupada e reunida sob a direção
da Hierarquia eclesiástica, a elite dos católicos recebe, por isso
mesmo, um vigoroso impulso." 68
h) Tem a A. C. uma dupla relação. A primeira com a Hierarquia, da qual intimamente depende e da qual recebe o mandato. E' o que se evidencia pela sua própria definição: "A A. C.
é participação do laicato no apostolado hierárquico da Igreja." 69
Daí, mais esta originalidade da A. C. de estar sob a dependência absoluta da Hierarquia, como se lê na Concordata do Estado Italiano com a Santa Sé: "O Estado Italiano reconhece as
organizações dependentes da A. C. Italiana, enquanto estas, como o decidiu a Santa Sé, exercem sua atividade fora de todo
partido político e sob a dependência imediata da Hierarquia da
Igreja, para a difusão e a realização dos princípios católicos." 70
A A. C. não tem apenas a aprovação da Igreja, tem também
a sua vocação, a sua missão, como expressamente declarou Pio
XI: "O chamado do laica to à participação no apostolado hierárquico constitui uma verdadeira e própria vocação." 71 "A seleta falange dos católicos, reunidos à disposição da Hierarquia
eclesiástica, assim como recebe desta o mandato, assim também
Carta do Card. Pacelli aos bisp. da lt., 9-9-1931.
Carta ao Card. Bertram, 13-11-1928.
Carta ao episc. colomb., 14-2-1934.
i;s) Carta ao Card. Bertram, 13-11-1928.
69 ) Disc. às Assoe. Cat. de Roma, 19-4-1931; Disc. às oper. da
F. C. lt., 19-3-1927.
70) Art. 43 da Cone. entre a Santa Sé e a Itália, 11-2-1929.
71) Disc. aos Dirig. da A. C. de Roma, 19-4-1931.
65)
66)
67)

J.
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recebe seu vigoroso impulso." 72 Nisto está a essência da A. C.,
como todo O seu vigor: "Perderia a A. C. imediatamente toda a
sua razão de ser se, mesmo por um instante sequer, se relaxasse, por pouco que fosse, este vínculo essencial que liga a
A. e. ao apostolado de ontem e de hoje à Hierarquia." 73
Assim unida à Hierarquia, é como sua plenificação, seu prolongamento. E' a A. C. o complemento do ministério pastoral.
"Todos aqueles que trabalham no desenvolvimento da A. C. são
chamados por uma graça particularíssima de Deus e um ministério, que pouco difere do ministério sacerdotal, pois, no ·fundo,
outra coisa não é a A. C. senão o apostolado dos fiéis que,
dirigidos por seus Bispos, prestam seu concurso à Igreja ele
Deus e completam, ele certo modo, seu ministério pastoral." 7 ·1
A outra relação ela A. C. é com as associações religiosas,
quer sejam obras ele formação, quer possuam índole apostólica.
Delas se distingue inteiramente a A. C. Foram qualificadas como auxiliares da A. C. que desempenha para com elas uma função coordenadora. Eis a doutrina do Papa: "Além desta grande
instituição, que poderia ser chamada a A. C. oficial, existem entre vós, como dissemos, outras Associações, cujo fim é promover a piedade e a formação religiosa ou a caridade e beneficência: as associações que nós chamamos recentemente auxiliares eficazes da A. C. visto que _correspondem por alguns de
seus objetivos às finalidades da A. C. e podem e devem procurar a esta elementos preparados e ativos." 76 Se a A. C. não
se confunde com as Associações religiosas, também não vem
substituí-Ias e tirar-lhes a autonomia: "Não se deve temer, afirma Pio XI, que a A. C. absorva ou simplesmente enfraqueça as
veneráveis e meritórias associações religiosas. . . Ao contrário,
estas associações trabalhando, ao menos parcialmente para o
mesmo objetivo, contam entre as mais preciosas auxiliares da
A. C. com a qual terão cuidado de se manter em harmonia e
fraterna colaboração." 76
i) O caráter essencialmente religioso da A. C. é inculcaCarta
Disc.
Cartª
15-8-1928.
75 ) Carta
76 ) Carta
72 )
73 )
74 )

ao Card. Bertram, 13-11-1928.
às Assoe. Cat. de Roma, 19-4-1931.
ao Card. Bertram, 13-11-1928; ao

Card.

Van

Roey,

ao episc. arg., 4-2-1931; Disc. às Filhas de Maria, 30-3-1930.
a Dom Perdomo sobre a A. C. na Colômb., 14-2-1934.
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do com muita clareza: "A A. C. não é ele ordem material, mas
espiritual; não de ordem terrena, mas celeste; não de ordem
política, mas religiosa." 77 Sem se imiscuir na política partidária, a A. C. tem, entretanto, um grande papel a desempenhar na
política, enquanto esta é uma atividade dos cidadãos para o
bem comum. O mesmo princípio se aplica às questões econômicosociais. Se a A. C. se desinteressa do seu lado própriamente
técnico, o lado moral lhe pertence de pleno direito. 78 Este ponto voltari1, na última parte deste artigo.
j) Complexivamente encarada, possui a A. C. um caráter de
ancianidade e de novidade, que lhe é peculiar. E' patente o pensamento de Pio XI, ao dizer: "A A. C. é, na sua substância, tão
antiga quanto a Igreja; na sua forma atual, contudo, formou-se,
nos últimos tempos, segundo as indicações dadas por nossos
predecessores mais próximos, e as diretivas por nós promulgadas." 79
O primeiro aspecto foi claramente afirmado, em diversas
ocorrências: "A A. C., diz o Santo Padre, compreendida como
participação dos leigos no apostolado verdadeiro e próprio ela
Igreja, não é uma bela novidade cios nossos tempos, como alguns se meteram na cabeça, alguns que não estão dispostos a
recebê-la e que não amam bastante esta bela novidade. Já existia, como agora, e, melhor cio que agora, e tão longe de. nossos tempos." 80 E noutra parte: "Apostólica verdadeiramente é a
A. C. A prerrogativa mais bela, mais simpática, mais atraente
da A. C. de hoje, é ter sido justamente a companheira fiel dos
primeiros apóstolos e e.lo primeiro apostolado." 81
Por sua vez, não se esconde o aspecto de novidade da A. C.
Assim o Papa insiste que o clero deve conhecer, teórica e pràticamente, esta nova forma de apostolado, que constitui parte de
seu ministério. 82 E nota Pio XI que "para a multiplicidade do
ministério sacerdotal e cio novo ministério da A. C. não basta
conhecer a Teologia pastoral dos tempos passados." 83 Por isso
mesmo, aconselhava aos alunos e.lo Seminário Francês, em Roma,
77 )
78 )
79 )
80 )
81 )

82)
83 )

Carta
Disc.
Carta
Disc.
Disc.
Carta
Disc.

ao Card. Bertram, 13-11-1931.
às Assoe. Cat. de Roma, 19-3-1927.
ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
às oper. da J. A. C. It., 19-3-1927.
aos Inst. ecles. de Roma, 12-3-1936.
aos bisp. filip., 10-2-1939.
aos Assist. ecles., 19-7-1928.
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a "se entregarem a novos estudos sobre os fundamentos bíblicos,
~logmáticos, jurídicos e históricos ela A. C." 81
k) A grandeza e sublimidade ela A. C. é um corolário de
tudo que acima foi dito. Pio XI dela fez um notável monumento
na vida ela Igreja. Os estudos, hoje sem conta, em livros e revistas, nos deram um verdadeiro e novo tratado, a "Laicologia".
E' a A. C. "o caminho e o método, introduzidos por desígnio
e benefício divino, para aliciar e trazer à doutrina e lei evanaélicas homens que, separados dos Sacerdotes, descambaram nas
:-,
ciladas cio erro." s;; Não cessa o Papa de exaltar a sua A. C.:
"Esperamos que vossa vida e obras se desenvolvam enquadradas
sempre nas fileiras da A. C., daquela A. C. que temos tanto a
peito, como todos doravante o sabem, que por vós todos eleve
ser considerada como coisa sagrada, e que não deixamos ele
recomendar, em toda oportunidade." 86
Após ensinar que a A. C. exerce uma função semelhante à
sacerdotal e que vem complementar a obra da Hierarquia, conclui
o Papa: "Donde se vê quão grande seja a dignidade desta Instituição." 87 E', na mente do imortal Pio XI, uma dádiva do céu:
"Estamos intimamente persuadidos ele que a A. C. é uma grande graça de Nosso Senhor, quer em relação aos fiéis, que ela
chama a colaborar mais de perto com a Hierarquia, quer em
relação aos Bispos e sacerdotes, que sempre, para mais larga e
eficazmente desempenharem seu sagrado ofício, encontrarão nas
fileiras da A. C. almas generosas e prontas à coadjuvação decidida." 88
3) A Defesa da A. C.

110

Po11ti/icado de Pio XI.

Elevando· tão alto o eclif ício ela A. C., Pio XI postou-se
a seu lado como sentinela que não se rende. Quando mãos
ousadas ou gestos tímidos tentarem atingir a A. C. irão ele encontro ao peito férreo cio Pontífice que sabe guardar o depósito. Menina de seus olhos sn, está claro que o Papa tomaria
sempre a defesa ela A. C. Referindo-se ao Cardeal Serafini, diz
que ele devia ser considerado como protetor da A. C. Depois
8 ·1)
85 )
86 )
87 )
88 )
89 )

Disc.
Carta
Disc.
Carta
Carta
Veja

aos Inst. ecles. de Roma, 12-3-1936.
ao Card. Bertram, 13-11-1928.
à J. A. c., 14-9-1925.
ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
ao episc. bras., 27-10-1935.
a nota n.º 42.
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acrescenta: "Se o Cardeal Sera-fini é, como dissemos, o Cardeal
Protetor, o verdadeiro protetor da A. C. somos nós." 90
O coração do grande Pontífice condivide não só as alegrias da A. C. mas sobretudo as suas penas. Ao saber que seus
filhos da A. C. estão sofrendo, exclama: "Sabem eles e sabem
igualmente todos que, como toda a A. C. e toda a juventude
estão no coração do Santo Padre e são a pupila de seus olhos,
assim a Juventude Universitária aí tem um lugar privilegiado.
Todos sabem, daqui por diante, que tocar neles é tocar nele
mesmo e que o Pai não está disposto a mostrar-se insensível
à pena de seus filhos." 91
Para prevenir as possíveis suspeitas e incompreensões a
respeito ela A. C., o Papa pôs como princípio que opor-se à
A. ~- é opor-se à Igreja. Leiam-se estas palavras: A A. C. é
"uma pertença da Igreja, uma coisa sagrada. Por isso, tudo o
que se faz ou se deixa ele fazer, em favor dela ou contra ela,
favorece ou contradiz os invioláveis direitos das consciências e
da Igreja." 92
E um certo espírito de hostilidade contra a A. C. não é
mera hipótese, conforme disse o Cardeal Pizzardo, notando que
"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." E
continua, mostrando que é claro o pensamento do Papa sobre
a A. C. e que esta se impõe imperiosamente como o meio infalível de recristianização. iJa
Pio XI mostra-se intransigente e de uma severidade notória,
quando se refere a qualquer oposição ou menoscabo para com
a A. C. Aqui vai uma solene advertência: "Quem ataca a A. C.
ataca a Igreja. E' portanto fácil a identificação: quem ataca a
A. C. ataca o Papa. Isto é exatíssimo. E então o Papa adverte:
Cuidado! eu vos ordeno que não ataqueis a A. C. Eu vos recomendo, eu vos rogo para o vosso bem, porque quem ataca a
A. C. ataca o Papa, e quem ataca o Papa, morre: "Quem de90 )

91 )
92 )
93 )

Disc.
Disc.
Aloc.
Disc.

aos Assist. dioc. da A. C. It., 19-9-1930.
à Fedr. Univer. da A. C., 3-6-1928.
consist., 23-5-1923.
na posse do tit. cardinalício, 1-5-1937.
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vora o r>apa, 111orre • " E' uma verdade e a história demonstra
esta verdade." !1·1 Semelhante identificação entre a Igreja ou o
Papa e a A. C. mais de uma ve~ ocor~e em Pio XI como um
aviso a quem, de qualquer maneira, ena embaraços à A. C. !' 5
Quando, no México, a perseguição religiosa oprimia as consciências católicas, Pio XI valorosamente as apóia, elogiando ras,,adamente "os membros ela A. C. que, neste transe, estão ao lado
clero, como milícias ele presídio. . . Queremos que saibam
que O Vigário de Jesus Cristo os sustenta e louva ... E todos estes sócios tiveram tão pouco medo que, longe de fugir os perigos, os procuraram, até mesmo gozando, quando lhes toca sofrer alguma coisa por parte dos adversários. O' espetáculo belíssimo dado ao mundo e aos homens! O' acontecimentos dignos
de eterno aplauso!" !JG Mais tarde, volta o Papa a encorajar · os
perseguidos mexicanos: "Um elogio especial queremos tributar
àqueles que, sejam do clero secular e regular, sejam do laicato
católico, movidos por ardente zelo pela religião e mantendo-se
inteiramente fiéis a esta Sé Apostólica, escreveram páginas gloriosas, na recente história da Igreja do México." E os incita a
trabalhar, apesar das dificuldades, na A. C. de acordo com as
normas pontifícias, como meio infalível de reconstrução espiritual ela pátria. E acrescenta: "implorem de Deus misericórdia
por sua desventurada pMria e sintam a necessidade e a honra
de cooperar com o apostolado sacerdotal, nas fileiras da A. C." 07
De outra vez, é a Juventude Católica da Alemanha, vítima
do regime pagão de Hitler, que chama a atenção do Papa. Não
lhes faltou o carinho e a proteção do Pontífice que assim os
alenta: "E já que aqueles caros filhos defendem e vivem e honram a santa Fé católica, na Alemanha; já que eles combatem
a bela e gloriosa batalha pela glória da Igreja, pela glória de
Deus, o Papa tudo fará que puder para defendê-los. . . Enquanto alguns maltratam o que o Papa tem de mais caro ...
os jovens católicos devem estar certos que, a qualquer custo, o
Papa dirá sempre a verdade, defendendo-a. E de tal modo defenderá os direitos de seus -filhos, que são igualmente os direitos das consciências, da fé católica e da honra divina." !is

do

Disc. aos Alun. da Propaganda, 28-7-1938.
Disc. supra; Assist. ecles. ano 1938, p. 567; Disc. aos Assist.
d10c. da J. F. Cf. Assist. ecles. ano 1938, p. 565.
96 ) lniquis afflictisque, 18-11-1926.
97 ) Acerba animi, 29-9-1932.
98) Disc. a J. C. Alem., 5-4-1934.
.

9 ·1 )
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Num momento particularmente melindroso, enfrentou Pio XI
um inimigo difícil, o Fascismo. "Em nenhum país do mundo,
foi a A. C. tão odiosamente tratada, tão verdadeiramente perseguida. Não vemos que outra palavra possa corresponder à realidade e à verdade dos fatos." 99 Não obstante o reconhecimento
oficial da A. C. pelo Pacto Lateranense, surgiam aqui e ali dificuldades. Pio XI lembra aos Bispos que não deixem de tomar
a defesa da A. C. E "digam os diletos présules a seus filhos
da A. C. que o Papa os ama, como eles o amam e continua sempre verdade que quem neles toca, toca a pupila dos seus olhos
e a fibra mais sensível de seu coração." 100
Mais tarde, desaba furiosamente a borrasca. Em Abril de
1931, um jornal fascista lança uma série de artigos incendiários,
atacando a A. C. I. como anti-fascista e contrária às leis do Estado. Era a guerra francamente declarada. Das injúrias passouse aos atos: maus tratos, depredações, fechamento das Associações cios Jovens da A. C. Em dois documentos, . notáveis pela
coragem, o Papa levanta a voz diante do adversário. A carta
ao Cardeal Schuster responde ao discurso do Secretário geral
cio Partido, pronunciado em Milão. Aí apela o Pontífice para
o art. 43 da Concordata, que reconhecia as organizações da
A. C. I., e denuncia o totalitarismo de origem pagã, que visava
,"abranger até o sobrenatural, absurdo manifesto na ordem das
ideias, e seria uma monstruosidade se passasse à ordem prática." Denunciando os perigos de imoralidade a que o Fascismo
expunha a mocidade feminina, o Papa depois acrescenta: "Quanto a nós, se nunca negligenciamos e não negligenciaremos jamais nada para salvar a A. C. é também e principalmente para
providenciar, na maior extensão e com a maior segurança possível, a salvação de tão numerosa juventude. . . procurando-lhe
este mínimo de vida cristã e sobrenatural, própria para salvála do neo-paganismo inundante, mas ainda esta maior abundância de vida que o Divino Redentor declara ter vindo nos trazer." E o Papa solenemente proclama: "a necessidade, a legitimidade e o caráter insubstituível da A. C., pois que participa
da necessidade, legitimidade e do caráter insubstituível da Igreja
e de sua Hierarquia." 101
9 9)
100)
101)

Non abbiamo bisogno, 29-6-1931.

Disc. aos bisp. da Itália, 25-6-1929.
Carta ao Card. Schuster, 26-4-1931.
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o documento principal desta época foi a encíclica "Non
abbiamo bisogno", escrita de próprio punho. Nela deplora o
Papa as violências, os ultrajes infligidos aos membros ela A. C.
e declara a concepção fascista em contradição, em mais de um
)()nto, com o direito natural e os princípios cristãos. Verbera
~> "plano já executado, em grande parte, de monopolizar a juventude, desde a primeira infância até a idade adulta, para o
pleno e exclusivo proveito ele um partido, de um regime, sobre
base ele uma ideologia que, expllcitamente, se resolve numa verdadeira e própria estatolatria pagã, em total conflito tanto com
os direitos naturais ela família como com os direitos sobrenaturais da Igreja." "E' inadmissível à doutrina católica pretender que a Igreja e o Papa devem limitar-se às práticas exteriores da religião ( a Missa e os Sacramentos) e que o resto
da educação pertence ao Estado." "A A. C. não se deixará enclausL1rar na igr~ja ou quando muito no presbitério, que lhe é
oferecido como prisão."
A legitimidade ela A. C. é posta em relevo como algo de
direito divino. "Não se tiveram em conta as nossas afirmações
e protestos, tantas vezes repetidos. . . sobre a verdadeira natureza e sobre a atividade real ela A. C. e ainda sobre os direitos
sagrados e invioláveis das almas e ela Igreja, por ela representados e nela incorporados." E reafirma ainda uma vez o Papa
o caráter insubstituível da A. C. Prova-o a insuficiência da instrução religiosa dada nas escolas, mesmo com a nomeação de
capelães para as associações juvenis do Partido. De fato "os
últimos acontecimentos acabaram ele demonstrar, sem deixarem
dúvida possível, o que em poucos anos se pôde, não salvar, mas
destruir em matéria ele verdadeiro espírito religioso e de educação, não dizemos cristã, mas simplesmente moral e cívica." 102
Esta encíclica é um documento de desassombro de Pio XI.
E' um comentário desta sua declaração: "Dizíamo-lo ontem aos
filhos de D. Basco. Repetimo-lo agora a vós e ao mundo: podem exigir-nos a vicia, porém não o silêncio, quando assistimos
à destruição do que constitui o mais conhecido objeto de predileção cio nosso coração e cio coração de Deus que representamos." 10 ª "Pretendeu-se dizer que não se trata, neste caso,
de uma perseguição contra a Igreja. Em certo sentido, isto é
º

1 2)
10 :1)

Non abbiamo bisogno, 29-6-1931.
Aloc. aos alun. do Inst. Pio XI dos Padres Salesianos.

O u g 1 i e 1 m e 1 1 i, Pio XI e a Ação Católica

780

verdade. Não é contra a Igreja, mas contra a parte mais escolhida da Igreja. Não é contra o Pai, mas contra o seu coração,
contra a pupila de seus olhos." 1 º"
Impávido, sem vacilar um só instante, Pio XI levou avante
suas reivindicações. Combateu o bom combate. Venceu. E o onipotente Mussolini é mais um que se registrou na fila respeitável
e tràgicamente ridícula dos Césares que foram a Canossa.
4) A A. C. Principio de Solllção de Todos os Problemas para Pio XI.

O pontificado de Pio XI não somente foi bastante longo, mas
ainda um dos mais operosos da história. E cumpre salientar as
dificuldades da época em que viveu: as reconstruções do apósguerra, as novas tendências políticas e sociais. Pode-se entretanto dizer que nada escapou à perspicácia do Papa, dando para
cada problema a verdadeira solução. Sempre vigilante, apontava o remédio adequado, no momento oportuno.
A Igreja é sempre a grande mestra da verdade; que possui,
com o tesouro da Revelação, recursos para todos os males. Nas
poucas páginas do Evangelho, se encerra um repertório infinito
de sabedoria, para guiar o homem em todas as fases da história, assegurando-lhe a realização plena de sua vocação de peregrino terreno em busca da eternidade. Pjo XI exerceu abundantemente o divino magistério de Vigário de Cristo. Ensinou
muito e ensinou admiràvelmente. E o que é original na orientação doutrinal de Pio XI é o apelo constante que faz à A. C.
como meio soberano e critério decisivo na solução dos problemas por ele encarados e resolvidos. Um sumário exame mostrará
como a A. C. é para ele a síntese de solução, o princípio universal e eficaz de tudo restaurar em Cristo.
Antes de tudo, eis a A. C. tomada como princípio geral:
"Nós queremos resolver todos os problemas da vida, tanto os
da vida particular quanto os da vida pública, tanto os da vida
civil como os da vida política." 106 Mais explicitamente: Aonde
vai, até onde deve ir a A. C.? Qual é o campo destinado a seu
apostolado? Pode-se, sem temor, responder que ela deve penetrar por toda parte. Em outros termos, seu campo de ação está
por toda parte, onde se acham em jogo a glória de Deus, o bem
das almas, a razão, o julgamento autorizado entre o bem e o
104)
106)

Mons. R. Fontenelle, Pio XI, p. 229.
Disc. às Assoe. cat. de Roma, 19-4-1931.
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. de Deus a aplicação da lei de Deus. Evidentemente
ma,1 a lei
'
. .
_
,
- 0 se trata aqui de l11111tes de tempo nem de lugar. Nao ha
na
..
.
· ·t·
limite material que se possa fixar; isto vem a stgm 1car: em
toda a parte e sempre ...
Em consequência, não só as questões individuais, as questões de moralidade individual e doméstica, as questões interessando os problemas familiares, mas ainda as questões relativas
aos problemas mais vastos, concernindo à moralidade social não
podem escapar mais à lei ele Deus qu~ a~ _apostolad?, intérprete,
portador, guarda, propagador desta lei d1v111a e assim, nas condições e proporções requeridas, à A. C. que se reconhece a cooperadora e a colaboradora deste apostolado.
Entrando agora nos domínios particulares, vê-se que à A. C.
foi entregue a missão de contribuir poderosa e definitivamente
para solucionar os mais variados e importantes problemas da
vida religiosa.
a) O Catecismo. O ensino catequético tem preocupado
seriamente os Papas dos últimos tempos, como uma das coisas
mais imprescindíveis da vida cristã e para a vida. 106 E este ensino é justamente qualificado como a primeira função da A. C. 107
Como diz Pio XI: "A educação não merece este nome, se não é
cristã, feita de virtudes cristãs, conforme a lei e o Coração de
Deus." 108 Apelando para catequistas leigos, onde é precário o
número de sacerdotes, assim fala: "Estes catequistas idôneos,
os primeiros escolhidos serão todos aqueles inscritos nas associações da A. C." 100 Estabelece o Papa o vínculo que une a A. C.
ao catecismo, dizendo: "E' o que já faz, em larga medida, a
A. C. que, cultivando este estudo e difusão do catecismo, atingirá seu sublime fim, isto é, o de participar no apostolado introduzido no mundo por Nosso Senhor Jesus Cristo. Como, de
fato, constituiu e formou Jesus o apostolado? Dizendo: Ide ensinar o que vos ensinei; fazei que todos cumpram o que vos ordenei a vós. Ora bem, é o que faz a A. C. que participa desta
106 ) Cf. o Código do Dir. Can.; Acerbo nimis, Pio X, 15-8-1905; S.
C. Consist., 26-6-1917; S. C. do Cone., 31-5-1920; Officiorum omnium,
Pio XI, 1-8-1922; Orbem Catholicum, Pio XI, 29-6-1923; S. C. do Cone.,
16 e 23-4-1924, 24-6-1924; S. C. dos Semin., 8-9-1926; Rernm Orientalium,
Pio XI, 8-9-1928; S. C. dos Semin., 28-8-1929; litteris nostris, Pio XI,
12-3-1930; S. C. do Cone., 12-1-1935.
107 ) Carta ao Card. Pat. de Lisboa, 10-11-1933.
1 º8 ) Dise. aos deleg. dos asp. da J. C. It., 4-11-1927.
1 º") Dee. Provido Sane, 5-4-1935.
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maneira ao apostolado, a esta coisa divina, uma das maiores
após a Redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo." 110
E ainda: "As palavras "apostolado do catecismo" são termos
que se completam admiràvelmente bem. . . O apostolado pelo catecismo é pois o primeiro dos apostolados, pois, antes ele tudo,
é necessário ensinar o que Nosso Senhor preceituou aos Apóstolos: Ide e ensinai." 111
b) As Vocações Sacerdotais. Um dos motivos que levaram Pio XI a instituir a A. C. é a falta de vocações para o
sacerdócio. 112 Mas a A. C. não vem apenas cobrir uma lacuna
no apostolado hierárquico, completando-o, ela se torna um viveiro dos mais fecundos ele vocações. Pio XI, após salientar a
abnegação e imolação que ao clero pede a A. C., aponta como
motivo de consolação os bons cristãos que daí surgirão. "E
como recompensa e sinal ainda mais precioso das divinas complacências, verão igualmente florescer numerosas vocações eclesiásticas e religiosas entre os jovens que tiverem aproximado
mais intimamente do Coração de Cristo." 113 Não uma só vez, se
compraz o Papa em verificar como fruto da A. C. a multiplicação das vocações: "Deus mesmo, e da maneira mais inequívoca, fazia brilhar um sorriso, não só de soberana aprovação,
mas ainda de supremo comprazimento sobre esta sempre mais
cara a nós a pupila de nossos olhos, semeando, com ampla mão,
nos diversos campos da A. C. os germes das mais escolhidas vocações." 1 1-1 "Esplêndidas coisas todas estas, porém a mais bela,
a mais divina, aquela que se diria a intervenção de Deus na
A. C. são as vocações sacerdotais, que dão com a certeza da
presença divina nestas benditíssimas obras, a mais elevada alegria, a mais profunda consolação, já que as vocações não são
dadas por outro senão de Deus: Nemo sumat sibi honorem, sed
qui vocatur a Deo, tanquam Aaron. Importava, pois, refletir,
nesta oportunidade, sobre a verdadeira fineza com que vinha
Deus difundindo o dom do alto. De fato, uma apreciável metade das vocações era destinada ao clero diocesano; a outra
metade, dividida entre a vida própriamente religiosa e as misDisc.
Aloc.
Carta
6-11-1929.
11 3 ) Carta
11-1) Aloc.
110)
1 11)
11 2 )

aos asp. da J. C. lt., 4-3-1928.
aos Jov. de A. C., 23-7-1933.
ao ep. brasil., 27-10-1935; ao Card. Segura y Sáenz,
a D. Perclomo, Colômbia, 14-2-1934.
ao Sacro Colég., 13-3-1933.
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_
,, 11r. Para não parecer que é mero entusiasmo de Pio XI, numa
soes.
'
"N a It'l'
. - ·ctealista falem os numeras:
a 1a, e' recon t· or t an t e
v1sao 1
'
•
•
avcriauar os frutos maravilhosos produzidos pela A. C. A Ju' . t bclc e Masculina, por exemplo, nos últimos sete anos, deu,
ven u
·
sú ela 5.400 vocações sacerdotais. . . Não falemos pois ela Ju~entucle Fem. que deu um número muito superior de vocações
religiosas. O que é verdadeiramente de grande consolação." m
Interessante ainda é notar não só a repercussão profunda
que exerce a A. C. nos Seminários, cujos programas devem
adaptar-se a esta nova forma de apostolado 11 .-, mas suas vantagens apreciáveis na vida do sacerdote. Segundo Pio XI, a A. C.
exige que os Padres "sejam modelos resplandecentes de virtude
e de ciência, ao mesmo tempo." 118 Ninho das melhores vocações,
de outro lado, a A. C. "não pode desinteressar-se deste problema vital elas vocações sacerdotais. E realmente, com íntima consolação, vemo-la, em toda parte, distinguir-se, como em qualquer
outro campo de atividade cristã, assim também de modo especial neste." E de novo volta o Papa a considerar o número avultado que a Juventude da A. C. vem dando. 110
c) A Paz. - O apostolado da paz é outra incumbência da
A. C. como expressamente fala Pio XI: "A glória e o dever
deste apostolado de paz pertence principalmente a Nós e a todos aqueles que são chamados a ser ministros do Deus de paz,
mas aí está um vasto e magnífico campo de ação igualmente
para todo o laicato católico, que não cessamos de chamar à participação do apostolado hierárquico. E' aos católicos do mundo
inteiro, e sobretudo àqueles que estudam, trabalham e rezam
na A. C. que hoje de maneira mais calorosa dirigimos este convite e este apelo." 120
"Nobilíssimo é o fim da A. C., diz ainda Pio XI, pois que
coincide com a própria finalidade da Igreja, conforme o lema:
a paz de Cristo no reino de Cristo, pax Christi in regrw

Chrisfi."

121

Disc. à Pereg. masc. de J. M. A. C., 6-11-1932.
Aud. a um grupo de Sacerd. arg., 6-3-1930.
Carta ao episc. bras., 27-10-1935; aos bisp. filip., 10-2-1939;
a D. Perdomo, Colômbia, 14-2-1934.
IIS) Enc. Ad Catholici Sacerdotii f astigium, 20-12-1935.
119 ) Carta ao episc. arg., 4-2-1931.
12 º) Aloc. consist., 24-12-1930.
121 ) Carta ao episc. arg., 4-2-1931.
11 ")
111;)
117 )
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d) O Matrimônio e a Família. - Na luta contra a decadência dos costumes e contra a profanação do sacramento do
matrimônio, é de suma relevância o papel da A. C. como se vê
pelo seu programa: proteção da família contra os perigos que
a ameaçam, sobretudo em sua santiclacle, fecundidade, fidelidade conjugal e indissolubilidade; defesa cios direitos da família
perante a lei; formação de esposos, pais e filhos. "Se os atuais
adversários da família, adverte Pio XI, nada poupam - discursos, livros, folhetos e outros meios - para perverter os espíritos, corromper os corações, ridicularizar a castidade conjugal, para exaltar os vícios mais vergonhosos, vós deveis mais
ainda, Veneráveis Irmãos, vós a quem o Espírito Santo colocou
como Bispos para reger a Igreja de Deus conquistada por ele
ao preço de Seu Sangue ( At 20, 26), vós eleveis vos empenhar
a fundo por um esforço contrário. Por vós mesmos, pelo clero
sujeito a vossa obediência, e mesmo por estes leigos de elite
agrupados para auxiliar o apostolado hierárquico, nesta A. C.
por nós tão vivamente desejada e recomendada, vós deveis tudo
pôr em obra para opor a verdade ao erro, o esplendor da castidade ao vício vergonhoso, a libertação dos filhos de Deus à
escravidão das paixões; enfim, à culpável facilidade dos divórcios, a indefectibilidade da verdadeira caridade no matrimônio,
e o sacramento da fidelidade conjugal inviolado até a morte." 122
Lembra Pio XI que é primordial o papel que compete à mulher
neste sentido: "E' justamente a família o vosso campo de batalha, ó senhoras, ó jovens, ó universitárias. Mães, irmãs, esposas, filhas, a família é o vosso reino, e nela verdadeiramente sois
rainhas. Queira Deus que a nenhuma mulher jamais venha a
tentação de renunciar a esta soberania, tão profundamente radicada na mesma natureza, para aspirardes outros reinos efêmeros." 123
e) A Escola. - "Tudo o que os fiéis fizerem para promover e defender a escola católica, destinada a seus filhos, é obra
própriamente religiosa e se torna, portanto, um dever essencial
da A. C." 12 ·1 E acentua o Pontífice a atuação da A. C. _no terreno escolar: "De todos os domínios devastados pela legislação
Casti corznubii, 31-12-1930.
Disc. no 2.º Cong. da U. F. C. It., 17-9-1922; carta ao presid.
ger. da U. Intern. das ligas F. C., 30-7-1932; Disc. às Ligas F. C., 6-4-1934.
121 ) Divini illius Magistri, 31-12-1929.
122)
123 )
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.
é a escola aquele ao qual a A. C. sempre melhor fornelc1ga,
. l (lc membros e de chefes sàbiamente instruídos, deve desnt a
ccr com todos os seus recursos, para aí assegurar uma defesa
sclllPre mais tenaz dc~s interesses supremos da religião, da faniília e da pátria." i2 ..
Os bons mestres e mestras, unidos em congregações e associações especiais, merecem ser louvados e animados como mui
nobres e poderosas obras auxiliares da A. C. 126
Uma contribuição especial e direta na educação cristã é
confiada às secções da J. E. C. que o Papa deseja se estabeleça
cm todos os colégios como um complemento indispensável da
educação. 127 "Assim é certo que essas associações internas
(j. E. C.) trazem uma verdadeira e grande contribuição à A. C.
e doutra parte, a A. C., por seu intermédio, contribui para a
completa perfeição daquela educação cristã que é o supremo
programa, o tesouro continuamente cultivado em todos os colégios." 128
f) A Imprensa. - Não é necessário, diz o Papa, demonstrar qual é o poder educativo de uma tal imprensa ( a boa). A
experiência no-lo mostra cada dia, como mostra aliás o mal
imenso que semeia, entre os jovens sobretudo, a má imprensa,
frequentemente mais espalhada que a boa. Nisto também se verifica a palavra de Cristo: os filhos deste século são mais hábeis entre eles que os filhos da luz (Lc 16, 8). A má imprensa
importa pois opor a boa imprensa e praticar, neste assunto, o
antigo princípio contraria contrariis curantur. 129
Compreendeu Pio XI todo o alcance do jornal em nossos
dias, e quer por isso uma imprensa vigorosa, com jornais bem
redigidos, capazes de fazerem face ao adversário. iao Dá os princípios da ética jornalística. 1 ~ 1 Indica aos jornalistas o seu papel:
Aloc. Jam annus, 14-12-1925.
Divini illius Magistri, 31-12-1929.
Disc. aos ginasianos da J. M., 3-8-1935.
Loc. cit.; Carta do Pref. da S. Cong. dos Relig. à Assist. ger.
da U. F. A. C. It., 21-1-1927; do Pref. da S. Cong. dos Relig. à Assist.
ger. da U. F. A. C. lt., 29-5-1930; carta ao episc. alemão, 29-6-1933; ao
episc. colombiano, 14-2-1934.
129 ) Carta ao Card. de Lisb., 10-11-1933.
13 º) Disc. aos Jornal. cat., 26-6-1929; carta ao Card. de Lisb., 1011-1933.
131 ) Disc. aos Jornal. cat., 26-6-1929; Enc. "Rernm omnium", 261-1923.
126)
126 )
12 7)
128 )
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de porta-vozes da Igreja; intérpretes do sentir dos fiéis. 132 Para
este fim é indispensável organizar uma imprensa essencialmente católica, não só influenciada pela A. C., mas ainda sob sua
direção: "A imprensa deve tornar-se, pela própria força das coisas, uma das mais importantes funções, atividades e energias da
própria A. C." i:l:l
g) O Cinema. - "Não há hoje, observa Pio XI, meio mais
poderoso para exercer influência sobre as massas, quer devido
às imagens projetadas nas telas, quer pelo preço do espetáculo
cinematográfico ao alcance do povo comum, quer pelas circunstâncias que o acompanham." 1:11 O papel do cinema é tão relevante que mereceu uma encíclica papal (Vigilanti cura). Já antes Pio XI despertava as consciências e confiava à A. C. o cuidado de velar pelo bom cinema. Depois de recordar a. influência
do cinema, maior que a da imprensa, porquanto um filme pode
ser visto por milhões de espectadores, conclui: "Consequentemente é grandemente desejável que os católicos organizados se
ocupem do cinema, em suas sessões de A. C., nos programas
de estudo, e importa também que os jornais católicos tenham
todos uma resenha cinematográfica, para aplaudir as boas películas e censurar as más. 136 No que se refere ao cinema, "como
em todos os campos de apostolado, os pastores de almas certamente encontrarão excelentes colaboradores nos que militam
nas fileiras da A. C. aos quais, nesta carta, fazemos ardoroso
apelo, para que dêem o seu concurso sem tréguas e sem desfalecimento também a esta campanha." Quer o Papa "uma junta Nacional permanente de revisão, que promova a produção de
bons filmes, classifique os outros e divulgue o julgamento ao
clero e fiéis. Esta Junta seria, com grande proveito, ligada aos
organismos centrais da A. C.". E esta Junta deve prolongar-se
e ramificar-se pelas comissões diocesanas e "deve ter também
a incumbência de organizar salas de cinemas existentes na paróquia e nas associações católicas, de maneira a garantir a estas
salas filmes selecionados." E exorta o Pontífice a que não se
poupem sacrifícios e despesas, pois, "a eficiência poderosa de
nossas escolas, de nossas associações da A. C. e mesmo do Sa132)
133)
1 31)
1 35)

Disc. aos memb. da Pereg. ela lmp. Cat., 6-6-193:t
Disc. aos Jornal. cat., 6-6-1929.
Vigilanti cura, 29-6-1936.
Disc. à obra cat. ela Cinematog., 23-4-1934.
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·nistério está diminuída e posta em perigo pela chaga
- preJU
· d"1c1a1s.
· · " 1a6'
·~rado nus cinemas, tao
dos mau
..
11 ) A Política. - Tanto a pohhca como a questao social
1 ,roblemas grandemente em foco na época atual, é natural
sclllO)
.
t
t'.
O
·a Pio XI mu 1·
hp 1·1ca d o seus ensmamen
que 11aJ,
_ os. na ma ena.
.
.
• • 1-11 io geral que rege estas duas questoes e o da pnmaz1a
prirn.:
.
_
,
do espiritual sobre o temporal e a subordmaçao deste aquele.
E'· afinal, que não existe um problema puramente humano. Todo
11 'problema humano é, a um tempo, um problema teológico.
No assunto da política deve estabelecer-se uma distinção
fundamental entre a política partidária e a política do bem comum "a grande política." i::1 A A. C. fica alheia à política de
partidos, pois "está fora e acima dos partidos." i:is O que não
impede contudo os católicos, tomados individualmente, de pertencerem, sob certas condições, a partidos políticos. 139
Não pode a A. C. desinteressar-se da política do bem comum. E' um dever de caridade concorrer para o bem comum. 1 ·10
A missão da A. C. consiste então em formar as consciências, ensinar os católicos a fazerem bom uso da política 1 -11, prepor seus
membros a exercer a boa política 1-12, deixar seus sócios participarem na vida pública. Intervém mesmo diretamente se é o caso
de defender os direitos da religião: "Quando a política toca o
altar, a religião e a Igreja, bem como o Papa que os representa,
tem-se não só o direito, mas o dever de dar indicações e diretivas que as almas católicas têm o direito de pedir e o dever de
seguir." 1 ·1=1 "Não é fazer política ... Então é a política que toca
a religião, que toca o altar. E nós defendemos então o altar. E'
nosso múnus defender a religião, as consciências, a santidade
dos sacramentos." 1-1 1 "No caso em que a política atingisse os
interesses católicos e a doutrina moral da Igreja, a A. C. não
Vigilanti cura, 29-6-1936.
Carta do Card. Oasparri ao Bispo D. Skwireckas, 12-12-1928.
Carta a Sra. Steenberghe Engeringh, pres. ger. das Assoe. Cat.,
:J0-7-1928; ao Card. Pat. de Lisb., 10-11-1933; Disc. à Fed. Univ. Cat. lt.,
18-12-1927; Carta a D. Skwireckas, 24-6-1928.
139 ) Carta ao Card. Pat. de Lisb., 10-11-1933; ao Card. Segura y
Sácnz, 6-11-1929.
11 º) Disc. à Assemb. da Fed. lt. de Horn. Cat., 30-10-1926; à Fed.
Ur!iv. Cat. lt., 18-12-1927; carta ao Card .. Pat. de Lisb., 10-11-1933; ao
ep1sc. arg., 4-2-1931.
1 -11) Disc. aos memb. da Fed. Univ. Cat. lt., 8-9-1924.
H2) Carta ao Card. Pat. de Lisb., 10-11-1933.
14:I) Disc. aos memb. da Fed. Univ. Cat. lt., 8-9-1924.
IH) Disc. aos repres. cio 4.n Cong. lntern. da J. c., 19-9-1925.
136)
137 )
138 )
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somente· pode, mas deve fazer intervir sua influência, sem encaminhar seus esforços em benefício de particulares ou de partidos, mas para a maior utilidade da Igreja e das almas, cujo
bem está intimamente ligado ao interesse público." 1-1 5
i) A Ação Social. - Em sentido amplo, ação social se entende a ação que visa a solução dos problemas relativos aos
diversos grupos sociais, a que pertence o homem. Neste caso
a A. C. é uma ação social, como está expresso em definição: "E'
a A. C. a participação dos leigos católicos no apostolado hierárquico, para a defesa dos princípios religiosos e morais, para
o desenrolar de uma sadia e beneficiente ação social, sob a
orientação da Hierarquia eclesiástica, fora e acima dos partidos
políticos, a fim de restaurar a vida católica na família e na sociedade." 1-1 6 "A A. C. se propõe difundir o reino de Jesus Cristo
nos indivíduos, nas famílias e na sociedade." 1-11
Em sentido estrito, ação social toma-se em duas acepções:
enquanto visa a sociedade econômica e profissional ou simplesmente o problema entre o capital e o trabalho, o que se chama
hoje a questão operária, questão social. Estas duas últimas formas vêm com o nome de ação econômico-social. Permanecendo
elas no puro terreno econômico e profissional, não tem a A. C.
que intervir. m Mas a questão social é igualmente uma questão
moral, de que a Igreja não pode se desinteressar: "Enquanto a
questão social e sobretudo a questão do trabalho não for simplesmente uma questão material e econômica ou, como se diz, de
estômago e digestão, mas uma questão humana, interessando à
dignidade da consciência humana e moral, consequentemente
uma questão principalmente moral, a Igreja, a Santa Sé, a Hierarquia, o apostolado, em virtude do mandato divino. outorgado
a este apostolado, não poderão não só recusar, mas ainda se
dispensar de vir em auxílio de todos, pois aí verão um dever
preciso e primordial." irn Toda a doutrina pode compendiar-se
assim: A A. C. e ação econômico-social são distintas por seus
fins; a A. e.· e a ação econômico-social não devem ser separadas mas unidas; a ação econômico-social depende da A. C.
Carta ao episc. arg., 4-2-1931.
Carta a Sra. Steenberghe Engeringh, presid. ger. da U. Intern
das Assoe. F. C., 30-7-1928.
1-1 7 ) Carta ao Card. Segura y Sáenz, 6-11-1929.
1-1 8 ) Carta a D. Perdomo sobre a A. C. na Colômbia, 14-2-1934.
1-1 11 ) Disc. às Assoe. cat. de Roma, 19-4-1931.
H 5)
HG)

. t
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parte religiosa e moral. E' sabida aliás a obra estu.
. .
uc a J. O. C. vem reahzando neste dom11110.
pL·n<1a q
•
.
.) o Comunismo. - Tem sido ele o grande espantalho,
. JI > Lllll clima ele medo. Para Pio XI só poderá ser eficazcriarH <
·ntc debelado pela A. C.: "Ou o mundo se salva pela A. C.
;~~~ 11 compreendida e sàbiamente dirigida, ou se submerge no
comunismo ateu e se 1vagem. " 160 E nes t e momen t o d"f'
1 1c1·1 , espe1·a
.0
Papa a atuação providencial da A. C. Depois do clero, conta
colll a A. C. por causa de seu apostolado social. Para isso deve
hcni formar a A. C. os seus associados. "Em tal trabalho de formação, mais cio que nunca urgente e necessário. . . há de ser
sempre anteposto à ação direta e positiva ... " Soldados ela A. C.
assim preparados e adestrados, serão os primeiros e imediatos
apóstolos de seus companheiros de trabalho, e se tornarão preciosos auxiliares do sacerdote, para levar a luz da verdade e
aliviar graves misérias materiais e espirituais, refratárias, em várias partes, à ação do ministro de Deus ou por inveterados preconceitos contra o clero da lamentável apatia religiosa. Cooperar-se-á de tal modo, sob a direção de sacerdotes especializados,
naquela assistência religiosa às classes trabalhadoras, que nós
tanto encarecemos como o meio mais apropriado para preservar
queridos fi!hos nossos da cilada comunista." Depois exorta o
Papa a fazer, com "a propaganda oral e escrita, larga difusão
dos princípios fundamentais que sirvam para a constituição duma
ordem social cristã, ele acordo com os documentos pontifícios." 151
k) As Missões.
Não escapam estas às atividades da
/\. C. O Cardeal Oasparri, discorrendo sobre as missões, lembra como o pensamento do Santo Padre está assídua e constantemente voltado para a obra elas Missões e que "seria seu
desejo que todos os católicos da Itália, mas particularmente os
organizados da A. C., primeiros entre todos os jovens, considerassem este como dever importante de seu apostolado." 162 O
Cardeal Pacelli igualmente mostra a contribuição que a A. C. é
chamada a prestar ao bom êxito. . . da atividade missionária em
geral, pois que onde o apostolado hierárquico tem mais direto,
mais vasto e mais laborioso desdobramento, aí mais próxima
..

11f1c1a 1 na

15 º)

Palavras de Pio XI ao Arcep. de Quito, cit. de L. M. Acufía,

162 )

Carta a Mons. Drago, 4-2-1927.

Apostolado Seglar, 23.
161 ) Enc. Divini Redemptoris, 19-3-1937.
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há de ser a colaboração elas fileiras ela A. C. de maneira que
quem com esta trabalha para defesa e difusão do reino ele Deus
no interior dos países cristãos, seja por isso mesmo o amigo e
sustentáculo de quem para o mesmo escopo trabalha no exterior,
entre os que ainda não são cristãos." rn 3 E Pio XI contente exclama: "As Missões! E' uma onda missionária que felizmente
invade a A. C." 15 '1
1) Os Emigrantes. - Não ficaram esquecidos aqueles que,
deixando a pátria, procuram outras terras, onde os cuidados materiais os levam a esquecer a religião. Quer Pio XI que a A. C.
vele sobre eles: "Será cuidado dos Revmos. Ordinários de fazerem vir e preparar os fiéis com oportunas instruções por parte dos párocos e com acertada propaganda, que poderá ser confiada às florescentes organizações ela A. C. a fim de que todos
compreendam a gravidade do problema da emigração, pelo lado
espiritual." 155
m) A Sagrada Liturgia. - Repetindo Pio X, dizia Pio XI
que "é mister prover antes de tudo a dignidade do templo, em
que se reúnem precisamente os fiéis para aí encontrar o espírito
cristão em sua fonte primordial e indispensável, a saber: a participação ativa nos mistérios sacrossantos e na oração pública da
Igreja." 156 Sendo a A. C. obra de intensa formação espiritual,
a vida litúrgica se toma um ele seus elementos màis naturais.
Vida e ação, liturgia e A. C. são coisas que não se separam.
Se a A. C. haure na Sagrada Liturgia a seiva rica de sua
vitalidade, por sua vez a A. C. se torna um dos mais eficazes
meios de propaganda litúrgica. Na restauração da vida litúrgica,
sobre que vêm trabalhando os últimos Papas, é enorme a contribuição da A. C.
Ao presidente da Obra de Realeza do Cristo, que se propõe difundir a Sagrada Liturgia como escola de fé para o povo,
escrevia em nome do Papa o Secretário de Estado: "Sua Santidade se reconforta com todos aqueles que dão a sua ativa colaboração à benéfica empresa, e envia de coração a V. R., à Presidência da Obra ela Realeza do Cristo e à cara J. F. A. C., que
quer ser especial instrumento da mesma obra a Bênção AposCarta do Card. Pacelli ao Cong. Mission. de Pádua, 21-9-1932.
Disc. aos Jov. da A. e., 5-11-1932.
Carta da S. Cong. Consist., 31-8-1928.
Const. Apost. sobre a , liturg., o canto greg. e música sacra,
20-12-1928.
16 ª)
15·1)
155)
15 6)
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túlica." 1i;7 Encarecendo Pio XI a santificação das festas, nota que
"talvez não se insiste bastante em considerar e refletir quanto é
caro ao Coração ele Deus Onipotente a santificação das festas e em
considerar-lhes a última causa e o último por_quê." 168 Quer o Papa
0 "ensino musical-fitúrgico do povo, como sendo estritamente unido
;i doutrina cristã. E será fácil obtê-lo se se instruírem no canto
litúrgico as escolas principalmente, os pios soclalícios e as outras
associações católicas." 169
Abençoando a Associação Italiana "Santa Cecília", aplaude "seu apostolado de arte a serviço do culto divino, quer dizer,
da fé e da piedade cristã, cm sua mais alta e magnífica expressão, a Sagrada Liturgia, vivamente desejando que encontrem
sempre maior e operosa correspondência tanto no clero secular
como regular, também nos dirigentes da A. C. e em todos os
fiéis." 160
Conclusão.

Tinha Pio XI uma visão estupenda da A. C. Nela punha
todo o seu afeto e todas as suas esperanças. A história dirá, um
dia, cm páginas gloriosas ou em páginas de ruínas, se ele tinha razão.
Cônscio, como Vigário de Cristo, que tudo· que ligar na
terra será também ligado no céu, repôs a atividade dos leigos
cm moldes novos com a A. C. participação no apostolado hierárquico. E isto o fez "consciente e deliberadamente." 161 "A
Igreja de Jesus Cristo, afirma vigorosamente o Pontífice, permanece ele certo nos termos de seu mandato, não somente quando
deposita nas almas os primeiros princípios e elementos indispensáveis da vicia sobrenatural, mas ainda, quando desenvolve
esta mesma vida, segundo as oportunidades e as capacidades e
pelos modos e meios que julgue apropriados, até com a intenção
de preparar para o apostolado hierárquico cooperações esclarecidas e valiosas. E' do próprio Jesus Cristo a solene declaração
que ele veio precisamente para que as almas não tivessem sómente algum começo, alguns elementos de vida sobrenatural,
mas que o tivessem na maior abundância: Ego vcni ut vitam
Carta do Card. Pacelli ao P. Gemelli, 16-9-1931.
Disc. à J. M. A. c., 27-4-1935.
Const. Apost. sobre a liturgia, o canto gregor. e música sacra,
20-12-1928.
160 ) Autog. do S. Padre à Assoe. lt. Sta. Cecília, 6-2-1927.
161 ) Disc. a J. F. c. It., 19-3-1927.
157 )

15 8)
169 )
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habeant et abundantius habcant (Jo I O, 16). O próprio Jesus
Cristo pôs as bases da A. C.... " 162 Esta iniciativa de Pio XI
dever-se-ia chamar genial, se ele mesmo não tivesse declarado
que foi a inspiração divina que o guiou. um
Enquanto houver um teólogo que leve até às últimas consequências a vida trinitária comunicada pela graça, o caráter sacramental participação do sacerdócio de Cristo, o dinamismo orgânico da Igreja, prolongamento místico de Cristo; enquanto
houver um fiel que viva conscientemente em plenitude a vida cristã; enquanto houver um historiador que perscrute a época em
que a Providência colocou o pontificado de Pio XI, e que lhe
penetre a capacidade de compreensão das coisas de Deus, haverá um hino de consagração, admiração e louvor ao Papa que
deu ao mundo a A. C. Esta A. C. que na mente de Pio XI era,
afirma Pizzardo, "o viático providencial que, por intermédio de
seu Vigário, a Divina Providência traz às sociedades modernas
e à Igreja do século XX." 16 ·1 E' ainda o facho aceso pelo Pontífice com óleo bastante para aclarar as tenebrosas e tortuosas
veredas dos séculos a virem. Desta luz é magnífico símbolo a
lâmpada votiva que a A. C. 1. pôs a arder no túmulo do Papa
da A. C., à qual assim se refere Pio XII: "Naquela sombra subterrânea e sagrada - iluminada com ~ tríplice luz da argêntea
lâmpada votiva que a A. C. 1. quis depor aos pés de seu sumo
reorganizador e patrono - parecem voltar e descer a sua palavra profunda e o seu gesto tranquilo, o seu olhar penetrante
e a sua face benigna, a sua solicitude paterna e a sua elevada
advertência e conforto, a sua alegria e a sua bênção, a que
responderá a prece perene, por ele reclamada, ele seus filhos." 165
162)
163)
1&-1)
16 6)

Enc.
Veja
Disc.
Disc.

Non abhiamo bisogno, 29-6-1931.
as notas n.º 43 e 44.
aos alun. do Sem. Franc. em Roma, 8-12-H>30.
na solene inaug. do túmulo de Pio XI, 11-2-1941.
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Nova Teologia.
Pelo Cônego A n t ô

11

io

de

Castro

Ma y e r, São Paulo.

o Pe. Garr.igou-Lagrange, professor no "Angelicum'', que é a Universidade dos Dominicanos em Roma, nos
põe ao par de un~a nova orientação _teol~gica, em dois artigos
rnhlicados na revista da mesma Un1vers1dade em 1946, fase.
~- e 4, e 1947, fase. 2. 1 Como ele diz que é "estrita obrigação
de consciência para os teólogos tradicionais responderem (a estas aberrações)", "do contrário faltariam gravemente ao seu
dever, falta de que deverão dar contas a Deus" (pág. 135), parece-nos oportuno comunicar também aos leitores brasileiros o
que se passa na Velha Europa (sómente lá?) de hostil e peri«oso dentro cios arraiais da mesma Igreja. Vamos nos servir
material fornecido pelo grande teólogo dominicano, e restringir-nos às suas informações, esquecendo, no momento, o que
possamos conhecer por outras vias.

do

1.

Cremos poder afirmar - sempre através do que colhemos
nos artigos do Pe. Garrigou-Lagrange que a primeira preocupação ela "Nova Teologia" é criar ambiente favorável às sua·,
ideias, que ela reconhece que são novas e, na aparência, chocantes. E' assim que estabelece um princípio, à primeira vista
sedutor: "Uma teologia que não fosse atual, seria uma teologia
falsa" (pág. 126). 2 Em outras palavras, eleve a ciência teológica, como as demais, acompanhar um progresso que não é exclusivo das ciências experimentais, mas se faz sentir também
nas disciplinas transcendentes, a Filosofia e a Teologia.
Quando sabemos o medo que têm os homens de passar por
retrógrados, percebemos quanto vai de ardiloso nesta afirmação.
Mais. Tomam os novos teólogos o cuidado de amortecer os es1 ) "La nouvelle théologie ou va-t-elle?" e "Vérité et immutabilité du
Dogme". Estes dois artigos, publicados em separata, trazem, respectivamente, a seguinte paginação: 126-145 e 1-16. Nestas notas vêm citados pelas páginas.
2 ) Esta frase é do Pe. H e 11 ri B o u i 1 1 a r d, S. J. (Conversion et
grtlce clzez S. Thomas d' Aquin, 1944, pág. 219). Para maior clareza,
transcrevemos o trecho completo citado pelo Pe. Garrigou-Lagrange:
','Quand l'esprit évolue, une vérité immutable ne se mantient que grâce
a une évolution simultanée et corrélative de toutes les notions, maintenant
entr~ elles un mê!lle rapport. Une théologie qui ne serait pas actuelle
sera1t une théolog1e fausse." (Nota da Redação.)
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crúpulos, que porventura possam surgir, diante de uma doutrina
muito estranha: "Isto - dizem - parece a princípio uma loucura; não obstante, visto de perto, não deixa de ter sua verossimilhança, e é mesmo aceito por muitos" ( pá_g. 134). A curiosidade, a tentação do novo, o temor de ser tido por espírito tacanho, estreito, sem visão, a ilusão de que a corrente nova é grande e autorizada, levam fàcilmente os espíritos menos prevenidos
a se deixar seduzir. Atesta um professor, em carta ao Pe. Oarrigou-Lagrange, que estes escritos "exercem grande influência
sobre os espíritos medianos" ( pág. 142), que são a maioria.
Convém notar que esta nova teologia não se apresenta como um todo sistemático. Seria mais fácil descobrir-se o erro.
Ela surge mais como tendência que, porém, brota de um
princípio, de uma convicção, de um sistema, tendência que
reponta aqui e acolá, ora em livros, ora em artigos de revista,
ora, quando as ideias são mais arrojadas, em folhetos datilografados ou mimeografados que se espalham, mais ou menos
clandestinamente, entre seminaristas, padres e leigos católicos.
Este fato torna o perigo maior. Uma tendência que se esboça
pode atrair um espírito desprevenido, que certamente não aceitaria a consequência lógica, mas não prevista, contida no bojo
da orientação. Ora, acontece que o agrado inicial pode alimentar a simpatia, e quando o indivíduo vir a sequela de sua primeira imprudência, já se sente tão dentro do novo sistema, tão
comprometido com ele, que sómente com grande humildade poderá voltar atrás.
Por esse motivo salientemos primeiro as ideias mestras que
formam o arcabouço da nova teologia.
Aquele princípio "uma teologia que não fosse atual, não
seria verdadeira" supõe, no fundo, a nova definição da verdad.!
pela qual a filosofia contemporânea evolucionista substitui ::i
clássica dos escolásticos. Segundo estes, e o senso comum, a
verdade está na conformação de nossa inteligência com o objeto extra-mental. O homem está de posse da verdade, quando
aquilo que afirma no seu conceito corresponde, na ordem das
coisas, à realidade objetiva, àquilo que de fato existe. Esta noção da verdade liberta-a das ilusões, pois obriga a inteligência a
acompanhar as leis imutáveis do ser, e dá substância às concepções mentais. Se o homem apreendeu a coisa extra-mental
no que ela tem de próprio, está com a verdade; do contrário,
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seu conceito será falso ou errôneo. Compreende-se como nesta
definição se possa falar na imutabilidade ela verdade, uma vez
que a essência elas coisas goza de uma perenidade, eis que permanece através das variações acidentais.
A nova filosofia pretende que esta definição seja "quimérica e abstrata" (pág. 2), e que deva ceder lugar a uma nova,
mais ao sabor ela nova visão cio universo que tudo engloba nunu
total evolução. A verdade seria, então, a "adequação real da
mente e da vida." :: Esta definição não é lá muito clara. Tornase, no entanto, colocada à luz da filosofia que a engendrou, isto
é, a filosofia ela ação, ou do fenômeno, do vir-a-ser. Percebe-se,
então, por que a definição tradicional não agradava. Ela supõe
a distinção entre a pessoa que entende e o objeto conhecido;
ao passo que na filosofia nova o conhecimento não é mais do
que uma consciência da própria evolução cio espírito. E como
este evolui sempre, é mister que a verdade o acompanhe, jamais
seja algo de fixo e imóvel, mas se absorva no "fieri" contínuo
da vida.
Percebendo o mal contido nesta estranha noção da verdade, a Santa Sé condenou-a mais de uma vez. Pio X, pelo decreto
lame11tabili, proscreveu esta tese dos Modernistas: "A verdade
não é mais imutável do que o homem, pois com ele, nele e por
ele evolui" (Denz. 2058) 1, e Pio XI, em decreto do Santo Ofício
de l . de Dezembro de 1924, condena 12 teses da filosofia nova.
Eis o teor ela tese n. 5: "A verdade não se encontra em nenhum
ato particular da inteligência, no qual haveria uma conformidade
com o objeto, como dizem os escolásticos, mas a verdade está
sempre em "fieri", e consiste na adequação progressiva da inteligência e da vicia, isto é, num certo moto perpétuo, pelo qual a
inteligência se esforça por desenvolver e explicar aquilo que
produz a experiência ou exige a ação: de maneira, porém, qu~
cm todo o progresso nada haja nunca ele definitivo e permanente." 6
0

. ::) Pág. lW. Esta definição é de Blondel nos Annales ele Plzilosoplzie
chreltemze, 15 de Junho de 1906, pág. 235. O Pe. Garrigou-Lagrange mostra que, nos últimos livros, M a u r i e e B I o n d e 1, de fato, não abandona sua primeira posição. Cfr. págs. 129/30 e 3 ss.
·1) "Veritas non est immutabilis plusquam ipse homo, quippe qure
cum 1pso, in ipso et per ipsum evolvitur." (Denz. 2058.)
5 ) "Veritas non invenitur in ullo aetu particulari intellectus in quo
haberetur conformitas cum obiecto, ut aiunt scholastici, sed veritas est
scmper in fieri, consistitque in adrequatione progressiva intellectus et vi-
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Previu, portanto, a Santa Sé as consequências desta mudança introduzida na conceituação tradicional da verdade. Estas
condenações, no entanto, não impediram que os novos teólogos
enveredassem pelo caminho aberto com a definição blondeliana.
Nem os atemorizou uma outra proposição proscrita pelo decreto
acima citado, a última da série: "Ainda depois de recebida a fé,
não deve o homem descansar nos dogmas da religião, e a eles
aderir de modo fixo e imóvel, mas deve permanecer sempre nos
anseios de progredir para uma ulterior verdade, a saber, evoluindo em conceitos novos, corrigindo mesmo aquilo que creu."
(Pág. 131.) 6
Não obstante isso que aí está, é dentro desta nova concepção que se situa a nova teologia. . . que também fala de imutabilidade do dogma; mas concebe-a a seu modo, ajustada ao
espírito moderno. Eis como, em termos formais, B o u i 1 1 a r d
define as condições para que uma verdade conserve sua perenidade: "Quando o espírito evolui, uma verdade imutável não
se mantém senão graças a uma evolução simultânea e correlativa
de todas as noções, conservando entre elas uma mesma relação." 7
Expliquemos: Numa verdade distinguimos as noções e a
relação em que se encontram. As noções são expressas pelo sujeito e predica~o de uma proposição; a relação entre elas é ditada pela cópula verbal. Para qt~e a verdade se conserve imutável - dizem eles - é preciso que as noções acompanhem a
evolução do espírito, de maneira simultânea e correlata; a relação entre elas, no entanto, eleve manter-se a mesma. Não se
pense que esta evolução determina apenas uma explicitação maior
de um conceito menos claro, de maneira que a uma noção obscura se substitui outra equivalente, mais precisa. Não. A noção
nova será "outra", o que quer dizer: diversa. Neste ponto, o
tre, scil. in motu ·quodam perpetuo, quo intellcctus evolverc et explicare nititur id quod pari experientia vel exigit actio: ea tamen lcge ut in toto
progressu nihil unquam ratum fixumque habeatur." - "Estas proposições
condenadas se encontram no Monitore ecclesiastico, 1925, pág. 194; na
Documentation catholique, 1925, t. 1, págs. 771 ss. e nas Prrelectiorzes
Theologire natura/is do Pe. Descoqs, 1932, t. 1, pág. 150, t. 11, págs. 287
ss." (Pág. 131, nota.)
6 ) "Etiam post fidem conceptam, homo non debet quiescere in dogmatibus religionis, eisque fixe et immobiliter adhrerere, sed semper anxius
manere progrediendi ad ulteriorem veritatem, nempe evolvendo in novos
sensus, immo et corrigendo id quod credit."
7 ) Pe. H e n ri B o u i I I a r d, S. j., Conversiorz et grdce chez S.
Thomas d'Aquin, 1944, pág. 219. (Apud A. cit. pág. 126.)
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Autor criticado pelo Pe. Garrigou-Lagrange é bem explícito, em
que pese aos seus defensores. Ele diz que, "para que a teologia
continue a oferecer um sentido ao espírito, possa fecundá-lo e
progredir com ele, é preciso que ela também renuncie a estas
noções", e explica, como renunciou ao sistema astronômico de
Ptolomeu (pág. 9). Portanto: a imutabilidade do Dogma, par:t
estes autores, pede que se abandonem as noções tradicionais,
substituídas por outras mais conformes à evolução do espírito,
c~mo a astronomia abandonou o sistema de Ptolomeu.
Nestes termos, qualquer pessoa que reflita um pouco percebe que, o que aí se afirma, é tudo menos uma imutabilidade.
De fato, a substância do Dogma não está na nua relação expressa pelo verbo, mas na relação entre estas determinadas noções. Em outras palavras, importa muito mais no Dogma a noção do que a cópula verbal, de maneira que, variadas as noções, já não se pode falar numa mesma verdade, no mesmo
Dogma. Se a noção é outra, a proposição será outra, o Dogma
será outro. Por exemplo: Se as noções de "natureza" e "pessoa" não são hoje as mesmas como há duzentos anos atrás, ninguém dirá que o Dogma que afirma haver em Deus uma natureza e três Pessoas é o mesmo de duzentos anos atrás, ainda
que a fórmula dogmática conserve a mesma relação expressa
pelo verbo "ser", ou, em outras palavras, seja idêntica à anterior "em Deus há uma natureza e três Pessoas."
Isto posto, a que se reduzem as fórmulas conciliares? Mudadas as noções, não restam senão destroços de um Dogma que
o foi algum tempo, e que hoje é lembrado apenas pela identidade externa dos termos em que são expressas as noções novas
que substituíram as antigas.
Isto assim exposto é claro. Para fugir a estas conclusões,
baralham os novos teólogos suas explicações em períodos longos que nada explanam, e menos ainda respondem às dificuldades levantadas. Examinemos uma de suas explicações, salien tando a confusão que ela engendra, a poeira atirada nos olhos.
E' de H. Bouillart, Conversion et grâce chez S. Thomas d' Aquin,
1944, pág. 221 (págs. 127 /8): "Perguntar-se-á talvez se ainda
é possível considerar como contingentes as noções implicadas
nas definições conciliares? Não seria comprometer o caráter irreformável destas definições?"
Eis o problema posto em tese, e que deveria ser resolvid-J
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em tese. O autor, no entanto, atenua logo uma resposta - a
única possível dentro da lógica do sistema - que chocaria pelo
seu caráter modernista. Em vez de dar logo a resposta como
se espera, desce à consideração de um exemplo, em que se
conjugam duas questões que o autor não distingue, e assim
deixa criada uma atmosfera de obscuridade propícia ao ·encaminhamento de sua conclusão. Vejamos. Continua o autor: "O
Concílio de Trento, sess. 6, cap. 7, cân. 10, por exemplo, empregou, no seu ensinamento sobre a justificação, a noção de
causa formal. Não teria ele, por esse fato mesmo, consagrado
esse emprego, e conferido à noção de graça-forma, um caráter
definitivo?" E conclui: "Nullement." Neste exemplo deveria ele
primeiro distinguir o que a noção de causa formal vulgarmente
significa, e que todos ou admitem ou se excluem da Igreja; e a
noção filosófica mais trabalhada, na qual pode haver divergência entre os sábios, conservando, porém, o fundo comum que
a noção sempre envolve. O Concílio não canonizou esta ou
aquela escola filosófica; mas o Concilio impôs que a graça seja
considerada aquilo que vulgarmente se entende por causa formal, ou seja, aquela realidade que uma vez na alma, nela causa determinada mudança permanente. A resposta, pois, "Nullement", válida na primeira consideração, absolutamente não pode
admitir-se na segunda. A pessoa, não obstante, que não se
detivesse mais no exame do que precede, poderia deixar-se levar
pela consideração comum entre os estudantes de Teologia de
que a Igreja não pretende dirimir questões livres nas escolas católicas, e assim aceitar a conclusão do autor. Estaria o caminho
aberto para o que segue, e, inconscientemente, viria o leitor a
admitir as aberrações que salientamos acima. Leiamos o resto
deste período e se verá:
"Não estava certamente na intenção do Concílio canonizar
uma noção aristotélica, nem mesmo uma noção teológica concebida sob a influência de Aristóteles. Ele queria simplesmenk
afirmar, contra os Protestantes, que a justificação é uma renovação interior." - Não é somente isto, mas que é uma renovação interior mediante um dom recebido na alma e a ela inerente. Continuemos: "Utilizou-se, para este fim, de noções
comuns na teologia cio tempo." Mas, atendendo ao seu significado perene, e, portanto, irreformável, o que impede que elas
sejam substituídas por outras que não sejam equivalentes, con-
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tràriamente à conclusão que o autor pretende, com sua exemplificação, .. tornar ace!ta: "Mas, pod_e-se substituir por outras,
sem modificar o senttdo de seu ensinamento." Se estas outras
noções fossem equivalentes, ainda bem; mas sendo diversas, da
mesma maneira que a astronomia moderna substituiu o sistema
solar de Ptolomeu, absolutamente não é admissível.
Temos, pois, aí analisado o princípio que orienta as especulações ela nova teologia. Representa uma revolução na Dogmática, uma destruição do Sagrado Depósito entregue à guarda
da Igreja e à crença dos fiéis. Advertiu-o bem S. S. Pio XII:
"Se tal opinião for aceita, que será dos imutáveis dogmas católicos, que será da unidade e estabilidade ela Fé?" (Osserv. Rom.,
t 9 de Set. de 1946, pág. 134.) 8
Alguns exemplos ilustram melhor o que afirmamos acima.
Estes exemplos não são formados a título de explanar princípios ou teorias por quem as expõe ou critica. Não. São aplicações feitas pelos próprios corifeus da nova teologia. "Estas consequências, diz o Pe. Garrigou-Lagrange, é difícil não vê-las em
certos folhetos datilografados que são distribuídos ( alguns desde 1934) ao Clero, aos seminaristas, aos intelectuais católicos"
(pág. 134). São, portanto, eles mesmos, os novos teólogos, que,
para se manterem coerentes, conscientemente, modificam a conceituação tradicional do Dogma segundo suas novas ideias. E
como veremos, este ajustamento fere profundamente a verdade
revelada, de maneira a se poder perguntar se alguma coisa permanece do que a Sabedoria Divina trouxe à terra.
Uma destas aplicações refere-se à presença real ele Jesus
Cristo na SS. Eucaristia.
Esta presença real de Jesus Cristo, tão verdadeiramente
como está no Céu, é um mistério; mas, como todos os mistérios,
admite uma explicação analógica tomada às coisas criadas, que
nos auxilia à formação de um conceito aproximado da realidade transcendente: S. Tomás de Aquino, para esclarecer este
dado da revelação, aduz o fato da presença da substância no
corpo. Jesus, segundo sua doutrina, está na SS. Eucaristia "ad
8 ) "Plura dieta sunt, at non satis cxplorata ratione, "ele nova theo!ogia" qure cum universis scmper volventibus rebus, una volvatur, semper
1~ura numquam perventura. Si talis opinio amplectenda esse videatur, quid
f1ct de numquam immutanclis catholicis dogmatibus, quid de ficlei unitate
ct stabilitate." (Allocutio Pii Papre XII ad Patres Societatis Jesu. Vide
REB, Set. 1947, pág. 688.)
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modum substantire". Da mesma maneira que a substância ocupa
lugar mediante os acidentes que a determinam no espaço, assim
Jesus Cristo ocupa lugar mediante os acidentes ele pão e vinho
sob os quais se encontra.
Toda a explanação envolve estes pontos: A presença de
Jesus na Eucaristia é determinada pela transubstanciação de toda
a substância do pão e do vinhô no Corpo e Sangue de Jesus
Cristo. Em virtude desta transubstanciação o Corpo e Sangue
ele Jesus vêm a se encontrar onde estava antes a substância
do pão e do vinho; e como esta se achava em determinado lugar mediante os acidentes próprios, assim Jesus passa a ocupar
o mesmo lugar, graças aos mesmos acidentes que permanecem,
e sob os quais se vela o Divino Mestre. Por isso a presença
real exige a permanência dos acidentes cio pão e do vinho.
Também com respeito aos acidentes sob os quais se encontram, o Corpo e Sangue de Jesus Cristo estão na mesma relação em que estava a substância de pão e vinho com referência
aos seus acidentes. Distinta destes, da quantidade, da cor, do
sabor, etc., está a substância em todo o corpo e em todas as
partes do corpo, que faz tal, desta determinada natureza. Por
exemplo, o pão é pão devido à substância de pão que o constitui.
Esta substância, porém, não se encontra apenas num determinado lugar do pão. Ela se encontra em toda a extensão do pão
e em cada uma de suas partes; tanto assim que, dividido o pão,
cada uma de suas partes continua a ser pão, porque conserva
a mesma substância que antes possuía.
Vindo ocupar o lugar deixado pela substância de pão ~
vinho que nele se transubstanciou, o Corpo e Sangue de Jesus
Cristo conservam a mesma relação quanto ao lugar que ocupam,
na hóstia, isto é, estão em toda a hóstia e em cada uma das
partes da mesma, da mesma maneira na qual se achava a substância de pão e vinho, com exceção apenas da condição de sujeito de inesão dos acidentes. Está envolvido pelos acidentes de
pão e vinho, sem com eles se confundir.
Esta, em resumo, a doutrina escolástic"a traçada por S. Tomás de Aquino. Em substância, foi ela canonizada pelo Concílio
Tridentino, e passou a fazer parte da doutrina católica. O Concílio fixou também o termo "transubstanciação". Diz o Concílio
na sess. 13: "Cristo todo inteiro se encontra sob a espécie de
pão e sob qualquer de suas partes, todo igualmente sob a es-
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écie de vinho e sob suas partes" ( cap. 3; Denz. 876). Motivo
~cio qual "é anátema quem negar que Jesus Cristo inteiro está
~Ili toda a hóstia e em qualquer parte em que se divide a hóstia" ( Denz. 885). O Santo Sínodo declara: "Pela consagração
do pão e do vinho se faz a conversão de toda a substância do
pão na substância do Corpo de Cristo Senhor Nosso, e de toda
a substância ele vinho na substância do seu Sangue. Esta conversão é de modo conveniente e próprio chamada pela Igreja
Católica, transubstanciação" ( cap. 4; Denz. 877). E no cânon
correspondente (Denz. 884) lança anátema contra aqueles que
afirmam "que no Sacrossanto Sacramento da Eucaristia permanece a substância do pão e vinho conjuntamente com o Corpo
e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou negam aquela admirável conversão ele toda a substância de pão e vinho no Corpo e Sangue de Cristo Jesus, conversão que, com muita propriedade ( "aptissime"), a Igreja Católica denomina transubstanciação."
Esta a doutrina tradicional canonizada irreformàvelmente
pelo Concílio de Trento.
Que fazem os novos teólogos':l Primeiro insurgem-se contra
a fórmula escolástica "ad modum substantire". Dizem que, na
sua clareza falaciosa, suprime o mistério em vez de esclarecê-lo.
Aliás, para conceber esse mistério, é mister substituir ao método
de reflexão dos escolásticos o método cartesiano e spinosista.
Depois, censuram a palavra "transubstanciação". Este termo tem,
dizem, o inconveniente de se ajustar ao modo como os escolásticos entendem esta transformação, e esta maneira de concebê-la é falsa. Apresentam, então, o que lhes parece venha a
ser a transubstanciação. O pensamento, exposto numa antítese
ao escolástico, marca bem sua novidade.
"Nas perspectivas escolásticas, nas quais a realidade é a
"substância", a coisa não poderá mudar realmente a não ser
que a substância se mude. . . pela transubstanciação. Nas nossas perspectivas atuais. . . quando em virtude da oblação que
foi feita segundo um rito determinado por Cristo, o pão e o
vinho tornaram-se o símbolo eficaz do sacrifício ele Cristo, e
por conseguinte de sua presença espiritual, o ser religioso ( do
pão e vinho) mudou-se." Eis, acrescentam, o que podemos designar pela palavra "transubstanciação". (Pág. 140).
Esta explanação se esclarece melhor, quando se sabe que,
51
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segundo estes autores, em todas as coisas devemos distinguir
dois elementos: a realidade material, e o sinal que ela é de
realidades espirituais. "Pode-se conceber que uma coisa, tornando-se por vontade de Deus o sinal de uma coisa outra do que
aquela que naturalmente significa, se torne ela mesma outra
sem que se mude na sua aparência." (Pág. 140, nota.)
Quem não vê que, nesta concepção, mudou-se completamente o Dogma? Quem não percebe que, nestas novas perspectivas,
absolutamente não se pode salvar a expressão do Concílio Tridentino, segundo o qual na Eucaristia se opera a conversão de
toda a substância de pão ( e não apenas de seu sinal, seu ser
espiritual) no Corpo, e de toda a substância de vinho (e não
apenas, repitamos, de seu ser espiritual, seu sinal) no Sangue
de Jesus Cristo, permanecendo apenas as aparências de pão
e vinho?
Há ainda outras aplicações. A Encarnação, por ex., é concebida de maneira semelhante: "Embora Cristo seja verdadeiramente Deus, não se pode dizer que, por Ele, havia uma presença de Deus sobre a terra da Judeia. . . Deus não estava mais
presente na Palestina do que alhures. O sinal eficaz desta presença divina manifestou-se na Palestina no primeiro século de
nossa era, é tudo quanto se pode dizer." (Pág. 141.)
Estamos na escola simbolista, ou seja na teologia modernista. Para os modernistas, sim, que as fórmulas dogmáticas não
passam de símbolos práticos.
Outras amostras poderiam ser dadas. O Pe. Oarrigou-Lagrange aduz algumas outras. As duas por nós citadas são suficientes para dar uma ideia da orientação desta nova teologia.
E', porém, a concepção que os novos formam do Universo e da
realidade divina que evidencia a distância enorme, o abismo intransponível que os separa da tradição da Igreja. Pode-se dizer
que é uma verdadeira heresia panteísta que dita a nova criteriologia, e fundamenta a nova ciência teológica. Leia-se esta
página, a 15'-', ele um daqueles folhetos espalhados entre seminaristas, padres e leigos, que se intitula "Comment je crois":
"Se queremos, nós os cristãos, conservar ao Cristo as qualidades que fundamentam seu poder e nossa adoração, nada temos de melhor, ou mesmo, não temos nada mais a fazer senão
aceitar até o fim as mais modernas concepções da Evolução.
Sob a pressão combinada da Ciência e da Filosofia, o Mundo
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se impõe cada vez mais à nossa experiência e ao nosso pensantento como um sistema unido de atividades que se elevam gradualmente na direção da liberdade e da consciência. A única
interpretação satisfatória deste processus é de considerá-lo irreversível e convergente. Assim se define diante de nós um Centro
côsmico Universal, onde tudo termina, tudo se sente, tudo se
ajusta. Pois bem. E' neste polo físico da universal Evolução qu~
é necessário, segundo meu parecer, colocar e reconhecer a plenitude do Cristo. . . A Evolução descobrindo um vértice para o
111 undo, torna o Cristo possível assim como o Cristo dando um
sentido ao Mundo torna possível a Evolução." (Pág. 137.)
Nesta concepção, não há lugar para Jesus Cristo, Pessoa
distinta do universo e demais criaturas. Estamos diante de um
Panteísmo evolucionista, frequente na Filosofia moderna. E não
se pense que sejam frases soltas, mais ou menos inconsistentes
que poderiam escapar à pena num momento de delírio. A tese
é afirmada com plena consciência:
"Tenho perfeita consciência do que há de vertiginoso nesta
ideia, continua o autor do tal folheto, mas imaginando uma tal
maravilha, não faço outra coisa mais do que transcrever em termos de realidade física as expressões jurídicas, nas quais a
Igreja depositou sua Fé. . . De minha parte, tomei comigo o
compromisso de seguir, sem hesitação, na única direção na qual
me parece possível fazer progredir, e por conseguinte, salvar
minha fé."
Ou as palavras perderam seu significado, ou o que aí se
afirma é precisamente o contrário de tudo quanto a Igreja sempre ensinou, e fixou nas suas fórmulas dogmáticas. Como pretende este autor conservar-se no seio da Igreja? Nada mais
oposto ao dualismo cristão do que o Panteísmo. Toda a concepção católica do universo opõe a um Deus pessoal, transcendente, os outros seres, dele distintos como criaturas que o devem servir e glorificar. E a união realizada em Jesus Cristo
entre a natureza humana e a divina, ou entre Deus e o homem
pela graça, só se compreende admitida aquela distinção. Não
obstante houve sempre na Igreja uma mística heterodoxa que
descambou para o Panteísmo. A Igreja fulminou sempre sobre
ela seus mais severos anátemas. Estes autores não poderiam ignorá-lo. E, no entanto, é conscientemente que abraçam o Panteísmo. A razão é simples. O Catolicismo tradicional tinha-os
51*
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decepcionado. O. que lhes agrada é um novo Cristianismo, que
nada tem de semelhante ao primeiro:
"O Catolicismo tinha-me decepcionado à primeira vista, por
suas representações estreitas do Mundo, e por sua incompreensão do papel da Matéria. Agora reconheço que, na trilha do
Deus Encarnado que ele me revela, eu não posso ser salvo a
não ser fazendo corpo com o universo. E são, pelo mesmo modo,
minhas aspirações "panteístas" as mais pro1'undas que se encontram satisfeitas, asseguradas, orientadas. O Mundo em torno de
mim se torna divino ... " (Pág. 137.)
Eis o princípio ontológico. O mundo é um todo que na sua
plenitude engloba todas as coisas. No seu centro está Cristo, no
qual terminam todas as coisas, em cuja plenitude tudo se confunde. Poderá haver algo de mais contrário a tudo quanto a Revelação nos ensina a respeito de Cristo, do mundo e do homem?
Não há ponto em que mais prime a Igreja por sua intolerância do que aquele que concerne as diversas confissões religiosas não cristãs, todas elas rejeitadas como falsas e errôneas,
porque opostas à única verdadeira Religião, a católica contida
no depósito confiado à Igreja de Roma, e por ela autênticamente proposta a todos os povos. Ora, na concepção destes novos
teólogos, naturalmente todas as religiões devem ser tidas como
boas e verdadeiras, pois não passam de momentos da Evolução
que convergem para a mesma ,unidade central côsmica universal,
a plenitude de Cristo. E' o que explicitamente afirmam:
"Uma convergência geral das religiões para um Cristo-universal, que, no fundo, satisfaz a todas: tal me parece ser a
única conversão possível ao mundo, e a única forma imaginável
para uma Religião do futuro." (Págs. _137-138.)
Eis-nos diante de uma apostasia completa. O evolucionismo
panteísta absoluto não deixa subsistir nenhum dos dogmas cristãos (cfr. p. 14). E pretender que isso seja o cristianismo verdadeiro, a transcrição real elas fórmulas jurídicas da Igreja, sómente numa época de confusão geral dos espíritos, em que se
torna possível afirmar os maiores disparates, e encontrar quem
os leia e lhes dê crédito! 9
9 ) Ideias semelhantes a estas diz o Pe. Oarrigou-Lagrange podem ver-se em artigo do P. Teilhard de Chardin, "Vie et planetes"
aparecido nos "Etudes" de Maio de 1946, especialmente págs. 158-160 e
168. Veja-se também "Cahiers du Monde nouveau", Agosto de 1946:
"Un grand Evenement qui se dessine: la Planétisation humaine." (Pág.
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A noção "atual" de "pecado original" aplica a nova concepção do universo e do cristianismo.
Tradicionalmente, segundo o Dogma que se encontra claramente revelado em S. Paulo, na sua Carta aos Romanos, cap.
V, o pecado original supõe a existência de um primeiro homem, indivíduo distinto dos demais homens, aos quais, não obstante, comunicará, por via ele geração, a existência. Este indivíduo, por uma desobediência, mereceu a morte, e perdeu para
si e seus descendentes os privilégios gratuitamente concedidos
por Deus ao Gênero Humano, na pessoa de seu chefe. A este
pecado, ocorrido nos primórdios da Humanidade, opõe-se a justificação por obra de Jesus Cristo, o segundo Adão, também
como o primeiro, indivíduo distinto cios demais homens, par.1
quem, com sua paixão e morte mereceu, junto de Deus, a remissão da culpa e a restituição dos privilégios perdidos, algum;
nesta vida, outros sómente na outra.
Na nova concepção, já vimos que Jesus Cristo não é um
indivíduo, uma pessoa distinta do universo. O ideal, vimos, é o
Cristo-universal, com o qual fazemos corpo, atendendo às aspirações panteístas próprias. Também Adão e o pecado original,
não são considerados: pessoa distinta ,individual, e falta precisa
e determinada. Em primeiro lugar, o pecado, enquanto atinge a
alma, é algo de espiritual e intemporal. 10 Por conseguinte, pouco importa que tenha sido cometido 110 começo da humanidade,
ou no decurso das idades. Assim, o pecado original não é a
consequência de mna falta voluntária do primeiro homem, transmitida aos seus descendentes. Ele procede das faltas dos homens que influenciaram sobre a humanidade. Não é difícil entrever, neste conceito, a ideia do todo universal exposta de maneira clara na página que citávamos há pouco.
Resumindo: A nova teologia adere satisfeita à tendência mo138, nota.) Há na mística judaica concepção parecida: "The importance
of cosmogony for mystical speculation is equally exemplified by the case
of Jewish mysticism. The consensus of Kabbalistic opinion regards the
mystical way to God. To know the stages of the creative process is also
to know the stages of one's own return to the root of ali existence ...
"procession and reversion together constitute a single movement, the
diastole-systole, which is the life of the universe." (Gershon G.
S c h o I e m : Major Trends ln Jewish Mysticism, p. 20. Schocken Books
lnc., New York, 1946.) .
1 º) Concepção análoga na mística judaica: "The historical aspects
of rehgion have a meaning for the mystic chiefly as symbols of acts
~hich he conceives as being divorced from time, or constantly repeated
111 the sou( of every man." (S c h o I e m, o. c., p. 19.)

806

Castro fv\ a y e r, Nova Teologia

nista evolucionista em voga na filosofia moderna. Para ser coerente, uma vez admitido este monismo, procura ajustar os ensinamentos da Igreja à sua nova concepção do universo, identificando, com o cosmos, a realidade viva da Igreja que é Jesus
Cristo, dando uma interpretação nova aos dogmas da Igreja, em
oposição aos seus conceitos verdadeiros, que são aqueles estabelecidos pelo Magistério Infalível, especialmente nas fórmulas
conciliares. Como, por outra parte, não pretende desligar-se do
grêmio da Igreja, auxilia-se de uma nova definição da verdade, para seµ mal, também condenada pela Santa Sé. 11
II.

E' natural que se investigue a causa desta nova teologia.
Responde um bom juiz, diz o Pe. Garrigou-Lagrange, que ela
procede da frequência com os mestres do pensamento moderno.
"Recolhemos os frutos da frequência, sem precauções, dos cursos universitários. (~uerem frequentar os mestres cio pensamento moderno para convertê-los, e deixam-se converter por eles.
Aceitam, pouco a pouco, suas ideias, seus métodos, seu desdém
pela escolástica, seu historicismo, seu idealismo e todos os seus
erros." (Pág. 142.)
Sem achar que aí se encontra toda a explicação, é certo
que os novos teólogos almejam a independência dos filósofos
modernos diante das decisões da Santa Sé. Aduz o Pe. OarrigouLagrange vários testemunhos desta atitude de rebeldia, envolta
no menosprezo mais ou menos voltaireano cio que é tradicional
e venerável, quase diríamos sagrado nas escolas católicas: a filosofia de S. Tomás.
Vimos acima como a definição clássica da verdade não agraciou aos novos que a reputam "quimérica e abstrata". Em outro passo, louva-se um "feliz adormecimento que protege o to11 ) Esta insatisfação da filosofia moderna, quanto ao conhecimento
conceituai, provém do fato que a realidade transborda sempre ao conceito. Daí o anseio de uma inteligência voltada para o infinito por um
melhor e mais perfeito meio de dominar o mundo real. Todas as tentativas, porém, no sentido de esgotar a inteligibilidade da coisa por parte
da inteligência humana estão votadas ao fracasso. Deve ela reconhecer
acima de si o conhecimento angélico, e sobretudo o divino. Não obstante,
pode o homem atingir a realidade com um conhecimento certo, objetivo
e suficiente para ajuizar as coisas e normar sua vida. No fundo, esta
angústia da filosofia moderna, ou desta revolta contra a escolástica e a
Igreja, prende-se ao primeiro pecado, ao desejo desordenado de apossar-se das propriedades divinas, ao consentimento na tentação da serpente: "Eritis sicut dii."
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mismo canonizado, e também, como dizia Péguy, enterrado, enquanto vivem os pensamentos votados, cm seu nome, à contradição." (Gasto n F essa r d, S. J., em Eludes ele Nov. 1945,
pp. 269/70.) (Pág. 133.)
Às vezes, pretendem uma distinção entre S. Tomás e os
tomistas, como se tivessem estes deturpado o pensamento do
Angélico. Compreende-se. Atacar de frente a S. Tomás é por
demais audacioso. Convém melhor apresentá-lo como se também
ele, séculos atrás, partilhasse as mesmas ideias. E' assim que
o Pc. L u b a c, a propósito da distinção entre Deus, autor da
ordem natural, e Deus, autor da ordem sobrenatural, afirma jamais ter S. Tomás admitido semelhante distinção forjada mais
tarde pelos tomistas. 12 O Pe. Garrigou-Lagrange aduz vários
lugares de S. Tomás em que S. Tomás diz de modo insofismáyel que "o fim para o qual as coisas criadas são ordenados
por Deus, é duplo. Um, que excede a proporção e a faculdade
da natureza criada. . . Outro, proporcionado à natureza criada"
( 1, q. 23, a. 1). Aliás, não se admitindo esta distinção clássica
entre a ordem natural e a sobrenatural é difícil explicar a doutrina católica, segundo a qual, não tem a natureza humana
qualquer exigência de ordem sobrenatural, e, por sua vez, deverá tender, por sua natureza, a um fim que lhe seja proporcionado, ou seja um fim dentro da ordem natural. Parece-nos
mesmo que, após a condenação de Baio, é difícil ao católico
manter-se dentro da ortodoxia e não aceitar aquela distinção;
certamente renunciará ao meio que teria em mãos para explanar o que aceita por definição da Igreja. 13
Às vezes encontramos expressões ainda mais ousadas. Atingem declarações dos órgãos supremos de orientação na Igreja.
Sttrnaturel, 1946, p. 254 (pág. 132).
As proposições condenadas que vêm mais ao caso são as 1111.
17, 21, 23, 24, 26, 34 (Denz. 1017, 1021, 1023, 1024, 1026, 1034). O livro do Pe. Lubac mereceu uma nota elogiosa de J u I e s Lebre to n
(Recherches de Science Religieuses, 1947, p. 77). E' um livro mais de
investigação histórica do que de exposição escolástica. Este mesmo fato
deveria levá-lo a uma melhor observação de S. Tomás. Infelizmente é difícil a pessoa na exposição de doutrinas alheias não se deixar levar
pelas ideias que admite. Na questão livre entre os teólogos católicos
a respeito da aspiração da alma a um conhecimento imediato da Causa
Primeira, que viria a ser um conhecimento intuitivo de Deus, e, em concreto, a visão facial, é o Padre Lubac partidário da sentença afirmativa.
Eis o que o leva ao cochilo na apresentação do pensamento de S. Tomás. Qualquer que seja o valor da obra de Lubac, a observação do
Pe. Garrigou-Lagrange é pertinente.
12)
1 :1)
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Assim em Eludes (Abril de 1946), lê-se que o "neo-tomismo e
as decisões da Comissão Bíblica são um anteparo, não, porém,
uma resposta." (Pág. 133.)
Este afastamento da Escolástica não se faz sem temeridade.
A Santa Sé constante e insistentemente recomenda aos seus fi-lhos que tomem como guia seguro e certo nas especulações do
espírito, quer em teologia, quer cm filosofia, a S. Tomás de
Aquino. Leão XIII, com a .IEterni Patris, fomentou os estudos
escolásticos, especialmente de S. Tomás. Recorda, nessa encíclica, a alta consideração cm que tiveram ao Doutor Angélico 0,3
Sumos Pontífices seus predecessores; bem como a atitude de
toda a Igreja nos Concílios de Lião, Viena, Florença e Vaticano,
e especialmente no de Trento, no qual a Suma Teológica foi livro de consulta ao lado das Sagradas Escrituras e cios decretos
dos Papas. Lamenta, então, o Santo Padre o afastamento de S.
Tomás que temeràriamente se permitiram alguns autores. Pio X,
no motu-próprio Doctoris Angelici de 29 de Junho de 1914, volta sobre as mesmas considerações de Leão XIII. Enfim, o Código de Direito Canônico preceitua aos professores que nos estudos de filosofia racional e teologia sigam o método, a doutrina e os princípios de S. Tomás, coisas que devem conservar
santamente, e nas quais formar os alunos. (Cân. 1366, 2.)
O motivo desta predileção - que não é fruto do arbítrio
pessoal deste ou daquele Papa, mas uma atitude geral da Santa
Igreja, e, pois, graça do Espírito Santo que, como alma, preside
às manifestações do Corpo Místico de Cristo - esta predileção,
dizíamos, justifica Pio X na encíclica Pascendi, de 8 de Setembro de 1907, em que condenou o Modernismo, com estas palavras: "afastar-se ainda que pouco de S. Tomás, especialmente
cm questões metafísicas, não se faz sem grande detrimento. Um
pequeno erro no começo torna-se grande no fim: Magistros monemus, ut rite hoc teneant Aquinatem vel parum deserere, prresertim in re metaphysica, nc>11 sine magno detrimento esse. Parvus errar in principio, si verbis ipsius Aquinatis licet uti, est
magnus in fine."
Ninguém, portanto, se afasta de S. Tomás sem temeridade.
Que dizer, então, daqueles que condenam e combatem seu pensamento, método e doutrina?
Mas, dirão, trata-se de filosofia, assunto cuja alçada pertence à razão humana. Nestes assuntos deve dar-se ao indiví-
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duo plena liberdade, a fim de que decida de conformidade com
suas convicções. Se a filosofia tomista não o satisfaz, há de
se lhe permitir que escolha outra. Eis o que parece de bom
senso!
A isto oporemos algumas observações.
A razão não goza de uma liberdade desenfreada para admitir o que melhor lhe pareça. Não é uma faculdade livre, mas
necessária. Não tem auto-determinação: eleve obedecer ao real,
sujeitar-se à verdade que a ela se impõe por si mesma. De maneira geral, pois, não pode o homem escolher esta ou aquela
filosofia. Há de admitir aquela que se conformar com a realidade, aquela que justificar, com argumentos certos, as suas conclusões. A inteligência foi feita para o real, e é obedecendo ao
real que se enobrece e aperfeiçoa, que descansa na verdade.
Depois, em questões teológicas, na conceituação dos dados
revelados, não tem o homem terminologia e ideias apropriadas
que ·correspondam com precisão à realidade transcendente. Não.
E' em termos ·humanos, em conceitos humanos que se filtram os
mistérios divinos. Conceitos e termos fornece-os a filosofia. Importa, portanto, muito à teologia qual filosofia admitir-se. Conforme a filosofia, conforme a interpretação que se der à realidade, assim se formarão os conceitos que vão acolher as verdades reveladas. Vem aqui a propósito a observação de B i 11 o t,
no seu tratado do Verbo Encarnado, ao comentar a 3 > parte
da Suma Teológica 1·1 :
"Não é indiferente ao fiel o sistema filosófico em que se
traduz em conceitos a realidade das coisas, sob pretexto de que
a filosofia, por isso que de ordem natural, goza de autonomia
diante da teologia. De fato. Os mistérios da revelação são expressos analógica, mas verdadeiramente, em linguagem humana,
de maneira que a filosofia está para a teologia, como o léxic0
de que nos auxiliamos para externar nosso pensamento. Se o
léxico é bom, se dá às palavras o significado próprio, podemos
alimentar esperanças de sermos entendidos." E exemplifica: "Se
lês uma homilia ou tratado no qual ocorre falar-se de padres e
diáconos, e não sabes que seja "diácono", recorres a um léxico,
no qual encontras: Diácono, espécie de padre. Este léxico não
te será útil para bem entender o tratado, na parte referente aos
diáconos e sua relação com os padres."
1

H) 6• edição, Roma, 1922, págs. 55-56.
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Assim acontece com a filosofia, o léxico humano que nos
auxiliará a entender os mistérios divinos, uma vez que é em
termos humanos que se manifesta aos homens a Sabedoria Eterna. Se não for reto e objetivo, o sistema filosófico só concorre
para germinar erros e depravar dogmas.
Pode a razão humana por si mesma, utilizando seu vigor
natural, e as leis essenciais ele sua ação, a1mzar se é ou nã..>
objetiva uma filosofia. Não obstante, a quantos enganos não está
sujeita esta nossa pobre e orgulhosa razão natural?! Além disso,
quantos estudos, e quanto engenho não pedem, por vezes, as
subtis roupagens que envolvem os sistemas falsos, para serem
rasgadas e manifestarem o vício que encobrem? Tanto mais que
a reduzida capacidade de uma inteligência finita traz consigo a
tentação do desassossego de quem aspira ao infinito.
Por tudo isso, dotou sàbiamente Jesus Cristo à sua Igreja
ele infalibilidade em tudo que concerne à conservação e explanação ela verdade revelada. Têm assim os homens um guia seguro nas questões mais fundamentais de sua vida: a verdade
religiosa. E' em função desta missão divina, que a Igreja, não
somente pode, mas deve apontar ao Gênero Humano os sistemas
filosóficos errôneos, por isso que conduzem a uma incompreensão inexata e falsa da revelação; bem como pode e eleve indica e
a orientação que elevem os fiéis tomar em questões de filosofia
para entenderem bem o legado doutrinário que a Munificênci3.
Divina se dignou outorgar-lhes.
Eis em que se fundamenta a preferência da Santa Igreja
pela filosofia tomista. Ela foi proclamada meio indispensável
para a vitoriosa defesa da verdade revelada contra os ataques
da heresia. 15
Teimar, pois, em querer reduzir os dogmas revelados a termos de outra filosofia é, no mínimo, temerário, e não se fez
ainda sem incidir em graves erros em matéria de Fé. A atitude
que analisamos neste artigo é mais uma ilustração desta verdade. Atendessem estes novos teólogos às recomendações e preceitos da Santa Igreja, em questões de filosofia, e não teriam
chegado às enormidades que acima comentamos.
15 ) "Nam exploratum est, inter hrereticarum factio1111m duces, 11011
.
defuisse qui palam profiterentur, sublata semel e medio doctrina Thomre
Aquinatis, se facile posse "cum omnibus" catholicis doctoribus "subire
certamen et vincere et Ecclesiam dissipare." (Beza-Bucerus). - "lnanis
quidem spes, sed testimonium non inane." (Leão XIII, IEtemi Patris.)
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111.

O primeiro artigo do Pe. Oarrigou-Lagrange provocou uma
resposta mais ou menos irritada, segundo se pode deduzir do
segundo com que o ilustre dominicano respondeu às objeções
suscitadas pelo precedente. Esta irritação, em boa parte, procede
do fato de ter o Pe. Oarrigou-Lagrange sublinhado a inclinação
pronunciada da nova teologia para a heresia, se é que não
constitui ela mesma uma heresia pura.
Nada mais agasta, ao que parece, aos novos teólogos do
que esta pecha de heretizantes. Não obstante, deixando o juízo
definitivo à Santa Sé, e, quanto à consciência, a Deus Nosso
Senhor, notamos uma semelhança não pequena entre eles e aqueles que, no decurso ela história, tentaram dilacerar a túnica inconsútil de Jesus Cristo.
Seu modo de proceder dispersivo, sem uma exposição sistc111{1 tica, como ideias que surgem espalhadas em diversos lugares
e diversos autores, lembra os Modernistas, cios quais notara Pio
X, de santa memória, na grande encíclica Pascendi: "os Modernistas, com astuciosíssimo engano, costumam apresentar suas
doutrinas, não coordenadas e juntas como num todo, mas dispersas, e como separadas umas elas outras, a fim de serem tidos
por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e
constantes." 16
O expediente de não saírem com publicações impressas e
lançadas ao grande público, especialmente quando expõem seu
pensamento de modo mais coordenado; mas de se utilizarem de
folhetos datilografados ou mimeografados, que se espalham clandestinamente, também não é novo. Ario, o grande heresiarca do
século IV, agia de maneira semelhante com suas palestras particulares em reuniões de família.
16 ) E' interessante observar uma identidade de pensamento e método
entre os novos teólogos e os que escritores, como Jules Romains, atribuem a certas sociedades secretas: "Je vous dit, reprit Lengnau (o mestre que iniciava o estudante nos segredos da Loja): même sur le plan
mystique. ]'insiste: l' Unité en question va plus loin que l'organisation
politique, matérielle, même rationelle du genre humain. . . elle la depasse,
la transcende, et du même coup la traine derriere elle comme un pêcheur
traine son filet. . . Une foule d'idées traversait précipitamment l'esprit de
Jerphanion. li pensait à Auguste Comte, et au Grand Etre, à tel passage
de Hegel, à telle effusion de Renan, à certains hymnes mystérieux de
Hugo ... "li a raison de dire que quelque chose rejoint ces hommes-là.
Un certain même avenement a été désiré, annoncé par eux, par d'autres
encore. ~/ y a l!ne tradition de prophéti~s. . . (Recherche d'une Eglise,
Flammanon, Paris, pp. 298/9)." - Os grifos são nossos.
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Irritam-se os novos teólogos, quando se diz que eles se
encaminham "pelas veredas do ceticismo, da fantasia e da heresia" (pág. 134), ou então acusam de falta de probidade citar
escritos não publicados, mas espalhados clandestinamente entre
o clero (pág. 13).
E' maneira usual dos heresiarcas. Queixaram-se os Modernistas de Pio X, os Baianistas de S. Pio V, e a história regista
atitudes parecidas cm outros chefes das grandes apostasias.
Sempre quiseram ser tidos como católicos probos e íntegros,
professando, porém, um Credo diferente e oposto ao revelado.
Quanto à falta ele probidade assacada contra o Pe. OarrigouLagrange, nenhuma resposta melhor do que a do exímio teólogo: "Se há falta de probidade, é ela daquele que denuncia o
escândalo, ou daquele que o provoca?" (Pág. 13.)
Deu sempre bom resultado assumir a pessoa, contra a qual
se levanta uma suspeita qualquer, o papel de vítima, e voltar
as acusações contra os acusadores. Quem quer que conheça rudimentos de História Eclesiástica, sabe as perseguições que S.
Atanásio deveu às intrigas de Ario, e a maneira azeda com que
Nestório invectivava a S. Cirilo de Alexandria. Hoje clamam os
novos teólogos, ao serem apontados como heretizantes: Há nisso
falta de caridade, e arrogância de direitos que só competem à
Igreja; porquanto ninguém tem direito de julgar ao próximo,
nem pode prevenir o juízo da Santa Igreja censurando qualquer
opinião nova como heretizante. {Cfr. pág. 13.)
Realmente há falta de caridade, quando urna pessoa percebe o mal iminente a que está seu irmão exposto, e não corre
a socorrê-lo. Precisament(;! o que fazem aqueles que denunciam
uma corrupção ardilosa que ameaça a integridade da fé nos indivíduos mais simples. Como também há falta de caridade, quando uma pessoa desconhece as diretrizes da Santa Igreja, e, sem
procurar conhecê-las, temeràriamente difunde orientações que
conduzem à heresia. Nestes termos é fácil de ver-se onde há
verdadeira caridade, onde ausência dela.
Também não há nenhuma violação cios direitos da Igreja.
Responde muito bem o Pe. Oarrigou-Lagrange: "Não é interdito
a um teólogo dizer que tal posição nova conduz, segundo sua
opinião, à heresia, e mesmo que ela lhe parece herética. Ele diz
do ponto de vista da ciência teológica, e suas clecluções, sem
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falar auctoritative, como faria um juiz em um tribunal eclesiástico." (Pág. 13.)
Essa distinção que aí está, muito bem formulada por um
cios maiores teólogos contemporâneos, é de senso comum. Quando a Igreja define uma posição, estabelece um princípio, ou
proscreve uma doutrina, ela não tem intenção ele impedir qu~
seus filhos tomem a sério sua palavra, e, pois, se sirvam clel.:t
como critério para discernir, por meio das doutrinas conhecidas,
as futuras que possam surgir e a elas se oponham. Também
isto é de senso comum. Se, p. ex., a Igreja diz que é de fé
que Jesus Cristo é uma pessoa distinta do mundo, um indivíduo
que não se pode confundir com os outros seres criados, ao mesmo tempo condena como heresia toda opinião que se opõe a
esta verdade. Se, portanto, aparece uma teoria que nos venh:i
dizer que Jesus Cristo é o "centro do mundo cósmico", e diga
que só assim satisfaz às "tendências panteístas" de seu íntimo,
não será a Igreja que irá censurar aqueles que denunciam como
heretizante o desvio doutrinário da nova corrente.
Esta maneira de agir, aliás, obédece a uma norma que
dava S. João na sua l 1·1 epístola, cap. 4. Recomenda aí o apóstolo
aos fiéis que, antes de aceitarem uma doutrina, a comparem
com a anteriormente recebida dos apóstolos e da Igreja, a fim
de verificar se é certa: "Caríssimos, não creiais a todo o espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus." A razão é
"porque se levantaram muitos profetas no mundo" como, aliás,
em todos os tempos, segundo a profecia de S. Paulo, "oportet
hrereses esse." Como hão de examinar os fiéis os novos espíritos? Mediante comparação com a doutrina pregada pela Igreja.
"Eis como se conhece o espírito que é de Deus: todo o espírito
que confirmar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo
o espírito que divide a Jesus não é de Deus."
Eis, pois, os fiéis não somente autorizados, mas exortados
a não darem ouvidos às novidades, mas a "prová-las", antes de
aceitá-las, por meio de uma acareação com a doutrina da Igreja.
Esta prudência não é ociosa pretensão. Nas epístolas de S.
Paulo são frequentes as exortações aos fiéis que fujam aos falsos doutores, e é bem conhecida a advertência aos Gálatas: "Se
alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema" ( 1, 9). Comenta o Ambrosiaster estas
exortações de S. Paulo, dizendo que o perigo apresentado pelos
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falsos doutores consiste no fato que "costumam falaciosamente,
como por imitação, dizer coisas boas, e, entre estas, misturar
coisas más, para que, mediante as coisas boas que se aceitam,
também passem as que são más; e como ambas procedem de
uma mesma pessoa, não se podem discernir umas das outras, .!
assim, pelo que é legítimo, se recomenda o que é reprovável." 17
Não se diga, portanto, que a Igreja reprova esta prudência
dos fiéis. O que a Igreja não quer é que se julguem as intenções. Escrevendo contra os Modernistas, cuja astuciosa falácia
verberava com muita firmeza, Pio X abstém-se de pronunciar-se
sobre as intenções: "postas de lado as intenções de que só Deus
é juiz." As intenções é que pertence a Deus julgá-las. Neste
terreno, não podemos ir além das suspeitas, atendendo à maneira usual de agir dos homens. Formar juízo definitivo sómente
Deus pode fazer.
O que não impede aos bons denunciar o mal "objetivo" constituído pela doutrina errônea; e assim, caridosamente, armar os
espíritos incautos contra qualquer emboscada traiçoeira.
As vezes, apela-se para Bento XIV, na Constituição Sollicita
ac provida, de 9 de Julho de 1753, onde o Papa, fixando as providências a respeito da proibição de livros, recomenda que sejam eles lidos com atenção, por inteiro, pois pode acontecer que
"o que é obscuro em um trecho seja dito de modo mais claro
em outro." E' real. Mas o Papa não diz que se aprovem livros,
onde haja erros claramente expostos, ainda que nos mesmos se
digam coisas certas e dignas de aplausos. E' mesmo assim que
se entende a proibição "donec corrigatur".
Há certos espíritos que acreditam que as heresias começam
já fora da Igreja, em luta franca contra a verdade e a revelação.
Puro engano. Não seriam heresias. Corroborando a observação
do Ambrosiaster leia-se esta página de S a r d á y S a I v a n y,
publicista espanhol do século passado:
"As heresias que estudamos hoje, no dilatado curso dos séculos que medeiam entre a vinda de Jesus Cristo e os tempos
em que vivemos, apresentam-se-nos, à primeira vista, como pontos clara e definidamentc circunscritos a seu respectivo período
histórico, podendo-se, segundo parece, demarcar como a compasso o ponto onde começam e onde terminam, isto é, a linha
1 7)

V, 1.

ln Ep. ad Thes. Iam. e. V, apud Corn. a Lápide, in Joan. Iam.
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geométrica que separa estes pontos negros do restante campo iluminado em que se ostentam. Porém, esta apreciação, se bem advertimos, não passa de uma ilusão da distância. Um estudo mais
detido, que com a lente de uma boa crítica nos acerque daquelas
épocas, e ponha em verdadeiro contacto intelectual com elas, nos
permitirá observar que nunca em algum desses períodos históricos aparecem assaz geometricamente definidos os limites que separam o erro da verdade, - não na realidade dela, porque esta,
claramente formulada, a dá a definição da Igreja, mas na sua
apreensão e profissão externa, isto é, no modo por que a respectiva geração se houve para negá-la ou professá-la com mais
ou menos franqueza. O erro na sociedade é como uma feia nódoa
numa tela de primoroso tecido. Vê-se claramente, mas custa precisar-lhe os limites; são vagas suas fronteiras como os crepúsculos que separam o dia que finda, da noite que se avizinha, e
por sua vez, a noite que passa, do dia que renasce. Precedem
o erro, que é negra sombra, seguem-no e rodeiam-no umas como vagas penumbras, que podem tomar-se às vezes pela mesma
sombra, iluminada todavia por um outro reflexo de luz moribunda;
ou pela mesma luz, empanada e obscurecida já pelas primeiras
sombras. Assim, todo erro claramente formulado na sociedade
cristã teve em volta de si outra como atmosfera do mesmo erro,
porém menos denso e mais tênue e moderado." 18
O pior mal não causam própriamente os hereges, e sim os
semi-hereges. Aqueles são lançados fora da Igreja, como membros deteriorados que se amputam. Estes persistem em permanecer dentro da Igreja e aí constituem "atmosfera do mesmo
erro", ou seja um ambiente constante a tentar os fiéis que atenuem sua fé e se aproximem do falso. Maior mal causou à Igrej :t
o Semi-arianismo que o Arianismo; o Semi-pelagianismo que :>
Pelagianismo, e hoje não é tanto o Protestantismo que nos preocupa como o Jansenismo, o semi-protestantismo que reponta
110 Silonismo, 110 Americanismo, e em todas as correntes liberais.
Também não se creia que passou o tempo elas heresias. O
"oportet hrereses esse" de S. Paulo é de todos os tempos. Por
isso, merecem louvores especiais aqueles que, como o Pe. Oarrigou-Lagrange, ou o Pe. Sardá y Salvany, se põem na estacada,
18 ) El liberalismo es pecado, cap. VIII. ln "Propaganda Católica",
t. VI, pp. 30 ss. Barcelona, 1887.
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expondo-se às iras mal dissimuladas dos inovadores 19 , para alertar os incautos contra aqueles infelizes que tomaram a si a tarefa inglória de realizar a profecia do Apóstolo.
Terminemos com duas observações de B e I I o c 20 que mostram a importância e atualidade que tem na Igreja o papel desempenhado pelos apologetas. Não é apenas - se é que isto se
pode chamar "apenas" - a manifestação viva de seu amor por
Jesus Cristo, que não sofre uma deturpação de sua doutrina. Não
é 'apenas uma atitude intelectual restrita a uma parte da Economia da graça, o Dogma; - diriam a menos importante, tal o
conceito superior que geralmente têm da Moral aqueles que separam demais estes dois campos. Não. A heresia, como o dogma,
interessa a vida inteira do indivíduo. O homem realiza sua ideia,
e conforme seu pensamento, assim será toda a estrutura de sua
atividade. O que quer dizer que tanto o dogma, como a heresia
podem determinar uma civilização, ou uma espiritualidade:
"Se recordamos o simples fato de que um estado - adverte Belloc - uma comunidade humana, ou uma cultura geral
tem que se inspirar em algum corpo de normas morais, e que não
pode haver corpo de normas morais sem doutrina, e se conviermos em chamar religião a todo corpo consistente de normas morais e de doutrina, então a importância da heresia como tema
será clara, porque heresia não significa senão "a proposição d~
novidades em religião mediante a exceção, do que fora a religião aceita, de um ou outro ponto, sua negação ou substituição
por outra doutrina até então desconhecida." Um exemplo: "Um
homem que crê que o Arianismo é só questão de palavras, não
adverte que o mundo ariano teria sido muito mais parecido ao
mundo maometano, do que o veio a ser na realidade o mund'l
europeu. Esse homem está muito menos em contacto com a realidade do que Atanásio ao afirmar que a orientação doutrináril
era de capital importância. Esse Concílio de Paris que inclinou
a balança em favor da tradição trinitária teve tanto efeito como
uma batalha decisiva, e não compreendê-lo é ser um pobre historiador."
Outra observação de Belloc refere-se à atualidade da hereI 9 ) Sardá y Salvany foi mesmo acusado perante a Santa Sé, o que
lhe valeu uma preciosa aprovação especial da Sagrada Congregação do
lndice em 10 de Janeiro de 1887.
20 ) The Oreat Heresies, trad. esp. de "La Espiga de Oro", Buenos
Aires, 1943, págs. 15-18.
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sia. "Vivemos hoje, diz o publicista inglês, sob um regime de heresia, que só se distingue dos período~ anteriores, porque o espírito herético se generalizou e se apresenta em variadas formas."
o espírito herético é bem o que caracterizamos como a semi-he- ·
resia, que não é uma apostasia declarada, mas uma deturpação
ela mentalidade católica num sentido heretizante.
Apresentando sua obra sobre as Grandes Heresias, termina
Belloc com esta advertência, que cremos confirmada pelo que
verificamos através dos artigos do Pe. Oarrigou-Lagrange. Com
ela encerremos estas notas, que, parece-nos, tem nela sua explicação.
"Como se verá, falo do "ataque moderno" porque, para falar de uma coisa, é mister dar-lhe um nome. Porém, a maré montante que ameaça cobrir-nos é tão difusa que cada um deve
dar-lhe seu próprio nome: até hoje não possui nome comum. Isto
acontecerá talvez, não porém antes que o conflito entre o moderno espírito anticristão e a permanente tradição da Fé se torne
agudo, mediante a perseguição, o triunfo ou a derrota. Então
quiçá se chame Anticristo."

Um Mestre da Vida Interior: D. Columba
Marmion.·
Por Frei A g os t i n h o O em e 11 i, O. F. M.,
Reitor da Universidade do Sagrado Coração, Milão.* .

1. Reminiscências de Uma Batalha.

Logo após a terminação da guerra de 1914-1918, dirigi-me
a vários países, para restabelecer relações, recolher experiências
e aprender ensinamentos, e uma de minhas primeiras visitas foi
a Matines, ao Cardeal Mercier, ao qual me ligavam um devoto
afeto e uma viva gratidão, pois que há mais de dez anos me
proporcionava os tesouros ele sua inteligência e de sua bondade.
Cheguei a Malines, procedente ela Holanda, onde participara de
uma reunião ele católicos que haviam levantado o projeto de
fundação de uma Universidade Católica, o que se conseguiu afi*) "Un Maestro della Vita lnteriore". Vila e Pensiero, Fev. 1947,
págs. 66-74.
52
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nal em 1921. Levava o propósito de demorar-me aí algumas
horas, para solicitar ao _amado Cardeal e mestre de vida indicações para a fundação, na Itália, de um Instituto de Filosofia,
primícia e preparação de uma Universidade Católica. Poucas
horas não bastaram, porém, para examinar esse problema, qul!
já lhe havia apresentado em 1907, quando eu ainda não era
Sacerdote e ele era apenas Monsenhor e Presidente do Instituto
de Filosofia Leão XIII. Chegada a hora da ceia, o Cardeal insistiu com bondade e simplicidade que eu me demorasse alguns
dias em Malines, como seu hóspede. Vários dias passei a expor
problemas, a formular indagações e a ouvir, reverente e admirado, sábios conselhos e exposições convincentes. Na primeira
tarde, quando ia retirar-me para o aposento que me fora destinado, disse-lhe: "Eminência, não trouxe nada comigo, e necessito de um livro." Estávamos na ampla e iluminada sala de
estudos do Arcebispado; o Cardeal disse-me, apontando num
gesto largo as estantes repletas de livros: "Estão todos à sua
disposição", mas de súbito emendou: "Não; desejo que leia um
e medite sobre ele; foi escrito por um Monge beneditino ao
qual também eu, como muitos outros, há anos confiei a direçã.)
de minha alma. São páginas benéficas; repousam a alma e simplificam a vida cristã. 1 Leia-o." Era a primeira edição de Cristo, Vida da Alma, do Abade de Maredsous, D. Columba Marmion.
No dia seguinte confiei ao Cardeal que· a ideia central do livro,
o pensamento que o domina todo e em torno do qual demonstra
a economia divina e os modos de realizá-la na alma (Mihi vivere Christus est, Filip 1, 21) me havia empolgado o espírito
e causado uma profunda emoção.
Concluída minha viagem, retornado à Itália rico de ideias,
de propósitos e de desígnios para o futuro, abrindo meu íntimo
a Mons. Olgiati, como me habituara há anos a fazê-lo, formulamos um plano de apostolado. Os anos do após-guerra eram
prenhes de agitações; frequentes as ameaças à Igreja; se munerosos eram os que impetravam à Igreja palavras de paz, numerosos eram também os que se revoltavam contra Deus, blasfemando o seu Santo Nome e atribuindo-Lhe as dores e sacrifícios.
Há pouco havíamos fundado a Rivista dei Clero Italiano, para
1 ) São, como percebi logo depois, as mesmas palavras com que
o pranteado Cardeal iniciou o seu prefácio à edição francesa. Tudo
quanto o pranteado Cardeal habitualmente escrevia era tão profundamente refletido, que era frequente encontrá-lo repetido em suas palavras.
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auxiliar o clero na cura de almas. O programa proposto era
simples: frente à desorientação dos espíritos e à invasão da vida
pagã, julgamos uma necessidade o enriquecimento da vida espiritual das almas; consideramos que era sobretudo necessário
fazer os católicos compreenderem a necessidade de colocar sua
vida num plano sobrenatural, apartá-la decididamente de todos
os inimigos da Igreja, estimular os tímidos a transformar-se em
defensores do Reino de Deus.
Despertava sorrisos a ingenuidade dos nossos entusiasmos,
e quem mais sorria era o nosso inesquecível Vico Necchi, que,
se moderava o nosso ardor, era tão-sàmente para chamar-nos à
visão realística das coisas. Não eram ideias que nos faltavam!
Pelo contrário: reiniciava-se a publicação da revista Vila e Pensiero, saída ilesa da guerra; iniciamos a colheita: o primeiro dos
volumes a aparecer foi o Carlos Marx, de Mons. Olgiati ( o socialismo desfechava então sua ofensiva contra os católicos);
também a Rivista dei Clero Italiano se difundiu de pronto largamente, graças ao seu programa "maximalista cristão", que levantamos em contraposição ao maximalismo socialista. Nasceu
logo em seguida a Juventude Feminina de Ação Católica, que se
fez pregoeira do programa de transformação sobrenatural da
vida; em uma memorável convenção da J. F. A. C., realizada
em Roma, Mons. Olgiati, o Pe. Mauri e eu fizemos a exposição
dos planos e meios; desenvolvemos esse "programa sobrenatural" recolhendo não só o consentimento de Sacerdotes, a aprovação dos Bispos, mas, o que mais importa, a paternal exortação de S. S. Bento XV, de saudosa memória. Neste plano de
ação da "batalha pelo sobrenatural", como o intitulamos, tinha
logicamente um ponto de destaque também uma coleção a que
demos o título de Biblioteca Ascética, e pareceu-nos que o pri-meiro volume da nova coleção não poderia ser outro senão o
Cristo, Vida da Alma, do qual o Cardeal Mercier afirmava: "Com
esse livro, D. Marmion estabelece contacto com Deus."
O livro, fato interessante, não teve a princípio o amplo
sucesso que alcançou a edição francesa; um par de anos levou
a primeira edição para esgotar-se. Os católicos italianos não estavam preparados para receber a fórmula ascética de D. Marmion; estavam de longa data habituados a livros e práticas de
piedade que não os ensinavam a elevar a vida a um plano sobrenatural. Surgiu daí a iniciativa de tornar mais acessível a
52*
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ideia ao grande público, o que originou um outro livro oportuno: /l Sillabario dei Cristianesimo, de Mons. Olgiati, do qual
até hoje já foram publicadas 24 edições, com 170.000 exemplares. O próprio Mons. Olgiati nos conta a origem de seu oportuno e benéfico livro, nascido num meio de almas refertas de
luz e de bondade. "Trabalhando há anos nas fileiras da Ação
Católica e sobretudo nas associações juvenis refere ele tive frequentemente a alegria de falar ele Jesus Cristo, de sua
doutrina e seus ensinamentos; mas muitas vezes, infelizmente,
tive também de verificar que até os bons se contentavam com
qualquer rápido e fácil giro de barca sobre o mar imenso da
verdade cristã, sem se aprofundar mais - como um escafandrista - no pélago dessas ondas regeneradoras. Baseado nessa
experiência, pus em segundo plano, nas Escolas de Propaganda
da Juventude masculina milanesa e ela Associação de Homens
Católicos, a solução de quaisquer outros problemas e procurei
sobretudo enfrentar, juntamente com os abnegados que se preparavam para as batalhas do apostolado, o problema religioso."
Para difundir a ideia, Mons. Olgiati sugeriu à J. F. A. C. tornar-se "promotora na Itália de uma iniciativa destinada a combater o analfabetismo mais horrível e perigoso que se possa
imaginar. Não me refiro aos infelizes que não sabem ler nem
escrever; falo do analfabetismo religioso. Nós nos proclamamos
um povo católico, e no entanto conhecemos só pela rama o silabário do Cristianismo. Receio, com razão, que mesmo nas fileiras da J. F. A. C., onde tanto e justamente se discorre acerca
de espírito sobrenatural, não poucas associadas ficariam em maus
lençóis quando tivessem de declarar com exatidão o que é o sobrenatural a que tão frequentemente se referem."
O volume de Mons. Olgiati continha o texto de conferências
feitas a um grupo de sócias da Juventude Feminina, a qual, depois, com o apoio de zelosos sacerdotes, se tornou propagadora.
Foi uma verdadeira "cruzada do sobrenatural", como a denominaram, que teve posteriormente mais vasto desenvolvimento,
quando, chegando à Itália o Pe. Matteo Crawley, o apóstolo do
S. Coração, soube reunir multidões do povo, espessas fileiras
de Sacerdotes convenientemente animadas de espírito sequioso
de perfeição e soube despertar entre os italianos uma verdadeir3
onda de renovação espiritual. A obrazinha de Mons. Olgiati
aplanou o caminho para o apostolado de D. Columba Marmion;
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bem depressa começou a difundir-se o Cristo, Vida da Alma;
sucederam-se as edições e ainda agora acaba ele esgotar-se a
undécima edição ela tradução italiana, poucos meses depois d~
sair a lume. Seguiram-se ràpiclamente as traduções ele outras
obras de D. Marmion, e o nome de seu autor tornou-se conhecido e estimado ele todos os italianos que da vida de perfeição
fizeram um ideal santo.
2. Causas do Sucesso dos Livros de D. Marmion.

Parece-me desnecessário reco1=c1ar a vicia do Abade ele
Maredsous e quais foram sua formação e seu fecundo apostolado; tudo isto já foi difusamente contado por um beneditino,
discípulo ele D. Marmion, e que se impôs o programa ele estender-lhe a ação no tempo e no espaço: D. Raimundo Thibaut.
também ele monge de Maredsous. E' talvez mais útil buscar as
razões desse sucesso: equivalerá a demonstrar que se se espraiou
e se espraia cada vez mais a increcluliclade, se assume formas
lamentáveis a vida pagã, se são cada vez mais numerosos os
que desfraldam o estandarte da rebelião contra Cristo, do ódio
à Igreja e ao Papa, paralelamente se intensificam em muitas almas o amor a Deus, a vontade ele servir à Igreja, de dedicação
ao apostolado. Disto é seguro índice a multiplicação de almas
que se propõem, embora vivencio no mundo, a perfeição cristã,
e que no estudo e na aplicação dos meios sobrenaturais encontram o segredo da sua santificação e cio sucesso cio seu santo
apostolado. Essas almas tiveram um mestre em D. Marmion.
Segundo o Cardeal Mcrcier, a constante preocupação desse mes-tre cio espírito é "dilatar as almas grandes, de livrá-las do servilismo para consigo mesmas, de facilitar, tornando-a mais
atraente, a sua ascensão a Deus. Ele conduz Aquele que é a
via, a verdade, a vida."
Procurar, portanto, as razões do sucesso do livro ele D.
Marmion e ele forma especial o do Cristo, Vida da Alma, equivale a indicar as razões, as vias pelas quais muitas almas fazem
hoje, como talvez em poucas épocas tenha sucedido, de sua vida
um meio de identificação com Jesus Cristo, na qual se propõem
a viver e na qual realizam a conquista da virtude. A verificação
cios sucessos conseguidos na perfeição serve de estímulo a prosseguir e a persistir constantemente nesta via.
E' preciso salientar que os livros de D. Marmion não são
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livros pensados e elaborados de afogadilho; expõem antes pensamentos que são o fruto de profundas meditações, pensamentos que foram expostos muitas vezes por D. Marmion aos seus
ouvintes da Bélgica, Irlanda e Inglaterra; esses pensamentos tiveram finalmente sua natural exposição em livros que, antes de
ser escritos, já se haviam tornado patrimônio de muitos. Refere
D. Thihaut que ele abandonava sem reserva o material de suas
conversações espirituais a quem dele se quisesse servir e deixava que cada um dele se u.tilizasse a seu talante, feliz por ouvir expostas por outrem suas ideias pessoais e de seguir o desenvolvimento que faziam de suas advertências e indicações. Decidiu-se afinal a escrever e recolher em volumes suas meditações
quando várias pessoas autorizadas lhe demonstraram a vantagem que derivaria da exposição sistemática de seus ensinamentos. Nasceram, assim, em 1918: Cristo, Vida da Alma; em 1919:
Cristo nos seus mistérios; em 1922: Cristo, Ideal do Monge.
Já referi o testemunho do Cardeal Mercier, segundo o qual
a obra de D. Marmion deve ser considerada como um encorajamento e uma ajuda dada à alma. D. Thibaut rende este testemunho do apostolado de D. Marmion: seu característico foi a
bondade para com as almas; "para com as almas sua bondade
era infatigável; ele possuía o senso, a vontade, o gosto da bondade. . . Fosse qual fosse a alma que a ele recorresse, viesse
donde viesse, D. Marmion oferecia-lhe a sua obra, como se fosse a única no mundo. Não via senão aquela alma e nela unicamente a Cristo. Dava-se todo a todos, judeu com os judeus, grego com os gregos, segundo a expressão do Apóstolo S. Paulo;
conquanto não diminuísse as exigências de sua fé, com todos
certamente dilatou a sua misericórdia. Isto era devido, sem dúvida, a uma faciliclacle pode-se dizer que inata, mas que a virtude sobrenaturalizara e por meio da qual se adaptava a qualquer alma para guiá-la a Cristo."
Deste zelo pelas almas e desta compreensão as provas são
numerosas. Interessa-nos a nós ver como esse programa de vida
se manifestava na pregação, mesmo porque os livros de D.
Marmion não fazem mais que conservar para nós aquilo que
era o objeto de suas palestras espirituais. Digo palestras, porque a eficácia da sua palavra manifestava-se sobretudo no ensinar, no iluminar pequenos grupos de pessoas, às quais, antes
que prédicas, ele dirigia palestras. E' o que nos testemunha D.
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Thibaut. "Nas conversações simples, sobretudo com almas conhecidas e amadas, encontramos D. Marmion tal qual era. A
palavra espontânea brotava, como de uma fonte, da vida interior,
fazendo-se ora séria, ora familiar, jovial, fluida, pitoresca, sublinhada por um sorriso às vezes malicioso, por uma ligeira ponta
de ironia benigna, sempre fecunda; passava de um jato de um.a
historieta p~ra elevadas especulações, sempre, porém, acessíveis;
quando o seu coração de apóstolo podia deixar transbordar .1
exuberância de sua caridade, tornava-se então, por assim dizer,
incomparável. A eloquência emanava-lhe do coração. Em uma
de suas mais velhas agendas de notas íntimas anotou estas regras de Lacordaire, que se podem aplicar perfeitamente a si
mesmo: - O que dá poder à palavra é o amor. Ser etoquente
quer dizer ter coração, porque se é o gênio necessário à eloquência humana, não o é à eloquência divina. A fé e o amor
não carecem de gênio; falam, e toda a terra os reconhece. Feliz
o povo que compreendeu a eloquência ressurgida em Cristo. Os ouvintes de D. Marmion podiam incluir-se entre aqueles homens felizes, porque nele "reconheceram a fé e o amor."
Esta eficácia da palavra torna-se mais particularmente evidente na pregação de retiros, cuja atmosfera permite tornar-se
mais eficaz, por melhor corresponder às necessidades e exigências individuais, a palavra de quem ensina. "O que tornava inesquecíveis - afirma uma testemunha - as conferências de retiro feitas por D. Marmion é um conjunto harmonioso de qualidades que raramente se reúnem: cm primeiro lugar, o caráter
essencialmente sobrenatural da verdade exposta, que tão nitidamente se diferencia ela habitual tonalidade "moral" de muitos
exercícios semelhantes; a luminosa concentração da doutrina em
torno dos pontos fundamentais, a unção penetrante que deriva
do trato constante com a Sagrada Escritura; a ilustração abundante de exemplos vívidos, reflexos de uma larga experiência das
almas e das vias espirituais; a nobre simplicidade do desenvolvimento e, não raro, a sorridente bonhomia que era o melhor
cio de contacto com o auditório; a força persuasiva, que brotava de uma profunda convicção pessoal e da intensidade de
vida interior; e tudo isto envolto, para torná-lo fecundo, pelo
ardor apostólico de uma alma que se comunicava com outras
para ganhá-las a Cristo."
Quem quer que tenha meditado sobre as verdades divinas
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sabe qual é a causa dessa eficácia da palavra sacerdotal: só a.
união com Deus torna eficaz a palavra do sacerdote. Isto é demonstrado pelo próprio D. Marmion, que escreveu no Ideal do
Monge: "A nossa atividade apraz a Deus na medida em que é
ela a exuberância da nossa união com Ele." "Nós poderemos e
deveremos dar-nos a nós mesmos, ao dar Deus às almas, mas
este ministério deve ser a irradiação realmente "patural" da
nossa vida íntima em Deus."
D. Marmion obtinha a união com Deus mediante a aceitação do sofrimento. Aos seus íntimos escrevia frequentemente
frases deste gênero: "O retiro foi abençoado, e o seu mérito proveio de que estive doente todo tempo." E ainda: "Sinto-me cada
vez pioi·. E' geralmente o tributo que devo pagar para obter
a benevolência divina sobre um retiro." Era sobretudo eficaz a
aplicação que ele a si mesmo fazia da doutrina que ensinava.
ou seja que na união com o sacrifício de Nosso Senhor, renovado sobre o altar e dividido pelos sofrimentos de cada dia,
pode o. apóstolo penetrar o segredo de tornar fecundo seu zelo
próprio. D. Marmion escreveu esta frase, que fará refletir cada
um de nós: "Cada manhã, sobre o altar, alimento-me com o
corpo de Jesus Cristo imolado, para obter a graça de por meu
turno poder dar-me cada dia em nutrimento às almas. Possa
Jesus Cristo ser exaltado pela minha destruição como o foi pelo
seu sacrifício."
D. Marmion fez-se, portanto, escritor para entender a eficácia do seu apostolado. O número elevado de almas que todo
dia procuram suas obras e especialmente o Cristo, Vida da Alma,
comprova suficientemente a eficácia do seu apostolado de
escritor.
O que chama a atenção do leitor desde a primeira página
desta e de todas as outras obras é a unidade da exposição, graças à qual tem diante de si, como num plano orgânico, todo
o dogma cristão.
Tal unidade é conferida à exposição por · uma ideia central: a pessoa de Cristo. D. Marmion escreve: "Cristo não é um
dos meios da vida espiritual, mas é toda' a nossa vida espiritual.
Cristo está no centro do dogma da obra de Deus; resume-o
todo na sua Pessoa."
Por isto, no prefácio, comentou o Cardeal Mercier: "O bemaventurado Alberto Magno, mestre de S. Tomás de Aquino, no
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substancioso e memorável opúsculo intitulado De adlzcerenda
Deo ( da adesão da alma a Deus), nos convida a subir, em Cristo, do homem a Deus, a passar pelas feridas abertas da humanidade sofredora e moribunda ele Cristo para penetrar os segredos de sua divindade: "Nec aliucl, unquam, objectum quis mente attendat quam solum Jesum Christum ·vulneratum, sicque per
eum in eum, id est per hominem in Deum, per · vulnera humanitatis ad intima divinitatis suas seclulo et obnixe intendat." Reside nesta fórmula toda a substância da espiritualidade evangélica. E desta forma se expressou sapientemente o Reverendíssimo
Abade D. Columba: "Para certas almas, a vida de Jesus é um
objeto de meditação entre muitos outros; isto não é suficiente.
Cristo não é um cios meios ela vida espiritual; é toda a nossa
vicia espiritual."
3. Os Caracteres da Trilogia de D. Marmion.

A obra de D. Marmion: Cristo, Vida da Alma, ao lado das
outras, Cristo nos seus mistérios, Cristo ideal do Monge, não é
senão a realização de um único pensamento: visa mostrar qual
deve ser o labor ela alma que quer receber abundantemente a
vida divina; esta parte D. Marmion a indica na pessoa cio
Cristo.
No Cristo, Vida da Alma, D. Marmion começa pelas palavras de S. Paulo: "Em Cristo, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados diante d'Ele;
por meio de Jesus Cristo nos predestinou, por seu amor, para
sermos seus filhos adotivos" (Ef 1, 4-5); D. Marmion mostranos a economia do desígnio divino; no desígnio providencial da
SS. Trindade, o Verbo feito carne é colocado no centro da criação, mas um igual desígnio de predestinação abrange juntamente o Verbo encarnado, Jesus Cristo, e toda a humanidade.
Cristo, nosso Deus e nosso protetor, está presente simultâneamente como único modelo ela nossa perfeição, artífice da nossa
redenção, tesouro, enfim, dos nossos méritos, preço do nosso resgate, causa eficiente ele nossa graça; por Si mesmo Cabeça e,
por seu Espírito, santificador da Igreja; em uma palavra, vicia
da alma.
E' todo dedicado, o volume de D. Mannion, a demonstrar
os modos e as formas com as quais a alma pode e deve adaptarse ao desígnio divino para receber a vida que Cristo lhe traz;
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para fazê-lo, importa que se cumpra na alma um mistério de
vida e de morte, segundo a frase paulina; e o viver e morrer é
uma participação na vida e na morte de Jesus Cristo. A morte
do pecado opera-se por meio do sacramento e da virtude da
penitência; a vida por Deus na caridade é alimentada pela Eucaristia ( sacrifício e sacramento), unida à oração litúrgica e à
oração privada; por esta obra a vida do cristão desborda "no
próximo em amor de zelo, até que a alma, plenamente unida.
a Cristo, se torna sua co-hercleira na glória e participa ela felicidade da vida pessoal de Deus."
Desenvolvendo este pensamento, D. Marmion nos mostra,
como mais eficazmente não se poderia fazê-lo, que a vida cristã
deve ser vicia sobrenatural. Para o cristão não há senão um
caminho só, aquele apontado por S. Paulo: Mihi vivere Christus
est (Filip 1, 21). O título do primeiro livro de D. Marmion
exprime este pensamento, que as páginas cio volume desenvolvem de forma admiràvelmente unitária.
O mesmo é o pensamento que informa o volume Cristo nos
seus mistérios. O piedoso e douto autor recorre, como de costume, e como melhor o veremos depois, aos dados evangélicos e
aos textos litúrgicos. D. Marmion demonstra a um só tempo a
realidade humana e divina destes mistérios, sua lógica concatenação, e nos indica o significado e as aplicações. O leitor é assim conduzido, mais ainda talvez que no precedente volume, a
conhecer a dogmática e a liturgia, e a conhecê-las para delas
extrair os meios de chegar à perfeição.
A terceira obra, Cristo, ideal do Monge, aplica e desenvolve
o conceito unitário demonstrado e provado nas duas primeiras.
A perfeição deve conduzir o homem à união com Deus; e o
conduz através a observância das virtudes cristãs que se traduz na procura de Deus. Afirmou-se que esta última obra é
reservada aos Monges e às almas consagradas a Deus; mas
deve-se observar que este é um modo errôneo ele julgamento,
a que o leitor pode ser induzido pelo título. Esta também, ao
contrário, é como as duas outras útil a todos que quiserem viver com Cristo. O próprio Marmion no-lo explica, ao recordarnos que, "aos olhos do Patriarca dos Monges, o estado religioso, considerado naquilo que possui de essencial, não constitui
uma forma particular de existência à margem ou ao lado do
Cristianismo; mas é este mesmo Cristianismo vivido na sua pie-
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nitude, à luz pura do Evangelho: per ducatum Evangelii pergamus itinera Clzristi."
Todos os volumes da trilogia de D. Marmion, no fundo,
tendo embora cada qual a sua fisionomia própria, têm um só
conceito inspirador: fazer resplandecer a divina figura do Verbo
encarnado como fonte de vida e modelo de toda perfeição.
4. A Teologia, Fundamento da Ascética.

Já recordei que na sua unidade de pensamento se deve buscar uma das razões do sucesso das obras de D. Marmion. Convém insistir sobre este caráter de suas obras. Enquanto muitas,
inúmeras obras de piedade e de ascética nos apresentam sensibilidades e efeminações das quais não seria difícil achar a origem, e por efeito das quais alinham numa fila mais ou menos
atraente pequenos e grandes pensamentos aos quais falta a espinha dorsal de uma ideia fundamental, o que torna fragmentária e ineficaz a leitura, a obra de D. Marmion se nos apresenta com o caráter de uma espiritualidade teologicamente inspirada e, portanto, unitária. E' ela uma exposição do dogma, grandiosa e sintética; em cada página se nos deparam citações de
ensinamentos teológicos, de definições de Concílios; em cada
página, os testemunhos da S. Escritura, dos Padres, da Liturgia;
inúmeras as citações da doutrina tomística. D. Marmion é um
mestre de teologia e nos apresenta o organismo dogmático e
dele deduz, como aplicação, as normas para a vida do cristão.
Quem o lê sente-se transportado a um plano ao qual não se
haviam habituado a subir não poucos autores ascéticos; mas,
chegados a esse plano, notamos que a simplicidade da exposição, a harmonia no exame dos problemas, o equilíbrio no medir
a importância dos argumentos, tornam a leitura teológica fácil,
persuasiva, convincente. E' uma linguagem de almas fortes, um
pensamento que encontra o acesso a todos os espíritos abertos
à verdade; são apelos que fazem vibrar as almas prontas para
receber a Verdade Divina.
Mas o leitor avisado verifica que, se a eficácia da exposição denota a razão de ser na sua magnífica unidade, esta é,
porém, o fruto de uma longa e amadurecida experiência. D.
Marmion não é um professor de teologia que sobe à sua cátedra; se o fosse, nem todos estariam em condições de empregar
o esforço necessário para segui-lo, porque nossos ouvidos estão
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habituados a outra linguagem e não seria difícil se desinteressassem por exposições teológicas áridas. D. Marmion é um escritor que confia ao papel o que experimentou, isto é, o que os
seus ouvintes escutaram com interesse e aceitaram com júbilo;
é sagrada a sua teologia exposta através o filtro de palestras
que demonstraram a eficácia da exposição.
Ainda há mais, porém. Se, antes de escrever, D. Marmion
pregou, antes de pregar rezou. A essas orações, que duraram
longos anos de vida monástica, se deve que D. Marmion revele
nas suas páginas a luz da verdade e o calor ele uma alma de
apóstolo.
Foi escrito que a lição que se tira dessas páginas e o tirocínio que se alcança procedem de uma ciência do amor. Como
todos os mestres verdadeiros, D. Marmion tudo subordina ao
único nccc~sário: o amor de Deus e do próximo. As razões notas indica D. Thibaut, uma das testemunhas da vicia de D.
Marmion. "Os anos de estudo foram para D. Marmion anos
de oração e de uma oração que se alimentava precisamente lld
fonte do estudo, que esposava o objeto mesmo do estudo. Desde o tempo de sua formação sacerdotal, a ciência sagrada foi
para ele riquíssima de mistérios de amor. Mais tarde, havia
compreendido melhor ainda esta verdade e a havia vivido cotidianamcntc, na escola da santa liturgia: aquela teologia, feita
oração ou melodia, nas festas, na Missa, nos ritos sacramentais
e no louvor, aquela expressão da sua fé, identificada com a
Igreja, Esposa ele Cristo, com as batidas do seu coração."
Não posso deixar de sublinhar o sapiente, constante e insistente apelo feito por D. Mannion à S. Escritura como uma
das características que determinaram o sucesso de suas obras.
Os textos sagrados, cm especial S. Paulo, são citados cm cada
página; mas não é um artificioso recurso a um testemunho; é uma
lógica concatenação ele pensamentos que nas palavras escrituristicas encontram sua exata formulação. As citações escriturísticas proporcionam a D. Mannion a linha do desenvolvimento
do seu pensamento. "A intenção de dar desses textos o sentido
exato é tão evidente e a aplicação cm deduzi-lo é tão assídua,
a vontade de subordinar a eles toda a exposição é tão conscienciosa que esta adquire assim um poder de singular influência e prepara, além do mais, as almas na arte de descobrir >:!
de saborear o néctar sobrenatural da palavra sagrada." Daí ,'J
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escrever um professor da Universidade Católica de Tolosa, o
Padre Jesuíta Cavallera: "O que Cristo, Vida da Alma oferece
de eminentemente benéfico é que a S. Escritura é a fonte fecunda da qual dimanam, quase espontâneamente, os mais belos desenvolvimentos e as mais frutuosas apli_cações. Nada ele
sistemático, ele artificial, de engenhoso e rebuscado. E' a vida
espiritual, qual a consideravam os primeiros cristãos quando
ouviam falar S. Paulo, que unifica harmoniosamente a nossa fé
e a nossa ação. Com este método simplíssimo o autor soube
renovar certos sujeitos, cujo interesse se poderia considerar completamente exaurido."
5. D. Marmion, Mestre da Renovação Espiritual.

Seria útil agora, ao se analisar ponto por ponto as obras
de D. Marmion, procurar na vida do apóstolo a confirmação
daquilo que ele ensinou do púlpito e pelos livros; seria utilíssimo mencionar todo testemunho de sua vida para demonstrar que
aquilo que pregava era a substância daquilo que cria. Mas :>
leitor tem já aí o bastante e saberá recorrer à obra de D.
Thibaut ( Un maitre de la Vie Spirituelle: Dom Columba
Marmion, Desclée, Bruxelas, da qual foi publicado um extrato
em italiano, Ed. Ancora, Milão), ou então ao volume mais recente do Dr. Deny Oorge (A l'école de Dom Marmion, Desclée,
Bruxelas, 1942, que espero em breve poder fazer traduzir e publicar em "Vita e Pensiero").
Além disso, deve-se observar que as obras de D. Marmion
não podem ser resumidas. O Cardeal Mercier, depois de haver
acentuado que nelas "tudo se refere a Cristo, fonte de toda graça, de toda vida, de toda sa_ntidade", e de haver afirmado que
este pensamento fecundo constitui a unidade da obra e também
a sua força, escreve: "Uma análise seca ( das obras de D.
Marmion) as faria murchar. E' preciso lê-lo e meditá-lo com
o coração e com o espírito, no modo mesmo em que o autor
pronunciou, com toda sua alma de apóstolo, as conferências que
compõem a obra ·(Cristo, Vida da Alma). Algumas almas talvez se sintam chocadas com a simplificação da espiritualidade;
essas não se poderão conformar com a ideia ele que não é preciso, para chegar à perfeição, chercher midi à quatorze heures."
A ideia simples, simplificadora, unificadora, da qual se fez
arauto D. Marmion, e que abre às almas o segredo da perfeição,
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foi por ele expressa nesta frase que se encontra numa carta de
1910: "Nosso Senhor suscita em mim um grande atrativo por
esta via: a doação completa e contínua (de todo o meu ser) ao
Verbo encarnado. Desejo imitar a S. Humanidade de Jesus na
sua unidade ( com o Verbo), na sua submissão, na sua dependência absoluta ·do Verbo. Auxiliai-me, minha filha, a realizar
este ideal, que tudo resume. Quando o Padre vê uma alma assim una com o seu Verbo, não há graças nem favores que não
lhe conceda. A S. Humanidade de Jesus é o caminho. A sua
capacidade de unir-se ao Verbo é infinita. Façamo-nos santos
para sua glória: / n hoc clarificatus est Pater meus ut f ructum
plurimum afferatis."
D. Thibaut nos confirma que no dia imediato a um retiru
um pensamento volta frequentemente sob sua pena, porque, fora
de dúvida, nisto ele havia recebido uma "impressão de graça";
seguindo S. Paulo, na humanidade de Jesus ele vê um véu que
nos oculta a divindade e através o qual é necessário passar para
na sua própria fonte atingir o Deus infinito, o Pai das luzes.
A comunhão eucarística é o meio por excelência dessa união:
"Sou felicíssimo, escreve D. Marmion, na santa solitude do nosso redil onde tão fàcilmente se encontra Aquele que procuramos. Creio haver recebido há algum tempo um favor especial
de Nosso Senhor. E' uma união profunda e habitual com o
Verbo por meio da santa Humanidade de Jesus, sobretudo pela
santa Comunhão. Compreendo cada vez mais que essa Humanidade é o velamen, o "véu" sagrado através o qual se chega
ao Verbo."
Ainda uma citação: D. Thibaut, seu fiel biógrafo, nos atesta que "D. Marmion aspirava ardentemente a viver desse espírito filial cheio de amor, que nele devia completar o estado de
filho de Deus." E acrescenta: "Temos a prova em uma de suas
habituais práticas de piedade. Havíamos dito mais acima que
ele comentava frequentemente e com insistência a palavra de
Jesus aos seus discípulos: "Se pois vós, sendo maus, sabeis dar
boas dádivas a vossos filhos; quanto mais o· vosso Pai celestial
dará espírito bom aos que lho pedirem" (Lc 11, 13). Estas palavras deviam tê-lo atingido particularmente, pois delas havia
extraído por si mesmo, desde os primeiros anos do noviciado, a
seguinte prática de devoção à qual permaneceu fiel até aos últimos dias. No ofício divino, a recitação de cada salmo fecha-
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va-se com a doxologia Gloria Patri. . . Ora bem, D. Marmion
fazia mentalmente seguir a cada Gloria esta prece: "Pai celest~,
dai-me o espírito de adopção."
Este foi o grande ensinamento que nos ministrou a todos
nós D. Marmion; por este motivo os seus livros, à imitação do
que fez Bento XV, muitos de nós os havíamos colocado entre
os livros ao alcance da mão; a eles recorríamos para reavigorar
a nossa Fé, para estimular o nosso zelo, para amar mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito homem.

A Formação Religiosa ~elo Método Cíclico.
Pelo Pe. Jo s é d e A z e v e d o N o r o n h a, S. S.,
Ginásio de N. S. do Carmo, Guaratinguetá, S. P.

Em sua brilhante conferência publicada na REB (Junho de
1947) o Revmo. Pe. Valdomiro Pires Martins confessava que
"a organização própriamente dita do ensino religioso" era ~
parte mais difícil da sua tese.
Citava em seguida as palavras de Monsenhor Tibúrcio que
"é preciso instruir religiosamente, para educar moralmente e fazer viver sobrenaturalmente."
Mais adiante dizia de "a necessidade pedagógica de consolidar a fé não só na inteligência, como se fazia até agora,
mas em todas as faculdades da alma." Pois, "fim primordial do
ensino religioso é a formação do homem católico, em cujas atitudes se reflete uma mentalidade genuinamente q1.tólica", isto é,
"uma soma de disposições na inteligência e na vontade, que induzem o homem a viver integralmente pela sua fé católica."
Donde tirava "uma aplicação importante. O ensino religioso
deve enxertar moral e integralmente na Santa Igreja um novo
membro que até então pertencia ao catolicismo talvez só materialmente, pelo batismo recebido em tenra idade." "Nossos alunos são católicos, porque batizados, mas precisam ser levados
a uma adesão mais consciente e mais pessoal à Igreja de Cristo.
Isto é agora mais necessário do que nunca, porque sem adesão
formal à Igreja, ninguém pode conservar-se numa posse pacífica
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da sua fé, em vista ela infiltração protestante, espírita e comunista, feita através ele uma propaganda sistemática."
"Precisamos considerar nossos alunos, não como elementos
já garantidos, mas como catecúmenos que exigem todos os cuidados de formação e preservação. Nosso ensino deve assemelhar-se um pouco ao catecumenato da Igreja primitiva, com esta
diferença de que os catecúmenos só eram batizados depois ele
garantida a instrução e formação cristã. O fruto desse ensino
vemo-lo no sentir católico ele todos os mártires, que pouco antes eram ainda de mentalidade pagã."
Aplaudimos incondicionalmente tão sábias aplicações ·e colhemos o ensejo para expor aos distintos leitores da REB, com
espedalidacle educadores católicos, quanto a experiência de quas·e quarenta anos de catequese nos ensinou sobre as grandes
vantagens do "Método Cíclico" na formação religiosa dos nossos rapazes, mormente adolescentes e moços.
Tanto no campo didático profano como no do religioso,
deve dominar sempre a lei da "concentração" ou unificação "ao
redor ele um ponto real ou ideal", porque a razão é "uma força
orientada para a unidade." (S. Agostinho.)
E Secrétan citado por Orasset diz que "a religião é um
elemento essencial à nossa vida, a função central e sintética do
espírito. Não é um acidente na história, mas uma função da
humanidade."
Este modo de organização dos estudos com formas unitárias
ou sínteses centrais, o encontramos e com frequência, nos escritos dos Padres e Doutores da Igreja. Bastaria o "De Civitate Dei" de S. Agostinho, para se verificar com quanta largueza de vistas e riqueza de saber e erudição, com que poder
de síntese soube o grande gênio cristão criar esta obra-prima
da patrística.
O Método Cíclico foi por Herhart chamado "concêntrico"
e representa o antigo método de ensino clássico religioso, substituído pelo "retilíneo" gradual e progressivo desde o século
XVII até meados do XIX.
"Pestalozzi o iniciou, mas só em suas obras. Cochet no século passado o aconselhou na França. Schoezer o empregou na
Alemanha no ensino da história. Sies e Berlet o preconizaram.
Dittes o defendeu." (Rev. de Educación Interamericana, vai. IV.)
Para as ciências profanas não se presta, a não ser talvez
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para a história e a geografia, mas assim mesmo o "Ciclo" só
pode ser "ideal" e .não "real", porque o centro não é explícito,
mas implícito, e como tal, não pode formar circunferência.
Por isso, vários pedagogos o repudiaram e com razão, devido aos inconvenientes que produz, como: repetições impertinentes, acúmulo de matéria, perda de interesse, desatenção e
aborrecimento por parte dos alunos, etc.
Foram estas dificuldades que fizeram malograr, até hoje, as
tentativas de criação do "Cíclico" para o catecismo. Mas todas
elas desaparecem se atendermos ao tríplice elemento que o compõe: o geométrico, o psicológico e o teológico.
A geometria empresta-lhe as propriedades racionais das
suas linhas na formação do "circulo".
A psicologia concorre com a natureza simples da alma humana, dotada de três atividades distintas: a intelectiva, a volitiva e a afetiva ou efetiva.
A teologia lhe fornece a matéria religiosa com o augusto
mistério de um só Deus em três Pessoas.
Da coincidência perfeita destas três bases, resulta o "Cíclico" verdadeiro. Com efeito, a circunferência é formada pelo próprio centro, girando a igual distância ao redor de si mesmo.
A alma, por sua vez, é o centro natural das suas faculdades psicológicas, cujas atividades correspondem, em cada uma,
à sua natureza simples, e se desenvolvem em igual âmbito ao
redor dela.
A Natureza divina identifica-se com cada uma das suas
Pessoas, e cada uma destas Pessoas constitui-se "centro explícito" da circunferência que ela forma com a doutrina que se
lhe refere nas três partes do catecismo: o Credo, a Lei e os Sacramentos, aos quais se anexa a Oração.
Tomando-se agora uma Pessoa divina com sua relativa doutrina e fazendo-se coincidir-lhe uma das atividades psicológicas,
consegue-se desenvolver a alma toda no elemento sobrenatural
correspondente a essa divina Pessoa, porque sua natureza é simples. Basta para isso apropriar-se à Pessoa divina a faculdad..!
psicológica que mais lhe tenha afinidade de atribuição. Encontramos essa afinidade, primeiramente entre o intelecto humano
e o Verbo de Deus, intelecto e palavra do Pai, - "luz verdadeira que ilumina a todo homem", e só pelo qual "temos acesso
53
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ao Pai num só Espírito", pois, "ninguém sabe quem é o Pai
senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar."
Depois encontramo-la entre a vontade humana e o Espírito
Santo, porque assim como o Espírito Santo procede do Verbo:
"Verbum spirans amorem", a vontade consegue o intelecto: "Nihil
vólitum quin prrecógnitum."
Finalmente entre o coração psicológico e o Pai, do qual
"deriva toda a paternidade no céu e na terra", como do coração
procede também toda autoria dos atos humanos.
Deste modo com a doutrina que se refere a cada uma das
Pessoas divinas no Credo, na Lei e nos Sacramentos, desenvolve-se cada ano, em ciclos consecutivos, lógica e psicológicamente, a alma toda do rapaz, até colocar-se, formado e equipado,
no seio da Sociedade que dele espera o contributo da sua paternidade civil ou eclesiástica.
Este Método é, antes de tudo, "verdadeiro", pois, na frase
de Platão: "o caráter das ideias verdadeiras se manifesta pela
harmonia que entre elas existe." E' o único que satisfaz a todas
as exigências da educação impostas pelo seu sujeito. Pois, só
ele desenvolve "harmônica e simultâneamente" todas as faculdades e atividades da alma na ordem sobrenatural, por meio da
doutrina cristã.
E' ·perfeitamente adequado à natureza humana elevada pela
graça, e dela como que brota para lhe traçar "o caminho que
devemos seguir no estudo da religião a fim de obtermos uma
perfeita formaçãó religiosa."
Não devemos, porém, confundi-lo com a "mera disposição
cíclica" da matéria religiosa, ano por ano, ao redor de um
centro ideal, como muitas vezes se tentou fazê-lo. Esse arranjo
é contrário às leis do Círculo: a circunferência formaria o centro, com pontos desigualmente distantes dele. Depois, não é possível, sem aborrecer os alunos e sobrecarregar o professor, repetir todos os anos os mesmos pontos, cada vez mais amplamente, com mais amplas explicações, as quais por fim, no terceiro e quarto ano, acarretaria tanta matéria que seria impossível
esgotá-la com o mesmo número de aulas.
O movimento vital a que obedece o "Cíclico" parte da essência da alma onde se coloca a Graça santificante e cresce por
intussuscepção, mediante as virtudes teologais que se irradiam
pelas suas atividades psicológicas.
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Segue-se daqui a necessidade imprescindível de um ano de
catecumenato para os nossos rapazes ao penetrarem na adolescência. A razão e a história estão a nos bradar, ouvidos adentro, a utopia de querer dar aos adolescentes, mormente em nossos dias, a instrução religiosa desprevenida de um curso preliminar de catecumenato. Indispostos pela primeira natureza decaída, adversários por uma segunda viciosa e adquirida, refratários, por interesse, a toda moral e disciplina religiosa, os rapazes, embora escrínios de tantos e tão belos ideais, não passam, em suas almas, de campos sáfaros, cobertos de urzes e
urtigas.
Ora, na evangelização do mundo precederam os profetas.
Jesus teve um precursor. Sua mesma pregação foi preparada pelos discípulos que Ele enviou adiante de si. A Igreja primitiva
assim procedia com os adultos antes do batismo. Os nossos cursos superiores tiveram um "Pré" que foi substituído pelo Colégio. Por -que, pois, só a Religião não há de tê-lo?! ... Mais do
que qualquer outra ciência, a ciência religiosa, pelas suas dificuldades intrínsecas e pelas razões apontadas, exige uma preparação cuidadosa científico-religiosa de razão e fé.
A maior aspiração do adolescente é a de se governar independentemente. E' o sentimento da "personalidade" que lhe reponta na alma racional, base da sua dignidade pessoal. O ano
de catecumenato deverá ensinar-lhe a usar, de acordo com a
razão e a fé, desse máximo dom natural com que Deus dotou
o homem: a Liberdade, no "desenvolvimento harmonioso de todas as inclinações e energias humanas." "Nos homens assim
formados, a Igreja prepara uma base em que a sociedade humana possa repousar com segurança." (Pio XII.)
Parece-nos assim resolvido o magno problema da instrução
religiosa dos adolescentes, aliás em nossos dias, mais do que
nunca, necessária, para a formação da sua personalidade, base
da democracia cristã, única força com a qual poderão enfrentar
as ideologias modernas materialistas de dissolução social e se
tornarem verdadeiros campeões da Ação Católica.
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Padre Ângelo de Siqueira, Missionário,
Fundador e Escritor Ascético (1700?-1776).
Pelo Cônego L u í s C a s t a n h o d e A I m e i d a,
Seminário Menor, Sorocaba, S. P.

Graças a uma gentileza e compreensão de Frei Tomás
Borgmeier, saímos a público com a biografia do Padre Ângelo
de Siqueira, Padre secular que nasceu em São Paulo, pertenceu à Diocese fluminense, fez missões pelo sertão e praia du
Brasil e em plena Lisboa catastrófica do terremoto, fundou dois
seminários no Brasil e muitas igrejas no Brasil e em Portugal,
onde imprimiu seus sermões e livros ascéticos.
Quiséramos oferecê-la aos seminaristas brasileiros por mãos
de um seu grande amigo, o conhecido e notável escritor Padre
Heliodoro Pires, que para eles compôs essa magnífica e única
síntese Temas de História Eclesiástica do Brasil, livro que, com
ser definitivo e perfeito no -fim colimado, suscitará ainda por aí
adentro muitas monografias e páginas analíticas, alumiadas por
aquele alto espírito e grande coração. Agora, que já temos a
nossa História Eclesiástica, podemos deter-nos em estudos particulares de pessoas e instituições.
O Padre Ângelo de Siqueira nasceu na vila de Parnaíba,
perto de São Paulo, segundo uns, ou mais provàvelmente na vila
paulistana, nos últimos anos do século XVII, sendo filho de Manuel Lopes de Siqueira e Joana de Castilho, de antigas famílias
paulistas. Em 1731 já havia feito o processo "de genere" e talvez
se ordenasse Padre secular por esse tempo, no Rio de Janeiro,
diocese ela qual só em 1745 se separou a de São Paulo. (Cf.
Genealogia Paulistana, L. O. d a Si I v a Leme, Volume VII,
página 451.)
Era seu sobrinho o Padre Antônio Ribeiro cio Prado, que
foi o primeiro vigário colado de Mogi-Mirim ( São Paulo) I.!
nessa qualidade assistiu à instalação da freguesia de Campinas,
desmembrada de sua paróquia, em 8 de Setembro de 1774.
O Padre Ângelo era Ribeiro, mas não Prado, e só assinava
Siqueira.
O que se fixou nos livros em grande parte acerca dele é
resultado da tradição oral. Sómente personagens fora do comum
sobrevivem ao esquecimento cio povo.
Ricardo Oumbleton Daunt, médico irlandês casado na fa-
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mília Camargo, era um emérito fixador de tradições orais .!
aproveitou ainda os últimos elos da ligação com os tempos coloniais. Era de uma honestidade intelectual à prova de fogo.
Bem. Ele conta que o Padre Ângelo, dedicando-se à advocacia,
teve 't1m encontro com o inimigo de um cliente, o qual lhe deu
uma bofetada no rosto, em plena rua de São Paulo. O sacerdote perdoou, em vez de reagir. E converteu-se de todo ao serviço divino. Era o único a possuir uma carruagem, artigo de
puro exibicionismo, naquelas ruas empedradas em arestas de
São Paulo antigo. Disse adeus ao mundo. Desfez-se da fortuna
familiar, guardou apenas o breviário, a batina e pouco mais, omnia mea mecum porto, - e desceu a pé a serra de Santos,
embarcando para Roma, a receber o título de missionário apostólico. (Ricardo Gumbleton D a u n t, Padre Ângelo de Siqueira,
Missionário Apostólico, artigo in Almanaque Literârio de Sã11
Paulo, 1881, reproduzido in Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, tomo 41.)
As tradições orais precisam ser filtradas.
Justamente se ele planejava ir a Roma - aliás, não era
preciso para obter o título pretendido - devia guardar algum
dinheiro e apresentar-se com decência na corte cio Papa. Enfim,
entre a negação e a afirmação, só esta tem mais força, sendo
verossímil, até prova em contrário.
O nexo lógico da narrativa ele Gumbleton Daunt é outra
confirmação. O Padre Ângelo não veio logo ao Brasil e seu sobrinho Padre Antônio foi buscá-lo, dando com ele na Galiza, na
cidade de Táes, venerado pelo Bispo e fiéis. Missionara muitas
terras de Portugal e Castela e já havia publicado dois livros
preciosos em Lisboa.
Pois a reconstrução pode ser esta: não se havia obliterado
ainda nos costumes cristãos a penitência da peregrinação a Roma,
de bordão na mão, e no cavalinho de S. Francisco. Era o maior
encanto da viagem.
Após a romaria aos túmulos ele S. Pedro e S. Paulo, ou
mesmo antes, gente que tivesse raça de portugueses passava por
Santiago de Compostela, santuário que, como se sabe, é na
Galiza.
Padre Ângelo teria seguido o programa.
Quanto a pregar em país estranho, é preciso lembrar que
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eram línguas irmãs. Além disso, o dialeto galego está mais perto do português do que do castelhano.
Pois o sobrinho foi buscar o Padre, que já teria profetizado o terremoto de Lisboa, onde pregara, portanto antes de 1755.
Trazendo-o a São Paulo, após visita aos parentes, foi o
Padre Ângelo fundar o Seminário da Lapa no Rio em 1751,
Fevereiro.
Ora bem. No Livro do Tombo da Paróquia de Porto-Feliz
(São Paulo) se lê que o Padre Ângelo aí estava pregando missão em 1744.
Mas o Dr. Ricardo Oumbleton diz que o sobrinho foi à
Europa procurar o tio após a ordenação, o que se compreende.
Acontece que, havendo os pais do Padre Antônio se casado em
1722 ( S i I v a L e m e, loco citato), ele estava com 20 anos,
mais ou menos, em 1744 e não era ordenado.
Em suma, o Padre Ângelo provàvelmente não foi à Europa e a Roma antes de 1753, que é data em que se sabe com
certeza que ele foi a Portugal.
E' muito natural que, desejando ser missionário, o Padre
Ângelo se preocupasse mais com as imensas necessidades espirituais do Brasil, da sua Diocese, e não se metesse a. . . fazer
concorrência aos portugueses e espanhóis.
Como se sabe certo que já em 1753 se achava em Lisboa,
e as viagens não se faziam tão rápida e frequentemente, é mai5
razoável acreditar que não foi antes de 1744.
Nenhuma dúvida, porém, ele que na realidade, após a sua
"conversão" podia mesmo o Padre Ângelo ter ido a Roma e
São Tiago e ter missionado algumas dioceses da Península. Em
história as hipóteses são necessárias como hipóteses para costurar os documentos positivos. (~ue, por via ele regra, são sempre incompletos ...
As datas dos livros do Padre Ângelo seriam uma referência.
O Dr. Ricardo diz que, então, ele publicou os livros. E assim
como era possível que estes fossem impressos antes de 1744 para
propaganda nas missões, pode ser que o fossem depois, como
resultado da experiência adquirida. E foram-no de fato, como
se vê da relação que adiante vai neste trabalho. As datas de impressão, depois de 1754, marcam a presença do autor, de um
modo geral, em tempos mais recuados do que os nossos. Máxime quando os prelos se proibiam na colônia.
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Seria interessante à biografia do Padre Ângelo - sem a
qual não se pode fazer a história dos Seminários brasileiros, tarefa que ainda há de tentar algum levita patriota, - seria interessante procurar-lhe o processo ele ordenação na Cúria Arquidiocesana cio Rio, e, aí mesmo, organizar uma cronologia das
suas missões. E depois de 1745 até sua morte em 1776, buscar-lhe as pegadas nos arquivos diocesanos e paroquiais do Rio,
São Paulo e Minas.
Entre 1731 e 1744, datas documentadas, Padre Ângelo ordenou-se, converteu-se, no sentido ele vida mais perfeita, e iniciou as missões.
Digamos que tudo se passou ràpiclamente - só um moço
podia dedicar-se a tantos trabalhos, e o Padre teria tido a encruzilhada de sua vicia em 1733 mais ou menos, o que dá cerca
de 20 anos de missão antes de ir a Portugal.
As viagens dele seriam a pé? Por voto? Por costume oriundo dos Apóstolos? Pode ser que sim. Missionário "apostólico".
Também para fazer penitência e comover o povo. Sempre? Não,
nem era possível no Brasil.
Então, após a afronta recebida, o Padre Ângelo desceu a
serra, tomou uma embarcação e desembarcou no Rio, a sede cio
Bispado. Santo da terra não faz milagre. E' natural que começasse por Minas e terras fluminenses. Em São Paulo missionava em 1744, como já dissemos, em Porto-Feliz. Evidentemente não foi a única missão. Era também Vi~itador do Bispado e não saía do Rio sem um plano e um rol de freguesias
a percorrer.
Em Porto-Feliz conseguiu o início de uma nova matriz, em
lugar mais próprio cio que a primitiva capela da Penha, e mudou o orago para Nossa Senhora Mãe dos Homens. Já aparece
o seu hábito de erigir igrejas, mas não ainda em honra de Nossa Senhora da Lapa.
Eis o documento: " ... vindo o Revelo. Missionário Ângelo
ele Siqueira a esta Freguesia, com o seu patente e notório zelo
convocou a este povo e se ~justou nova igreja na forma do termo nesta incurso, feito pelo dito Padre Missionário, o qual afervorou este povo, com pedir também esmolas para uma âmbola,
ornamentos e mais fábrica da igreja ... Despacho: Passe Provisão, etc. D. Frei João, Bispo, 28 de Novembro de 1744."
Em 1747 apareceu em Campos o Padre Ângelo de Siquei-
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ra. Di-lo Alberto Lamego (A Terra Ooitacâ, Livro Ili, pág.
36 et seq.), e acrescenta que, segundo a tradição, e depois de
haver corrido os sertões de Goiás e Mato Grosso, logo após a
tal história da bofetada. Onde a verossimilhança da tradição?
Pois de fato Porto-Feliz é o porto de embarque para Cuiabá,
pela via fluvial. Ajunta ainda o dito historiador que depois d~
missionar Mato Grosso e Goiás, o Padre Ângelo missionou São
Paulo e foi para o Rio.
Pois é interessante notar que em 1744 Padre Ângelo de
Porto-Feliz não fosse a Sorocaba, a 5 léguas. Ele estava era
de ida para o Cuiabá. A ser certa essa outra hipótese, de lá se
passou por terra a Goiás e de Goiás ao Rio por Minas. Três
anos não é muito pouco.
Em 1753 o Padre Ângelo dizia que pelo espaço de 20 anos
exercera os cargos de escrivão, vigário, vigário da vara, visitador e vigário geral no Rio de ·Janeiro. Outro motivo para crer
que, em vez de ir à Europa, ele procurou converter os patrícios.
Encontra-se uma referência a Missionários na biografia de
D. Frei João da Cruz ou de seu episcopado, no livro de Monsenhor P i z a r r o : "Tendo prenunciado as visitas às igrejas
das Minas Gerais por ordem de 28 de Abril de 1742, que dirigia os Missionários a dispor as almas, seguiu aqueles ministros ... " 1 Assim era possível que de Minas o Padre Ângelo se
passasse por terra a Goiás e Mato Grosso, e, nesse caso, cm
1744 estava cn) Porto-Feliz de volta pelo caminho andante dos
rios.
Em Campos o Padre Ângelo foi um anjo descido do céu
para confortar aquela boa gente, que sofria violências das justiças do Visconde de Asseca. "A figura ascética do virtuoso varão causou grande impressão nos campistas e as suas missões
foram extremamente concorridas. De todos os recantos da Capitania vinham os moradores ouvir a palavra c.le Deus, e a Matriz sendo pequena para conter tanta gente era o púlpito colocado
à porta e, ainda assim, a praça não comportava todos os fiéis,
muitos dos quais se ajuntavam por cima das árvores. Mais tarde
passou a pregar em um barracão onde atualmente se acha a igreja
de Lapa, que dentro de poucos dias começou a ser levantada
com o auxílio de esmolas, querendo todos concorrer com a sua
pedra para que as obras terminassem no mais breve prazo pos1) Memórias Históricas do Rio de Janeiro, tomo VI, pâgina 192.
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sível. No barracão pôs um confessionário onde à noite muitos
pecadores, sem serem conhecidos, faziam as suas confissões, e
restituíam dinheiro e objetos furtados. . . Em 1750 já estava
construída a igreja e parte do Seminário, que começou logo a
receber estudantes, sendo o seu primeiro Reitor e respectivo
fundador." 2
Os pormenores das multidões e cio curioso confessionário
à Nicodemos, o ilustre campista os tirou do próprio livro dl>
Padre Ângelo Botica Preciosa e Tesouro Precioso da Lapa, página 117. E também lembrou que um aluno do Seminário chegara a ser o Padre Manuel Furtado de Mendonça, levado, mais
tarde, à prisão, após um sermão defendendo os direitos da justiça eclesiástica. Grande sinal dos bons mestres: os bons alunos.
Em 1750 o Padre Ângelo deixou Campos e o novel Seminário, cujo 2. Reitor durante muitos anos foi o Padre Afonso
Bernardo de Azevedo. :i Em 1822, já extinto o Seminário, foi reedificado, com a capela, e transformado em quartel. Em 1827
corria uma quest~o sobre uma ilha que legaram ao Instituto, de
1 :600$000, e a renda de sítios e uma casa ( 104$360) mantinha
o único morador no casarão, e que também cuidava da igreja. ·1
Grande trabalhador e rápido em suas realizações, o Padre Ângelo mudou-se em 1750 para o Rio, arranjou o terreno com o
capitão Antônio Rabelo, as licenças com o Bispo D. Frei Antônio do Desterro e os bons olhos ele Gomes Freire de Andrade,
expressamente mencionado na inscrição da 1'-' pedra, e a 2 ele
Fevereiro de 1751 foi esta solenemente benzida, na Lapa dos
Mercadores (Lapa, depois da igreja feita). Na l'-' pedra, só se
mencionam os nomes do Bispo e cio Governador e o cio Padre
Ângelo. Ela vem toda citada por Mons. Pizarro, e termina:
"instante zelo Reverendi Patris Angelo de Siqueira, cleri srecularis, paulopolitani, apostolici missionarii." 5
Também este Seminário da Lapa, cujos alunos eram "formigões" pela batina e capa preta, enquanto os de São Pedro
eram "carneiros", pelos gobinardos brancos, reduzido às pensões dos alunos, acabou em 1811. Aí, então, os Carmelitas 0
ocuparam, vindos de seu Convento transformado em Paço real.
0

2)

A Terra Goitacá, AI b e r to Lamego, tomo III, página 38.

Documento, certidão do escrivão Manuel Pereira Unhares de
1770, em Campos, apud L a m e g o, 1. cit.
•1) Informação do Padre Domingos Ribeiro da Costa, ibidem, pá5 ) Memórias Históricas, volume VII.
gina 274.
3)
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Ao sair para Portugal cm 1753, provàvelmente estavam
funcionando a igreja e o Seminário, pois o Padre Ângelo não
era o homem ela sinfonia inacabada.
Após 20 anos de Brasil, Padre Ângelo vai para a capital
cio "mundo lusitano", como se diz hoje. Tinha amigos na Corte.
Não era mais o romeiro da tradição, descendo a pé a tomar o
navio, e deixando os bens aos pobres. Ao contrário, exercera
cargos remunerados. Teria seus ouros para os primeiros gastos
e para a impressão cios livros, que não era pequena despesa.
Como se vê, rejeitamos de vez a hipótese da viagem antes de
1744 e dos livros a serem distribuídos antes elas missões. Começou a fazer e, depois, a escrever. No documento a comentar
daqui há pouco, vê-se que ele alegou 20 anos de conheciment.J
direto do Brasil.
Os livros que Vitorino Alves do Sacramento B I a k e recenseou (Dicionário Bibliográfico Brasileiro, tomo I, página 89)
copiando de Inocêncio e de Diogo Barbosa Machado, são os
seguintes:
1) Botica Preciosa e precioso tesouro da Lapa, em que como em
botica e tesouro se acham todos os remédios para o corpo, para a alma
e para a vida, e uma receita dos Santos para todas as enfermidades;
vários remédios e milagres de Nossa Senhora da Lapa, e muitas novenas, devoções e avisos jmportantes para os pais de família. Lisboa,
1754. 659 páginas in 8.º
2) O Penitente Arrependido e fiel companheiro para se instruir uma
alma devota, e arrependida fazer uma boa confissão geral, etc. Lisboa
1755. Creio que saiu uma 2• edição. Lisboa 1757.
3) O Lil'ro do Vinde e Vede e do sermão do dia do Juízo universal, em que se chama (sic) todos os viventes para virem e verem umas
leves sombras do último dia, o mais tremendo e rigoroso do mundo.
Lisboa 1758.
4) Sermões de Penitência. Pregados em Lisboa depois do terremoto.
Inéditos (e talvez perdidos).

Enquanto clava ao prelo esses produtos do seu piedoso engenho, o Padre Ângelo missionou terras de Portugal e da Galiza
( esta, segundo a tradição) e ergueu novos templos a Nossa Senhora da Lapa.
Onde estaria naquele tétrico I.º ele Novembro de 1755?
Na Revista Ilustração Portuguesa de Braga, em um dos
números de 1916 ou 1917 encontramos uma vez a fotografia de
uma igreja da Lapa e Nossa Senhora Aparecida (acaso esta
em altar lateral), fundação do Padre Ângelo em 1756. Ele teria
levado a devoção de nossa Padroeira a Portugal. Apesar cb
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imprecisão, aqui fica a indicação bibliográfica para os estudiosos. Parece-nos ser em Vila Viçosa.
Cremos que não é a mesma lembrada por Alberto L a 111 e g o ( op cit., pág. 47): "A vicia do piedoso apóstolo não foi
inativa em Portugal; ali continuou com as suas missões, fundando diversas igrejas sob a mesma invocação, sendo a mais notável a que fora edificada à raiz ele um monte, por onde então
passava a estrada da Vila Nova ele Famalicão e que por diversas obras foi transformada no magnífico templo, hoje conhecido pelo nome ele Real Capela da Lapa, onde se acha encofrado
o coração de D. Pedro 1, Imperador do Brasil. O Padre Ângelo
empregou tantos esforços nessa construção, que em 13 dias depois das missões, isto é, aos 20 de Janeiro de 1755, estava 1
capela coberta." Era no Porto, e seus moradores, nobres e ricos,
o coronel-comandante das armas à frente, carregaram as pedras
para a construção. Do mosteiro de Santa Clara partiu a procissão com a imagem da Padroeira, a 1O de Março.
Esta notícia vem no Portugal Antigo e Moderno de Antônio Soares Barbosa Pinho Leal. A palavra capela está por capela-mor. Temos encontrado inúmeras vezes o hábito de nossos
avós: construírem a capela-mor de grandes matrizes e igrejas e
a entregarem ao culto. Isso possibilitava a construção com vagar e arte do restante. O que explica de que modo o Padre
Ângelo foi fundador de tantas igrejas, de tal sorte que os últinios dias da missão eram para a penitência das pedras.
Não só em Portugal e no Brasil, mas em todo o mundo
católico estava em uso essa modalidade de construção e penitência. Entrou em ditado: levar a sua pedrinha. Me I o Mor ais
F i I h o em suas Festas e Tradições Populares do Brasil descreve-nos as procissões para a edificação de igrejas, em fim de
missões no sertão. Sob a poesia entoada dos cânticos de penitência.
Depois de 1758 o 1111ss1onano, que de certo modo procurava dar o troco a Portugal, do muito que o Brasil lhe devia na
catequese e nas missões de infiéis e de fiéis, achou que podia
atravessar de novo o grande mar que separava o mesmo povo.
Entretanto, os últimos 16 anos passados no Brasil - ou
talvez menos - são obscuros. Morreu no Rio em 7 de Setembro de 1776, diz Sacramento B I a k e, sem indicar fonte, e seu
livro é de 1882. Barbosa Machado e Inocêncio, seus antecesso-
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res na bibliografia luso-brasileira, não indicaram o dia da morte,
nem o lugar. Se foi no Rio, há de haver livro de óbitos de 1776
e, quanto à paróquia, é possível que fosse aquela a que pertencia o Seminário da Lapa. Oxalá estas linhas despertem a curiosidade ele algum pesquisador carioca.
Bem. O infatigável L a 111 e g o, muito depois de 1882 ( o
livro é ele 1925) foi ao Porto e à igreja da Lapa em busca
elas pegadas do Missionário benemérito de sua terra campista.
Da igreja indicaram-lhe a Misericórdia, em frente. Entrou na
igreja desta, e na sacristia viu um grande quadro a óleo. Que
surpresa agradável! Estava escrito o nome do Padre e a data
do falecimento: 1 de Setembro de 1776. (A efeméride indicada
no quadro difere da de Sacramento Blake por 6 dias somente
e, como I e 7 são algarismos parecidos, ou o pesquisador ou
o pintor leu mal.) Lamego fotografou o quadro, e o reproduziu
em cliché no livro citado. Fez uma boa ação para a cultura eclesiástica brasileira. Resta saber se o pintor tinha em frente o
modelo ou fez um quadro sob informações, como então se usava. Em ambas as hipóteses é grande o valor iconográfico.
O Padre Ângelo pode ser colocado na galeria· dos maiores
Missionários (não Missionário de infiéis) de seu tempo, em língua portuguesa. Figura com honra ao lado de dois contemporâneos reiigiosos: o Jesuíta Malagrida e o Franciscano Frei Antônio do Extremo. Porém, ao lado elas missões populares, sua
memória refulge no setor educação da juventude, especialmente
ela juventude clerical. Compreendeu perfeitamente que o fruto
elas suas viagens apostólicas necessitava quem o conservasse.
A obra ela fundação dos Seminários fazia um complemento das
pregações. Queria bons párocos correspondendo a bons missionários para que, após a saída destes, não ficasse tudo como dantes em casa de Abrantes ...
O bibliógrafo B I a k e julgava ter sido o da Lapa o 1. 0
Seminário cio Rio. Ora, o ele São José era de 1739. O Padre
Dr. Maurílio César de Lima dá a entender que este era mais
diretamente episcopal, fundação e direção dos Bispos segundo
o Concílio Tridentino, sessão 23. Lapa e S. Joaquim, porém,
eram aprovados, e destinavam-se a fornecer recrutas ao sacerdócio. Em todos eles havia alunos que declaradamente não seriam padres, mas aceitavam o regulamento: o fato repetiu-se até
nossos dias na reunião de seminários menores a ginásios clioce-
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sanos. Prova o que afirmamos o Visconde Nogueira da G a m a
em suas Memórias, Rio, 1893.
Com a expulsão dos Jesuítas ( 1759) houve também Seminários exatamente iguais a colégios internos, haja vista a história do irmão Joaquim do Livramento, e a semântica do vocábulo
permitiu até o mais que secular Seminário das Educandas, ainda hoje existente em São Paulo.
Vê-se a mão da Providência, respondendo a Pombal, algoz
da educação católica de leigos e sacerdotes, com um Padre secular ex-aluno dos Jesuítas. A formação espiritual do Padre Ângelo não vinha dos jansenistas. Não fechava o Santíssimo no
Sacrário incomunicável, mas levava a comunhão às multidões.
Não trocava a autoridade real pela do Papa em matéria de
Dogma e Moral, como faz fé o procedimento de um ex-aluno,
já referido.
Aliás, o título e os sub-títulos de seus livros mostram a
tendência para abrir às almas os sacramentos que dão e aumentam a graça. Os títulos só hoje parecem rebarbativos. Eram a
tendência do tempo: atrair pela curiosidade. O Padre Vieira,
quase um século antes, fora mestre no método a que nem escapou o meiguíssimo Manuel Bernardes.
Assim completadas in fanfam quantum a biografia e bibliografia do Padre Ângelo, restava interpretá-lo com os seus livros
à visfa. Mas de que jeito? Estimaremos suscitar leitores felizardos que encontrem essas raridades de bibliotecas riquíssimas
e, um dia, publiquem as suas conclusões. Só a Botica tem 659
páginas in 8. Um dicionário! Que soma ali não haverá de informações sobre a vida piedosa dos brasileiros no século XVIII!
Do trecho transladado por L a m e g o vemos que o autor
escrevia em português correto e agradável e seus remédios eram
adaptados a toda a gente. De outro trabalho que vamos comentar veremos que o Missionário era inteligente, de largos horizontes, conhecedor perfeito dos problemas religiosos do Brasil
colonial. Diz Sacramento B I a k e que se formara em Direito.
Não. Para isso precisava ter ido a Coimbra, e usaria os títulos
como estava em moda, nos requet'imentos e nos livros. Ele teve
os melhores estudos básicos com os Jesuítas em São Paulo, e
depois fez-se ·por si.
Copiando aqui o "ABC do Cristão", um dos remédios da0
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quela engraçada Botica, deparamos ao leitor a ocasião de ajuizar por si:
Lembremos
A que temos
B e que esta é
e e que esta foi
D e que foi criada por
E e que este Deus é
F e que tudo isto nos ensina a
G e que será proveitoso procurar a
H e que para conservar esta é
necessário a
e que esta há de principiar
logo da
L e que esta há de ser limpa de
M e que tudo há de depender
da lembrança da
N e que esta há de ser
O e que isto há de ser
P e que para isto haverá
Q e que para tudo isto é necessário
R e para isto se requer
S

para se chegar a ser
e para esta santidade e ciência deve ter
V ouvindo de Deus a ser sua
X vale 10, que são a observância dos
Z e quem observar este A. B. C.
será

Alma
Boa, por ser de natureza espiritual.
Criada
Deus
Eterno
Fé
Graça
Humildade
Infância
lmperfeiç<ies
Morte
Negação para os apetites do corpo
Obediência continuada
Perseverança de todas estas coisas
Quantidade de boas obras
Restituição geral do temporal e espiritual
Santo e sábio

T

Temor de Deus
Voz
X mandamentos da lei de Deus
Zelador e merecedor da honra e glória de Deus.
(Página 55 da Botica).

A páginas 147 (sempre estamos citando de segunda mão)
o Padre Ângelo inculca a oração "Estrela do Céu", "ainda fixada em casas católicas - diz L a m e g o - principalmente
por ocasião das grandes epidemias." A Estrela do Céu ainda
a usam os roceiros pregada a uma folha da porta principal da
casa, estando as palavras em volta de uma cruz impressa. Sempre acreditamos ser uma oração supersticiosa, tal o valor para
proteger a casa de quaisquer males que lhe atribui o povo. Caímos das nuvens, quando a encontramos em vários devocionários
antigos e quando vimos num ·folheto a aprovação do Exmo. Sr.
Arcebispo de São Paulo, D. Duarte Leopoldo e Silva.
A Estrela do Céu é Nossa Senhora em linguagem figurada.
O caso é que o caipira nem sempre conhece metáforas. Para

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

847

ele, pão, pão, queijo, queijo. Demais, ele prega-a na porta e dependura ao pescoço outras orações num "arrelique".
Um uso tal parece supersticioso. Entretanto, quem acredita
no sobrenatural é levado sempre a acreditar que a ação deste
independe do objeto material que sirva de instrumento, seja
água, papel, cruz desenhada, palavras de preces. O pecado está
em atribuir ao instrumento em si um poder infalível. Só mesmo una autoridade religiosa pode traçar limites práticos a usos,
aliás piedosos. Pois acreditamos que também em São Paulo ( e
outras partes) Padre Ângelo introduziu o uso de rezar e talvez
prega, à porta essa oração que, segundo o povo, é "poderosa".
De Lisboa, a 29 de Junho de 1753 escreveu o Padre Ângelo de Siqueira, intitulando-se "pobre Missionário apostólico",
uma carta ao Secretário de Estado, que era Diogo de Mendonça, dando-lhe informações sobre a Igreja no Brasil, a pedido.
Dizendo ter 20 anos de experiência junto à Cúria do Rio e maiormente em missões, aconselha: 1) sínodo provincial para cada
Bispado, por as Constituições da Baía não servirem para todo
o país; 2) obter de Roma licença para os Bispos dispensarem
no 2. 0 e 3. 0 grau de consanguinidade e afinidade; 3) que mulher alguma possa obrigar homem a casamento sem apresentar
escrito ou escritura de esponsais; havia abusos, com testemunhas falsas, de crime que não se dera; 4) que escrivães, ministros e párocos não levassem dinheiro pelo casamento de pretos,
de índios, tão pobres que pediam esmola à noite para isso; 5)
que solteiros e viúvos que fossem do Reino já levassem prontos
seus banhos correntes, evitando tantos inconvenientes ao depois;
6) dispensa de certidão de batismo para os noivos de mais de
14 anos evidentes; 7) não permitir a alteração dos Regimentos
(tabelas) que em Minas iam até 100 por cento.
Segue um parecer sobre a divisão das freguesias: 1) Itu,
Guaratinguetá, Atibaia, Campos, cm três novas. E assim mais
algumas. 2) Todas as igrejas, incluindo Goiás e Cuiabá e que
fossem encomendadas, deviam ser coladas. A razão eram as conhecenças, que só se pagavam nas freguesias encomendadas ( 40
a 80 réis), e isto durou até 1822, por pessoa de confissão. E
porque dos dízimos das freguesias se tiravam taxas para os
vigários encomendados, 11 anos naqueles sertões, lhe
fizeram perguntas os fregueses, que julgavam poder recompensar-se neles, uma vez que S. M. é quem devia pagar os párocos.

848

A I me i d a, Padre Ângelo de Siqueira

Quanto à divisão dos Bispados, não era justo que fosse
por comarcas, mas pela Mantiqueira, entre S. Paulo e Minas.
(Porque a comarca do Rio das Mortes chegava até Nazaré, a
7 léguas de S. Paulo). Queria que coincidissem os limites civis
com os religiosos, das capitanias. Paracatu devia passar a Mariana e não a Pernambuco. Do Rio para o norte, fosse a Vitória ·
o limite com a Baía. Goiás tinha 15 freguesias e aumentava
sempre. Devia ser Bispado, anexando-se-lhe Cuiabá. Mato Grosso (vila) devia ficar para Maranhão ou Pará, por causa da
navegação. (/ n hoc non laudo . .. ) Devia haver prêmios para
os que aldeassem índios e levassem missionários consigo, e que
podiam sair dos 2 Seminários por ele fundados. No Espírito
Santo o Padre Antônio Vaz, secular, estava-se dedicando a isto.
Guardemos esse nome!
O retrato que há uns 25 anos existia na Misericórdia do
Porto representa o Padre em corpo inteiro, de pé junto à mesinha com um Crucifixo, a caveira sobre um livro aberto e um
pergaminho ou papel desdobrado, a dizer que o retratado era
escritor. O artista conseguiu bom panejamento do tapete sobre
a mesinha. O Padre encosta-se a ela no lado seu esquerdo.
Atrás dela um cortinado e no fundo do quadro uma parede. O
Padre veste batina preta quase varrendo o chão, com uma estreita faixa de cor clara na cintura, voltinha de fechar pela
frente. Traz o chapéu eclesiástico sob o braço esquerdo. A mão
direita o bordão de Missionário, que termina em cruz e mede
toda a estatura do Padre, homem alto e gordo. Cabelos curtos,
pretos, bem como as sobrancelhas. Rosto comprido, queixo curto
levemente enrabecado sob os lábios finos da boca rasgada, no
queixo o buraquinho, sinal visível. Nariz muito perfeito, comprido e aquilino, olhos pretos e algo morteiros, orelha grande
( está quase de perfil). Um grande crucifixo pende do pescoço
por um cordão. Pelos traços não aparenta nenhuma mestiçagem. Entre seus avós próximos, era nobre Francisco Martins
Bonilha, de Castela, casado com Antônia Gonçalves, de Sevilha.
Inscrição: "O m. d. Fundador, o Rvdo. Angelo de Sequeira, Missionario Apostolico, e Conego de S. Paulo, faleceu no Rio de
Janeiro a 7 de 7bro. de 1776." "Cônego", deve ser engano. Natural de S. Paulo, isso, sim!

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

849

O Salmo 16 em a Nova Versão Latina
Comp_arada com o Texto Original e com a
Vulgata.
Pelo Pe. José G o n z á I e z Rap os o, C. M. F., Guarulhos, S. Paulo.

O livro dos Salmos é um vasto repositório dos mais belos
pensamentos e ardentes afetos brotados de almas n9bres e corações generosos ao calor da inspiração divina.
Todavia na versão latina da Vulgata, texto até agora oficial na Igreja, esses pensamentos e afetos nem sempre brilham
com o fulgor nativo do texto primigênio, e até, por vezes, a expressão em que os corporaliza, ou por falta de clareza, ou mesmo de sentido apreensível, torna-se-lhes véu opaco, que de todo
no-los arrebata à vista.
A nova versão latina dos Salmos, ordenada pelo Papa Pio
XII 1, gloriosamente reinante, veio descerrar, ou, ao menos, suspender bastante esse véu, graças à luz direta que recebe e transmite do texto original.
E' um passo verdadeiramente decisivo, que fundamente faz
esperar outros e outros no mesmo sentido, até se chegar à posse
de uma tradução latina fiel e completa, diretamente feita dos
textos originais, que nos abra de par em par os tesouros encerrados no "Livro" por antonomásia, na Sagrada Bíblia, a fim
de que os mesmos não permaneçam por mais tempo ignorados
e improf ícuos para a mor parte dos cristãos.
Posto que a nova versão dos Salmos já esteja nas maos
ele muitos, que até se servem dela, conforme a concessão feita,
na reza do Ofício divino, e cada um possa fàcilmente comparála com o texto da Vulgata, todavia pensamos que não será de
todo inútil uma comparação direta dessas duas versões com o
Texto Massorético, literalmente vertido para o vernáculo, acompanhada de algumas notas exegéticas, para que os leitores não
familiarizados com a língua hebraica, ou que não disponham de
tempo para efetuar esse confronto, possam situar-se no ambiente
novo criado pela nova versão dos Salmos.
1 ) Psalterium Breviarii Romani secundum novam e textibus prim1geniis interpretationem latinam Pii Papre XII auctoritate editum. - Editio excerpta ex typica Vaticana. Editorial Coculsa (dos Padres Claretianos), Matriti, 1946.
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Como amostra, e contando desde já com a sua vênia, hoje
lhes apresentamos o Salmo 16. Entre parênteses colocamos as
palavras que convém suprir para completar o sentido.
Vulgata Latina.

1. Exaudi Domine iustitiam meam: intende deprecationem meam.
Auribus percipe orationem meam, non in labiis dolosis.
2. De vultu tuo iudicium meum prodeat: oculi tui videant requitates.
3. Probasti cor meum, et visitasti nocte: igne me examinasti, et non
est inventa in me iniquitas.
4. Ut non loquatur os meum opera hominum: propter verba labiorum
tuorum ego custodivi vias duras.
5. Perfice gressus meos in semitis tuis: ut non moveantur vestigia
mea.
6. Ego clamavi, quoniam exaudisti me Deus: inclina aurem tuam
mihi, et exaudi verba mea.
7. Mirifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te.
8. A resistentibus dexterre ture custodi me, ut pupillam oculi. Sub
umbra alarum tuarum protege me:
9. a facie impiorum qui me afflixerunt. lnimici mei animam meam
circumdederunt,
10. adipem suum concluserunt: os eorum locutum est superbiam.
11. Proiicientes me nunc circumdederunt me: oculos suos statuerunt
declinare in terram.
12. Susceperunt me sicut leo paratus ad prredam: et sicut catulus Ieonis habitans in abditis.
13. Exsurge Domine, prreveni eum, et supplanta eum: eripe animam
meam ab impio, frameam tuam
14. ab inimicis manus ture. Domine a paucis de tarra divide eos in
vita eorum: de absconditis tuis adimpletus est venter eorum. Saturati
sunt filiis: et dimiserunt reliquias suas parvulis suis.
15. Ego autem in iustitia apparebo conspectui tuo: satiabor cum
apparuerit gloria tua.
Versão Literal do Texto Massorético.

1. Ouve, Yahvé, a justiça 2 , atende o meu clamor:
Dá ouvidos 3 à minha oração (que) não (é proferida) por·• lábios
de engano. s
çédeq: justiça, o que é justo, causa justa.
ª) haazlrzah, de azán, verbo denominativo de óze11, orelha. No primeiro hemistíquio emprega-se o verbo schamá', que é o mais usado
no sentido geral de "ouvir".
4 ) beló schiphtê mirmáh: lit. "in 11011 labiis doli". A nova versão
parece que corrige bel ó em milló: "ex non"; isto é, "ouve a minha
oração (que sai) de lábios não enganosos."
6 ) A língua hebraica é muito pobre em adjetivos, que supre por
meio de substantivos (cf. "viri divitiarum": os ricos; "viri sanguinum":
sanguinários; "Deus scientiarum": Deus que tudo sabe, sapientíssimo,
etc.).
2)
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2. Da tua presença o meu juízo 6 saia: os teus olhos vêm o que
é reto.

7

3. Esquadrinhas o meu coração, visitas-me de noite, provas-me a fogo,
nada acharás; eu tomei (esta) resolução 8 : não transgredirá a minha
boca. 9
4. Quanto às ações dos homens, (dirigindo-me) pela palavra dos
teus lábios, eu guardei (-me) dos caminhos do violento. 10
5. Apegaram-se os meus passos 1 1 às tuas veredas, não vacilaram
os meus pés.
6. Eu te invoco, porque me ouvirás, ó Deus; inclina a tua orelha
para mim, ouve a minha palavra.
7. Faze maravilhosas as tuas misericórdias (ó tu) que salvas os que
confiam, dos que se levantam contra a tua dextra. 12
6)

mischpatí: isto é, o juízo ao meu respeito, a minha sentença.

7) mescharim, plur. de meschár (usado só no plur.): o que · é reto,

o que é de justiça e de direito. Outros traduzem adverbialmente: "com
equidade".
8 ) zammóthi (de zamám, consilium cepit, meditatus est). A nova
versão omite ou corrige esta palavra (em áven bi? "iniquitatem in me"?).
9 ) A nova versão une estas palavras ao que segue.
1º) A nova versão latina corrige pariç (violento) em toráh (lei);
correção que parece exigida pelo contexto, pois o verbo schamár está
na forma qal, em que significa "guardar, observar, cumprir•, e leva
com tanta frequência, como complemento direto, as palavras "lei, preceitos, mandamentos", etc., como se vê, por ex., no Salmo 119 (Vulg.
118). Ora, tendo aqui por complemento "os caminhos do violento", que
mal se adapta àquele significado, em vez da forma qal deveria esperarse a forma niph'ál, isto é, nischmárti em lugar de schamárti, na qual
o referido verbo própriamente significa "guardar-se" (cavere), ao passo
que na forma qal é preciso torcer o significado para o adaptar àquele
complemento: "guardei, observei os caminhos do violento (isto é, para
evitá-los)".
Mas por outra parte parece haver um obstáculo à correção introduzida, e é uma espécie de tautologia que daí resulta dentro do mesmo
hemistíquio (pois se fosse em diferente, haveria então paralelismo), visto
que a expressão "verba labiorum tuorum" e "vias legis" são a mesma
coisa. Além do mais, a expressão orhôth toráh (vire legis), se nos não
enganarmos, em nenhum outro lugar da Sagrada Bíblia se nos depara,
e portanto seria das hápax legómena (qure semel dicuntur), e para expressar uma ideia tão comum na Sagrada Escritura, posto que sejam
frequentes outras expressões semelhantes, como "via veritatis, iustificationem, mandatorum", etc.
Pelo que quase nos atreveríamos a sugerir outra solução, deixando
intacto pariç (violento), e suprimindo o pronome ani (ego), ou por melhor dizer, eliminando o áleph (a) desse pronome, e acrescentando o
nfln (n) a schamárti, para assim obtermos nischmárti: guardei-me,
(niph'ál de schamár) como antes foi dito.
11 ) No hebraico o verbo está no inf. absol. tamók, que deverá traduzir-se por um advérbio, como faz a nova versão ("firmiter"), a qual
corrige aschurai, "gressus mei" em aschuri, "gressus meus"; pelo que
em lugar do inf. abs. parece ler tamák (perfeito) "prehendit, assecutus
est, tenuit", significados equivalentes ao "firmiter inhresit".
12 ) A disposição das palavras no original hebraico dá azo a diversas interpretações. A nova versão altera a ordem, colocando hozim
("confugientes, fiduciam reponentes") no fim, imediatamente antes de
biminéka ("ad dexteram tuam").
Se, porém, conservarmos a ordem do Texto Massorélico, a tradução
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8. Guarda-me como a menina do olho 13 , na sombra das tuas asas
esconde-me,
9. dos ímpios que me oprimem 1 ·1 ; os meus inimigos furiosamente 1G
me rodeiam.
10. Cerram o seu coração gordurento, com a sua boca falam arrogantemente.
11. Nosso passo u; agora nos cercam, os seus olhos assestam para
nos deitar por terra.
12. A sua semelhança como leão (que) deseja prear, e como leãozinho postado em lugares ocultos.
13. Levanta-te, Yahvé, previne o seu rosto, derruba-o; livra do ímpio a minha alma (com a) tua espada; dos mortais (com a) tua mão,
ó Yahvé, dos mortais do mundo 11, cujo quinhão (é) na vida 1s, e
cujo ventre enches (dos) teus bens. 19
14. Eles estão cheios de filhos 20, e deixam o que lhes sobeja, aos
seus pequeninos.
15. Eu em justiça verei a tua face, fartar-me-ei, ao acordar, com
a tua semelhança.
Nova Versão Latina.

1. Audi, Domine, justam causam, attende clamorem meum, auribus
percipe orationem meam ex labiis non dolosis.
2. A conspectu tuo judicium de me procleat: oculi tui vident qua!
recta sunt.
3. Si scrutaris cor meum, si visitas nocte, si igne me probas, non
invenies in me iniquitatem.
4. Non est transgressum os meum hominum more; secundum verba
labiorum tuorum ego custodivi vias legis.
5. Firmiter inhresit gressus meus semitis tuis, non titubarunt pedes
mei.
pode ser a que damos, ou também interpretando bimirzéka por um ablativo instmmental: "com a tua dextra", que melhor relevaria a eficácia
e o poder do auxílio divino em favor dos que nele confiam.
13 ) keischôn bath-'áyin: lit.
"sicut homumculum, filiam oculi". E'
uma expressão cheia; mas geralmente omite-se bath, outras, ischôn. (Cf.
Thren. 2, 18.)
H) zu schaddfini, que outros vertem: "qui me conficiunt", (ou "que
me despojam").
15) oyebái benéphesch: lit. "inimici mei in animam", ou "inimici in
animam meam", isto é, "inimici mei capitales", "hostes vitre mere". Cf.
2 Sam 23, 17; 1 Rs 2, 23: "cum vitre sure periculo ( benap/zschô) Adonias
hoc dixit." A expressão benéphesch pode, portanto, muito bem traduzirse "cum aviditate, cum furore."
16 ) aschschurénu 'athtá/z sebabfini: lit. "passum nostrum
(suf. do
sing.) nunc me circumdant." Mas na nota (qeri, leia-se) lê-se sebabarm",
"circumdant nos". A nova versão leu aschsclmrám, ou melhor, aschschurehém
(suf. do plur.) "passus eorum".
17 ) methim me/zéled, homines ex mundo, isto é, rebus mundanis et
terrestribus dediti. Assim K i m c h : schekól teavathám veheplzçám
bazzé/z /za'olám: "que têm todos seus desejos e aspirações neste mundo."
18) hayylm, no plur., pois a vida é considerada nos diversos atos
que nela se realizam.
19 ) çephurzeká, partic. passivo de caphán, ocultou, guardou; significa própriamente "riquezas ocultas".
2 º) Em a nova versão o sujeito é "filhos" ("quorum filii"), portanto
leu benehém em vez de banlm.
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6. Ego te invoco, quoniam exaudies me, Deus; inclina aurem tuam
mihi, audi verbum meum.
7. Mirabilem ostende misericordiam tuam, qui ab aclversantibus salvas confugientes ad dexteram tuam.
8. Custodi me ut pupillam oculi, sub umbra alarum tuarum absconde
me a peccatoribus, qui vim inferunt mihi.
9. Inimici mei cum furore me circumveniunt, crassum cor suum prrecludunt, ore suo loquuntur superbe.
10. Passus eorum nunc me circumdant, oculos intendunt, ut in terram prosternant,
11. Similes leoni, qui inhiat prredre, et catulo leonis, qui in abditis
sedet.
12. Exsurge, Domine, occurre illi, prosterne eum, eripe a peccatorc
animam meam gladio tuo, manu tua ab hominibus, Domine:
13. Ab hominibus quorum portio est hrec vita, et quorum ventrem
imples opibus tuis;
14. Quorum filii saturantur et relinquunt quod eis superest, parvulis suis.
15. Ego autem in justitia videbo faciem tuam, satiabor, evigilans,
aspectu tuo.

Comparadas estas versões entre si, logo, à primeira vista,
aparece a diferença entre a Vulgata e o Texto Massorético, sobretudo, a partir do v. 13, em que aquela, em certas expressões
resulta ininteligível.
A comparação ela versão literal cio texto hebraico em uso
com a nova versão latina também releva algumas diferenças, que
supõem a corrupção do texto primitivo. De fato o texto corrente
hebraico deste Salmo parece estar bastante corrompido.
Mas apesar destas diferenças e menoscabo da pureza do
texto primitivo, o sentido geral do nosso Salmo é claro, e grande a sua riqueza de pensamentos e afetos, revestidos de figuras
e metáforas brilhantes.
Esperamos que as notas que seguem acabarão de relevar
essa riqueza que o Salmo 16 entesoura, determinando-lhe mais
o sentido.
Título. - O título deste Salmo é o mesmo que o dos Salmos 85, 89, 1O1 e 141, isto é, Tephilláh ledavíd, Oração de
David. Essa palavra hebraica é a que com toda propriedade
designa a oração como tal, e foi muito bem escolhida para intitular este Salmo, que é uma prece muito ardente.
Ocasião. - O Salmista vê-se rodeado de inimigos ferozes,
que só desejam a sua ruína e morte, entre os quais há um que
se salienta pela sua impiedade, e cuja presença lhe arranca um
grito pedindo ao Senhor pronto socorro (v. 13). A situação angustiosa em que David se nos apresenta neste Salmo parece con-
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cardar com a descrita em 1 Rs 23, 25 ss., quando ele se ocultava no deserto de Maon, ao sueste de Hebron, e era perseguido bem de perto pelo seu figadal inimigo Saul.
Divisão. Costuma-se dividir este Salmo em três estrofes: 1-5, 6-12, 13-15. Mas com a nova versão latina melhor
se divide em quatro: 1-5, 6-9a, 9b-12, 13-15.
Na /'!- estrofe o Salmista expõe ao Senhor a sua inocência,
como fundamento da sua prece.
Na 2'!-, encorajado pela tranquilidade de sua consc1encia, que
de nada o repreende, mais acentua a prece apenas encetada na
1,, estrofe.
Na J'!- descreve a ferocidade dos seus inimigos, os quais já
o estão cercando e ameaçam devorá-lo.
Na 4'!, a vista dos seus inimigos, e sobretudo, de um em
particular (Saul?), mais feroz do que os outros, eleva ao auge
a sua prece, na firme confiança de que sairá com vida de um
perigo tão grave e iminente, e ainda poderá gozar da presença ·
de Deus no seu santo Tabernáculo.
v. 1. O Salmista, de início, nada suplica de extraordinário;
apenas pede o que é justo, que seja restabelecido o seu direito.
Ora, a justiça por si mesma clama ao Deus da justiça.
v. 2. De vultu tuo. . . Da tua presença, da tua vista que
tudo vê, sobretudo o que é justo. E' daquele que tudo conhece
e olha com especial complacência os corações retos e sinceros,
que ele pode esperar uma sentença favorável: iudicium meum
prodeat.
v. 3. Probasti cor meum . .. O sentido é bem o expressado
com mais clareza pela nova versão: "Si scrutaris cor meum, si
visitas nocte, si igne me probas ... " E' a linguagem ousada
de uma consciência tranquila. O Salmista se oferece a ser examinado ( e por quem! ... ) com o exame mais rigoroso, como o
denota a frisante metáfora tomada do verbo caráph, que própriamente significa derreteu, e se aplica ao ouro e à prata. E'
a prova do fogo, cio crisol. Esse mesmo rigor é posto em relevo
pela expressão láylah, de noite. A noite é como o barômetro da
conduta observada durante o dia: é a hora em que o homem
se reconcentra dentro de si mesmo e passa revista às ações praticadas durante o dia. E' também o tempo em que Deus bate
com mais força às portas do nosso coração, e usa uma linguagem mais persuasiva.
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v. 4. Ut no11 loquatur. . . Estas primeiras palavras do v. 4,
no texto hebraico pertencem ao fim do v. 3, e encerram uma
nova asserção da inocência e retidão do Salmista. Como se vê,
há grande diferença entre o hebraico e a Vulgata. O sentido,
segundo esta, parece que é o seguinte: "Para impedir que a sua
língua proferisse palavras culpáveis, e, sobretudo, que louvasse
as obras corrompidas dos ímpios, o Salmista vê-se condenado
a uma vida de mortificação e de sofrimentos ( custodivi vias
duras), confortado nisto pelo desejo de cumprir integralmente as
ordens do Senhor (propter verba . .. ) Assim F i 11 i o n.
A expressão liph'ullôth, com que se inicia o v. 4, no texto
hebraico, é susceptível de várias interpretações. A nova versão
refere essa expressão ao que precede, e verte: more homi1111m
(lit. "segundo as obras dos homens"). Nós a referimos, na versão literal, ao que segue, e traduzimos: "quanto às ações dos
homens". De fato, a que pode visar essa alusão? de que obras
se trata? Não das obras iníquas dos homens, em geral, mas das
obras iníquas das quais o Salmista era vítima inocente, de tudo
quanto maquinavam e faziam contra ele os seus inimigos. Ora,
essas obras iníquas, essas violências clamavam vingança; David,
porém, lembrando-se da palavra do Senhor: "Mea est ultio, et
ego retribuam in tempore, ut labatur pes eorum" 21 guardou-se
dos caminhos do violento, isto é, não quis repelir violência com
violência, volvendo mal por mal, mas tudo deixou nas mãos de
Deus, e contentando~se com a fuga.
Não é isto o que lemos no livro I de Samuel? Diversas vezes a vida de Saul esteve nas mãos de David; mas este jamais
quis estender a sua mão contra o ungido do Senhor, e até chegou a sentir grande pesar de lhe ter cortado a orla do manto,
quando podia tê-lo transpassado com a sua espada 22 , e a dar
morte àquele que lhe anunciara a morte de Saul, e que outro
teria, talvez, grandemente recompensado. 2 ~
Neste mesmo sentido, ainda essa expressão pode referir-se
também ao que precede, porquanto essas perseguições injustas
de que David era vítima, eram de molde a arrancar dos lábios
toda sorte da palavras injuriosas e maldições contra os seus inimigos; ele, porém, de tudo isso se guarda, lembrando-se da palavra do Senhor.
21)
23)

Deut 32, 35.
2 Sam 1, 13-16.

22)

1 Sam 24, 5-8.
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v. 5. Per/ice gressus meos. . . Na Vulgata este v. tem sentido deprecatório; no hebraico é uma nova asserção da pureza
de consciência do Salmista.
v. 6. Ego clamavi. . . "Le pronom ( observa muito bem
F i 11 i o n) est souligné: Moí, dans 111011 état d'innocence, je
t'invoque."
v. 8. A resistentibus dexterce fuce. A união destas palavras
é duvidosa. A Vulgata une-as com o verbo que segue; o hebraico, porém, com o que precede. Mas o sentido permanece invariável, visto os dois verbos serem sinônimos.
- ut pupillam oculi. Sub umbra alarum tuarum. . . A oração do Salmista vai subindo a Deus em maravilhosas ascensões,·
desde a simples, posto que fervorosa invocação, até às fronteiras
da ousadia: eu te invoco. . . inclina os teus om1idos . .. mostra
dum modo maravilhoso (haphléh) as tuas misericórdias . .. guarda-me como a menina do olho. . . esconde-me sob a sombra das
tuas asas/ ... Não é este (ao menos por exceção) o ambiente e
espírito do Novo Testamento, in quo clamamus: Abba (Pater )? 2 "
Com a expressão "ut pupillam oculi" indica-se uma coisa
muito preciosa, muito cara. Assim em Deut 32, 10: yiççerénhu
keischôn' enô: "custodiebat eum (lsraelem) ut pupillam oculi sui";
Prov 7, 2: vethorathl keischôn'enêka: "et (custodi) legem meam
ut pupillam oculi tui"; Sir 17, 22: kai khárin a11thrópu /zôs kóren
synterêsei: "et gratiam hominis ut pupillam conservabit." (Vulgata, 17, 18). Os árabes usam esta expressão nas seguintes locuções: "ille mihi pupilla cariar est, pupilla est sreculi sui." 2 '
- sub umbra alarum. E' outra metáfora repassada de ternura e santa audácia, que frequentemente se nos depara nas sagradas páginas. "Duas asas tem Deus: a misericórdia e a verdade: com a misericórdia, olha os pecadores; com a verdade,
os justos." (S. Boaventura.)
v. 10. Adipem suam co11cluseru11t. O texto da Vulg. poderia
Rom 8, 15.
Encontramos esta expressão na mor parte das línguas: latim:
pupa, pupula, pupilla; grego: kóre, korásion, korasídion; persa: merdek
(homemzinho); árabe: homem do olho, filha do olho (como no hebr.);
copta: menina do olho.
Esta expressão serviu maravilhosamente a C a t u I o para um de
seus espirituosos epigramas (82):
Quinti, si tibi vis oculos debere Catullum
Aut aliud si quid carius est oculis,
Eripere ei noli, multo quod carius illi
Est oculis, seu quid carius est oculis.
24 )

25)
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ser assim corrigi-do: "cor suum adipe occluserunt"; ou corno interpretou S í 111 a c o : tôstéati autôn apephrágesan: "pinguedine
sua obstructi sunt." Mas não é necessária essa correção. Evidentemente os LXX e a Vulg. supõem a mesma lição do Texto
Massorético, mas não foram felizes na interpretação da voz
héleb, a qual, além de "pinguedo, adeps", significa também
"cor", assim chamado pela gordura de que está rodeado. A nova
versão juntou as duas ideias, coração e gordura, numa expressão
feliz: "crassum cor suum": o seu coração gordurento. Ora, a
qualidade de gordo, crasso, serve, por vezes, para indicar indolência ou estupidez, como em Is 6, 10: haschmén leb-ha'am
hazzéh: "pingue fac cor populi huius"; passagem que a Vulg.
traduz: "Exc~ca cor ... ". Em nosso Salmo essa expressão
indica também insensibilidade, ausência de compaixão, ideia salientada pelo verbo sagerü, "prrecludunt", cerram. E' essa a ideia
que expressam os tradutores da Vulg.: "cerraram as suas entranhas (à compaixão) (versão de Matos Soares); "Han cerrado sus entrafias a toda compasión." (Versão espanhola de
Torres Amat.)
v. 13. Este v. e o seguinte resultam muito escuros devido
aos conceitos nele acumulados, por causa da veemência dos
sentimentos em que se agita o· ânimo de David.
A principal dificuldade provém da voz harbéka, tua espada, que a Vulg., vertendo "frameam tuam" faz complemento
ele "eripe", como "animam tuam"; e de yadeká, tua mão, que
a mesma Vulg. faz depender de "inimicis". Segundo esta construção o sentido seria: "Vim seu frameam qua permisisti eis me
affligere extute ab inimicis ture potentire." (S. A g os t.)
Conforme essas palavras estão no hebraico, poder-se-iam
cômodamente interpretar como apostos respectivamente a raschá'
(ímpio) e methim (mortais), isto é, que o pecador seria considerado como instrumento de Deus para castigar, provar, etc.,
pensamento muito bíblico, como se pode ver, por ex., em Is
1O, 5, onde Assur é chamado schébeth appi ("virga fororis
mei").
Todavia outros, entre eles a nova versão latina, preferem
ver nessas expressões um ablativo instrumental: "gladio tuo,
manu tua"; interpretação que deve ser preferida, por condizer
melhor com as circunstâncias. De fato a que viria aqui o lembrar de modo tão vivo esse aspecto da divina Providência, tão
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pouco agradável à natureza, num transe tão angustioso? E se
David tão vivamente reconhecia a espada e a mão de Deus nos
seus perseguidores, porque pede com tanta instância que o livre deles? Não seria isto uma espécie de inconsequência?
v. 14. a pau eis de terra. Isto é ininteligível; daí o esforço
dos tradutores da Vulg. para tirar algum sentido, o qual poderia ser assim declarado: "Separa-os, Senhor, em sua vida, dos
poucos (justos) que há na terra, na qual têm saciado o seu
apetite com os teus bens esquisitos."
Mesmo o texto hebraico não parece estar bem conservado.
Algum autor ( Z e n n e r), mudando apenas a pontuação, assim
traduz: "Eos interficiat manus tua, Yahvé, et in morte eorum
manet portio eorum apud vivos; thesauris eorum quibus ventrem
suum implere volebant, saturabuntur filii eorum et relinquunt divitias suas parvulis suis."
O sentido expresso em a nova versão é bastante claro, e releva bem o contraste com o v. seguinte.
- Saturati sunt filiis. O verbo "saturo" não é aqui muito
feliz, observa K n a b e n b a u e r, visto que para os orientais o
ter muitos filhos era um motivo de ufania. Mas esse verbo não
implica necessàriamente "fartura que gere tédio", antes pode
também significar uma fartura que satisfaça, cumprindo plenamente os desejos. 26
v. 15. Ego autenz in iustitia tua. . . Mas o Salmista não é
mordido pela inveja à vista dessa prosperidade material dos pecadores. Antes, por meio duma antítese frisante, a essa felicidade grosseira opõe as santas alegrias que espera, gozando da
presença ele Deus no seu santuário. Tal é o sentido da expressão
"ver o rosto de Deus", isto é, "se sistere coram Deo in templo".
S. A g os t. assim parafraseava: "Ego non hrec levia prremia
concupisco, sed ut ad templum tuum venire liceat." Mas o Salmista espera mais alguma coisa, isto é, o favor especial ele
Deus: "fruar tua gratia et beata tecum consuetucline." (K n -a b.)
Outros, porém, explicam isto diretamente da visão beatífica.
- in iustitia: isto é, observando fielmente os teus mandamentos.
- satiabor. . . O Salmista acalenta a firme esperança de
que passará a noite da tribulação, e acordando como de um
26 ) Os LXX têm a estranha lição ekhortásthesan hyeíon: fartaramse de carne de porco. E a versão !tala: "saturati sunt porcina."
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pesadelo, contemplará o dia da felicidade, e então ficará plenamente saciado com a imagem de Deus (hebr.), isto é, quando
Deus lhe mostrar o seu rosto benigno, enchendo-o com o sentimento e com o desejo da bem-aventurança. 27
27) Não se deve esquecer que os judeus não tinham, como nós, cristãos, ideias tão claras acerca da bem-aventurança, e que antes da morte
de Nosso Senhor, as portas do céu estavam fechadas. E' por isso que
entre os justos da Antiga Aliança não encontramos quem deseje a morte, para ver a Deus, como os santos da Nova Aliança. Não se ouvem
ali gemidos nem suspiros por se verem livres dos liames do corpo para
se imirem com Cristo; "desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo"
(Filip 1, 23); mas gemidos e lágrimas e orações suplicando mais alguns
anos de vicia, como foi o caso do rei Ezequias.
Portanto muitas dessas expressões dos livros do A. T., que parecem ter o sabor da vida eterna, entendem-se melhor da união e intimidade com Deus neste mundo, a qual podia gozar-se de modo especial
no santuário, onde Deus fazia particularmente ostentação das suas maravilhas: "Mirabilis Deus in sanctis suis" (SI 67, 36); sem todavia excluir
esse desejo, que em última análise aquelas expressões incluem, pois só
no céu, com a vista de Deus "facie ad faciem", é que terão cabal cumprimento todas as nossas aspirações.

A Imagem da SS. Virgem Através da História.
Pelo Padre D i n a r te D u a r t e P a s s o s, C. M.,
Professor de Arte Sacra, Petrópolis, R. J.

Não houve, na Iconografia cristã, feita exceção para a
adorável figura do Redentor, objeto que tanto e tantas vezes
atraísse o olhar e a mão, o coração e a alma dos artistas de
todos os tempos, quanto Maria SS. As almas cristãs passaram
e passam embevecidas aos pés da Virgem, na inspiradora e
fecunda meditação que produziu as maiores maravilhas da arte.
Desde as mais antigas figuras .da Virgem, até às obras de Rafael, - onde ele uniu, com verdade intraduzível, a inocência
da Virgem, as ternuras da Mãe, e o respeito da criatura diante
de seu Deus, · - souberam os artistas todos fazer resplandecer
nas feições de Maria toda a graça e toda a dignidade que pode
a alma cristã imaginar para uma Mãe divina, morando na terra.
O tema é cativante, o assunto amplo, e para se ter dele
uma ideia ainda que apagada, contemplaremos a Virgem-Mãe,
que surge, se manifesta, e se glorifica finalmente através das
idades.
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1. Período Primitivo: A Virgem Orante e a Virgem-Mãe.

Como imaginaram os cristãos primitivos, nas suas imagens,
a Virgem Santíssima? E como procuraram representá-la'?
Vejamos.
Não houve para Nossa Senhora, como aliás não houvera
para Nosso Senhor, um retrato autêntico da primeira hora. O
quanto permitiram porém as circunstâncias, foi-se pouco a pouco fixando, na Igreja primitiva, a ideia que a piedade de nossos pais se fazia desta figura tão cara quanto sagrada. Este
retrato, diz S. Jerônimo, oferecia a imagem de sua alma imaculada; e a expressão da beleza física aliava-se, neste tipo, à
mais perfeita expressão da beleza moral.
Este tipo de Nossa Senhora, onde com maior ou menor
técnica de desenho, todos os artistas antigos procuraram imprimir o reflexo radiante de sua pureza e santidade d'alma, reveste duas formas magníficas que são um desmentido expresso
aos protestantes e àqueles que, seguindo a heresia de Nestório,
ou negaram a maternidade divina, ou afirmaram que ela só foi
conhecida na Igreja depois do Concílio de Éfeso ( 431) : é a
forma da_ Virgem Orante e da Virgem Mãe. 1
A Virgem Orante. - Existe um grande número de taças
douradas onde Nossa Senhora aparece sozinha, sem o Menino,
braços abertos, em forma de Orante. Foi assim encontrada, em
atitude de oração, vestida de dalmática, a fronte recoberta pelo
véu das Virgens, em um túmulo de mármore, na cripta de Santa
Madalena, cm São Maximino, com a seguinte inscrição: Maria
Virgo - Minister Dei Tempulo Gerosale. Os traços do debuxo
indicam uma origem antiga, e ao mesmo tempo a inscrição só
pode fazer alusão ao mistério de sua apresentação no Templo.
Em outras cenas, é representada, "Orante" de pé, entre S. Pedro e S. Paulo, entre duas árvores ou entre duas colunas sustentando duas pombas com as inscrições: Petrus Maria Paulus.
Belo pensamento! Maria erguendo os braços em súplica era a
iiriâ.gem viva de sua missão apostólica junto dos· homens, missão de intermediária ou medianeira, que exercera na terra e
hoje continua no céu.
A Virgem-Mãe. - Nesta cena antiquíssima também, Nossa
Senhora respira encantadora juventude e pureza divina nas fei1)

Mar ti g n y, D. A. C. palavra Virgem Maria, págs. 257-662.
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ções. O Véu de Virgem lhe emoldura o rosto, caindo-lhe nos
ombros e confundindo-se com a dalmática ou com a "Stola"
que veste. Assentada numa cadeira episcopal, semelhante às das
Catacumbas, a Mãe apresenta aos Magos a Criança Divina, par,1
a adoração. Foi este o mistério mais antigo e mais vezes representado. A mais bela destas imagens é um fresco inédito, do
cemitério de Domitila, talvez a mais antiga de todas as representações da Virgem-Mãe, êmulo de seu companheiro, das
Catacumbas de S. Calisto. O tipo da Virgem-Mãe aparece, entretanto, não só nas cenas da Adoração cios Magos, onde a presença do Menino é indispensável. Encontramo-la com o Divino
Infante, ou em forma de Mãe, assentada, ouvindo, já as palavras
do profeta Isaías que aponta uma estrela (Catacumba de Priscila},
já a Anunciação do Anjo; ou mesmo em forma de Orante, como num arcosólio das Catacumbas de S. Inês. Assim, se bem
que mais numerosas depois de rejeitada a heresia Nestoriana,
as "Virgem-Mãe" não foram criadas pela Igreja do século V.
O fato de se apresentarem sem nimbo as imagens de Nossa
Senhora, muito nos diz da antiguidade de seu culto, enquanto
a sua frequência e o lugar honroso ( cátedras, arcosólios) que
sempre ocupam, mostram o especial fervor mariano dos primeiros cristãos e seu carinho particular para com a Mãe de Deus
e nossa Mãe também.
Virgens, chamadas de S. Lucas. - Diante de tantos documentos da antiguidade, em favor do culto a Nossa Senhora,
nossa piedade não pode hoje querer mal à crítica moderna, por
ter rejeitado como lenda a autoria de S. Lucas, para uma série
de pinturas da Virg.em Santíssima espalhadas dentro e fora da
Itália; são imagens de meio corpo, estilo bizantino, com uma
cruzinha ou estrela sobre a parte pendente do véu; quase todas
trazem o Menino nos braços. O nimbo que todas apresentam,
o caráter bizantino, e sobretudo a posição do Menino nos colocam na alta Idade Média. Impossível pois admitirmos hoje S.
Lucas pintor da Virgem. 2
2 ) Nava 1 (Compendio de Arqueologia y Bel/as Artes, t. li, pág.
44, nota 1) julga verossímil a existência de algum pintor chamado Lucas, no séc. V, e afirma mesmo a existência em Florença, no séc. IX,
de piedoso pintor de nome Lucas Santo, cujas obras, erradamente, se
atribuíram mais tarde a S. Lucas Evangelista.
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2. Período Românico: "Hieratismo e Virgens em Majestade".
(Séc. V-XII).

Ao terminar a época precedente, o tipo de "Mãe de Deus"
se impunha cada vez mais e se impunha para sempre, respondendo ao pensamento cristão e ao inculcar dos Concílios; todas
as graças de Maria, suas glórias e seu poder no céu jorram únicamente do seu privilégio inefável de Mãe de Deus.
Primitivamente, ela apresentava seu Filho aos Magos e Pastores, nos frescos das Catacumbas e nos relevos dos sarcófagos
cristãos. Agora, ela vai apresentá-lo ao mundo. O grupo sagrado conserva sua atitude de majestade; a rigidez hierática de
suas figuras acentua-se cada vez mais, pela influência do Oriente,
entre os séculos V e X. No século XI, os traços da "Virgem
em Majestade", marcam-se rigorosa e inflexivelmente como uma
fórmula dogmática, até que, em periodos seguintes, o estudo da
natureza lhes trará maior vida e movimento.
A "madona" apresenta-se então assentada, de frente para
os contempladores, busto e olhares direitos, nurna atitude de
grandeza soberana. Ela é a Rainha. E tem sobre seus joelhos
o Filho que apresenta, mantido pelas duas mãos, num gesto
cheio de respeitosa nobreza. Estas imagens recebem com muita
justeza o nome de Sedes Sapientice. Realmente elas mostram a
Virgem, como Trono de onde Jesus, Sabedoria Eterna, fala ao
mundo. A Senhora veste-se amplamente, com uma túnica de mangas pendentes, recoberta de um véu, que dentro em pouco s~
trocará pela coroa, ou pelo nimbo, usado para Nossa Senhora,
ao que parece, desde os fins do século V. Os pés calçados são
ricamente ornados. O Menino Jesus apresenta, um pouco, a fisionomia dos imperadores romanos. Tem os traços, mais de um
homem feito, que de uma criança; pensamento profundamente
teológico, porquanto, mesmo criança, tinha Ele a sabedoria de
um homem. Em suas mãos aparece, ora um rolo das Escrituras,
ora a cruz; e frequentemente abençoa, ao modo latino.
A técnica dessas imagens pode parecer insuficiente, falta
de habilidade, medíocre mesmo. E' uma arte ingênua se quisermos, porque esses artistas da alta Idade Média quiseram exprimir com sua fé, e não com processos de convencionalismo efeminado, a profundez e o caráter de suas crenças. O que domina,
pois, nesta arte é a larga expressão da ideia, que compensa, por
si só, a deselegâncía das formas. Vejamos.
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Deste período são as belas imagens em que a Virgem traz,
estampado sobre si própria, o doce Menino Jesus, como se repousasse em um ostensório. Temos desta um exemplo notável,
numa pedra gravada, de alta antiguidade, do Museu Vettor. Indica da maneira mais interessante e com perfeita exatidão teológica a natureza do culto prestado à Mãe de Deus, e a confiança que os nossos maiores depositavam em sua intercessão.
A Virgem é representada na atitude de Orante, fronte nimbada
e recoberta de véu, ostentando à altura do peito, em tipo bizantino, o Menino Jesus, de nimbo crucífero. Ambos estão a meio
corpo, colocados dentro de uma urna ou cálice, do qual, como de
uma fonte, jorram de cada lado duas torrentes. Lemos em cima,
em abreviaturas, a seguinte inscrição grega: meter theou (Mãe
de Deus). Há ainda a palavra grega pege (fonte). Esta última
palavra se aplica sem dúvida ao Menino Jesus, que é a fonte
aonde vamos beber consoante a palavra de Isaías 12, 3: "Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris." A esta fonte, porém, só podemos ir por Maria que é o canal das graças, na
expressão dos Cânticos 4, 5: "0 poço das águas vivas que corrém do Líbano."
3. Período de Transição: Idealismo.
(Séc. XII-XIII).

Este período se caracteriza por grandes e interessantes ideias.
O Movimento. - Desde os fins do séc. XII o grupo sagrado começa a sair de sua longa imobilidade majestática. Anima-se. E' primeiro o Menino Jesus que se move, para aparecer
ora à esquerda, ora sobre o joelho direito da Mãe. Belo exemplo do tipo é a Nossa Senhora de Moulins, na França, datando
do séc. XII. Estas imagens, geralmente em madeira, são sempre
vestidas. Seus semblantes fugiram da fixidez primitiva e parece
que um vislumbre de suavidade atravessa o rosto da Senhora,
que tem entretanto ainda os olhares fixos para a frente. Até
então, o Menino parecia objeto da principal atenção no conjunto: era trazido pela Mãe que o apresentava e oferecia. Agora,
Maria e a criança estão no mesmo nível, objeto duplo da composição e das homenagens. Tempo virá ainda em que, acentuando-se o progresso da ideia em favor da Virgem, Ela 'passará a ocupar o primeiro plano. A pintura se idealiza também
nas cores; a Madona se veste de vermelho, é a caridade; seu
véu é branco, símbolo da pureza; e o manto ganha para todo

864

P .asso s, A Imagem da SS. Virgem Através da História

o sempre o seu sempiterno azul, que na mística da época é a
abundância da graça divina em Maria.
As Virgens Negras. - Falamos ele cores. Pois elas chegam
a atingir até o próprio semblante da Virgem, e de um modo original. Muitas imagens deste tempo, ou são feitas intencionalmente em madeiras escuras como ébano, ou mais ainda, pintadas mesmo de um denso bronzeado, próximo do negro. Nos santuários franceses, espanhóis, italianos, são frequentes as "Virgens
Negras". Outras, como a de Nossa Senhora em Coulandou (França) do séc. X, sobre sua carnação receberam a tez bronzeada
no período idealista. A origem deste fato deve ter-se inspirado
no texto dos Cantares 1, 4: ''Nigra sum sed formosa" - Sou
escura, mas sou formosa - que a própria Igreja atribui a Maria. Não é, pois, num sentido etnográfico que os artistas de então a faziam escura, mas, sim, no sentido simbólico. E o simbolismo é encantador. Com efeito, o texto explica: sou escura
porque o sol me escureceu; texto que os exegetas da Idade .Média interpretam num sentido místico de dor e sofrimento. O próprio texto parece confirmar a interpretação dos exegetas místicos,
entendendo que a Sulamita ficou escura por causa do sofriment~,
pois logo abaixo diz ela, "os filhos de minha mãe se levantaram
contra mim." E' pois esta a causa de sua mudança de cor, isto é,
de seu sofrimento. Aliás, o que é aqui o "sol"? O sol é o dia,
é a "Vida", que nos queima e requeima no cadinho do sofrimento, das provações, da dor. Ainda hoje dizemos, para explicar
o profundo de nossas mágoas, que nosso rosto se assombreou e
se anuviou no meio da dor. Como criam e como sentiam com
a Igreja os artistas da Idade Média! Até o próprio Menino Jesus se faz também, neste período, escuro e bronzeado: ou se
quis, assim, assemelhá-lo mais à sua Mãe, ou melhor, pensou-se
também na dor suprema do Coração do Redentor. 3
As Virgens com Maçã. - A Virgem da maçã é uma terna
e delicada ideia de funda e mística inspiração. Os sentimentos de
piedade reuniam, cada dia mais, os fiéis em torno de Nossa
Senhora. E a gratidão pela parte tomada pela Virgem na nossa
RedE!nção levou os artistas a mostrarem, nesse pormenor, que
ela foi a segunda Eva que reparou a falta ela primeira. Este simª) j. H. M. C I é me n t, La Réprese11tation ele la Madonne,

27-30.

págs.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

865

bolismo sofreu três fases distintas, aliás, progressivamente inexpressivas, à medida que se aproximava cio período seguinte.
1. A Forma nitidamente católica, em que a Virgem sustenta em suas mãos e mostra a maçã, como explicação ele sua missão e ele suas grandezas. Por exemplo, entre outras a estátua
da Virgem que se encontra na pequena igreja ele Sancet (França).
2. Na segunda fase, já nos inícios do período realista, a
ideia perde, por assim dizer, quase toda a sua força, e acaba
mesmo por desaparecer: a fruta é agora um simples objeto de
brinquedo entre a Mãe e o Filho. O Menino a toma nas mãos,
ou rejeita, se lhe oferece a Mãe.
3. Enfim, o realismo triunfante perdeu todo sentido cio símbolo. E' o Menino Jesus que guarda a fruta em suas mãos. Os
artistas posteriores, querendo usar o símbolo sem compreendêlo, ou o transformam no globo terrestre, ou o substituem por outros frutos, e mesmo por um passarinho. E' uma pera como na
miniatura da Escola de Artois ( 1430) ou uma romã, como fez
Boticelli (1447-1510); ou cerejas, como em Annibale Carrache
( 1560-1607); ou uvas, como imaginou Pierre Mignard ( 1610-95).
As Virgens Desdobráveis. - Chamam-se "Virgens desdobráveis" ou "Virgens que se abrem" as estátuas da Madona,
que se abrem em forma ele armário, ou melhor, ele tríptico, pois
que não há em seu interior a cavidade ele um armário. Nasceram
de uma linda ideia mística deste período. Foram conhecidas no
séc. XII e estavam muito em voga nos dois séculos seguintes. Fechadas, apresentam-se como qualquer outra imagem de Nossa
Senhora, trazendo o Filhinho Divino seguindo o estilo cio período que as inspirou. A parte da frente, porém, cortada no sentido do comprimento, abre-se em duas bandas como duas portas, formando com a parte central interna ricos painéis em baixos relevos e pinturas. E' o interior da Virgem que os artistas,
teólogos ou inspirados por teólogos, já cansados de apresentar
em suas feições externas, quiseram dar também a contemplai
aos olhos das almas piedosas. Distinguem-se, conforme as cenas internas, dois tipos distintos de "Virgens desdobráveis".
1. Tipo Passionista. O texto de S. Lucas 2, 19 foi o
evidente inspirador destas imagens. Depois que Simeão predisse à Mãe as dores ela Paixão, ·diz o evangelista, que ela "conservava aquelas palavras, repassando-as ~ meditando-as no coração." E o artista deu assim aos povos penetrar o que se pas55

866

Passos, A Imagem da SS. Virgem Atr'avés da História

sava no interior de Maria, o objeto de suas meditações dolorosas,
fazendo uma pregação sobre a Paixão, não em palavras mas
pelo discurso arrebatador das imagens. Na expressão tocante ele
um velho texto cio séc. XVI eles mostraram que "Maria estava
verdadeiramente cheia de Nosso Senhor Jesus Cristo." Cabe .)
primeiro lugar, como mais antiga, e também como mais completa dessas imagens à Virgem de Boubon (França) de 1340. Nela
encontramos toda a História da Paixão; e interessantemente, o
baixo ela estátua representa o Natal e a parte mais alta, apresenta Nosso Senhor depois ela Ascensão. Conhecem-se ainda outras: Nossa Senhora ele Quelven (França); Nossa Senhora de
Maubuisson (França, séc. XV); Nossa Senhora ela Graça, em
Cheyres (Suíça); Nossa Senhora de Bannalec (França, séc. XVI).
2. Tipo Trinitário. - Este segundo grupo se compraz, nã0
mais em <;ontemplar a meditação interior de iv\aria, mas antes
a ação ela graça divina em sua alma. Os artistas desses séculos
de fé sabiam crer nas palavras ela fé, e portanto na habitação
divina das Três Pessoas na alma em estado de graça. O texto
de S. João lhes ensinara a consoladora Verdade (Jo 14, 23).
De outro lado Adão de S. Vítor já lhes apresentara a SS. Virgem como o "nobilíssimo receptáculo da Trindade". Ela, que
ouvira a saudação do Anjo "Cheia ele graça", ela que sabia estar "consigo o Senhor" e que sobre si desceria o Espírito Santo!
Ora, tudo isto era o pensamento cios artistas devotos, que cantavam e criam o "Creio em Deus Padre e em seu Filho, que
nasceu de Maria Virgem ... " Eles ouviram os pregadores clamarem que Maria era a Filha dileta do Pai, a Mãe do Filho
Divino, a Esposa do Espírito Santo. Que lhes faltava, senão
passar para a imagem sensível de suas obras, estas verdades
da mais alta teologia? E o tipo trinitário das "Virgens desdobráveis" encarnou o seu pensamento e o seu desejo. Citamos um
exemplo: do Museu ele Cluny, em Paris onde se vêem a Trindade e diversas pessoas em adoração. Outras ainda se conhecem:
Nosso Senhor de Segny (na Lituânia); Nossa Senhora de
Miterhult (na Suécia); Nossa Senhora de Botton, em Durham
(na Inglaterra); e as de Morlaix, Moulins, Alluyes (França).
Outros Modelos. - Este tipo decaiu, entretanto, com certa
rapidez, vítima possivelmente do abuso. No séc. XVI, chegou-se
a representar, simplesmente, a imagem da SS. Trindade sobre
o corpo da Senhora, como na estátua ele Pryoé. E também entre
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as mãos de Maria, como na Igreja de Gaillon. Já era certamente uma fantasia extraordinária. Dizemos "extraordinária", para
reservar o dtulo ele inconvenientes às representações mais realistas cio séc. XVII, comprazendo-se cm apresentar a Virgem
Mãe, no estado de gravidez. Talvez o desaparecimento rápido do
tipo trinitário se possa atribuir, não só aos exageros, como ao
zelo severo ele Gerson, que mandou destruir, na Igreja cios Carmelitas de Paris, um quadro representando a Trindade e a Virgem Santíssima, o que lhe pareceu pouco ortodoxo e decente.
4. Período Gótico: Realismo.

Novos Ideais. - A arte sofreu uma revolução profunda no
séc. XIII. O estilo gótico ou ogival sucedeu ao românico, renovando tudo. Agora, tudo se eleva, torria-se gracioso, lança-se
para o alto. As agulhas elas torres perturaram o céu; os nichos
subiram em colunatas e nervuras, procurando o alto. Tudo se
levanta, e a Virgem levanta-se também para seguir a marcha
ascensional ele tudo.
Mas não foi só a mudança arquitetônica que operou a transformação da Madona. O século é ele paixão pela natureza, realizada debaixo elas instituições divinas, e o realismo quebrará
de vez o hieratismo cios séculos precedentes.
Além disto o séc. XIII é o século de Maria. Trono ele Jesus
no princípio, igual com Ele, no período precedente, a Virgem
agora é a figura principal do grupo. O Menino Jesus é apenas
seu complemento, como o fruto o é ela árvore. A liturgia está
cheia de suas glórias. Os púlpitos retumbam ele seus louvores;
e do solo elas pátrias nascem aos borbotões as igrejas da Virgem, como da alma dos artistas escapam as mais belas produções de arte, cm torno ele Maria. As figuras se animam, iluminam-se os olhos, os lábios se entreabrem e tem-se a impressão
agora, de que a Virgem vai sorrir. À "Senhora em Majestade",
à "Virgem-Rainha", à "Virgem-Mãe", sucede então a "Virgem
Compassiva", boa, terna e graciosa. A Mãe se transforma em
uma clama, é "Nossa Senhora", com inflexões ele corpo, atitudes
graciosas; como as grandes castelãs da Idade Média. O Menino
não é mais, nem o Rei da Glória, nem o Redentor. E' a criancinha querida, que brinca com a Mamãe, ergue-se nos seus joelhos, ganha-lhe os ombros, e voltcia com os bracinhos o pescoço materno. E o grupo, entretido consigo, só raramente se pre55,:,
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ocupa com os assistentes, como no caso das "Virgens Protetoras". Sempre foi verdade que o estilo gótico atingiu o ideal em
todas as artes, também, portanto, aqui na arte Marial.
E assim, as obras deste período, pela largueza e habilidade
de execução, pela justeza dos movimentos e nobreza das vestes,
e pela beleza quase sobre-humana de suas expressões, nada têm
a temer com a comparação com as obras-primas ela mais fina
arte grega e romana. Não citemos nomes nem exemplos, porque são demais conhecidos: Cimabue, Giotto, Fra Angélico, Botticelli, Mainardi, Memling, etc ....
São vários os tipos interessantes, pelos quais os artistas deste período realista consagraram os pensamentos dos seus maiores, ou os sentimentos dos contemporâneos.
Virgem do Livro. - Deixa-se definitivamente o tipo do Menino Jesus abençoando, para se colocar em suas mãos o livro
dos Evangelhos que ele lê. Outras vezes - isto será mais tarde
- a Virgem passa as páginas do livro, enquanto o Divino Infante guarda um terço em suas mãos.
O Passarinho. - Aparece frequentemente esta outra cena,
como a Nossa Senhora de Riau; e coloca-se nas mãos do Menino Jesus, em vez da maçã ( cujo simbolismo parece esquecido)
um passarinho, que, bicando o dedo da criança, lhe dá uma posição graciosa, e à Mãe· um sorriso terno e brejeiro.
Virgem Gloriosa. - Os artistas procuram traduzir também
os grandes enleios da devoção que cada dia, nesse século de fé,
cresce em torno da Virgem dominante. E sublinham, com seus
comentários de pedra ou ele cores, os discursos dos oradores
sobre a Virgem gloriosa e triunfante, cercada dos atributos ele
seus mistérios, dos símbolos de suas virtudes, ou da glória dos
anjos, coroada por eles tal a "Virgem Triunfante" de Enguerrancl
Charton na igreja de Ville-Neuve-les-Avignon.
A "Piedade". - Os artistas sofrem também no seu coração
a impressão dolorosa das calamidades cio tempo, e a traduzem,
como uma súplica ardente de misericórdia, pintando as Dores
da Senhora, em pungentes cenas "ela Crucifixão" com a "Mater
Dolorosa" e sobretudo no grupo desolado da Mãe recebendo
nos joelhos o corpo morto do Filho Divino. São célebres as "Senhoras ela Piedade", que encheram painéis e altares das igrejas
desse tempo. Cita-se, como mais expressiva entre todas, a "Piedade" ele Montluçon ( séc. XV) que, na opinião cios críticos, su-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

8fül

pera em expressão a "Piedade" ele Miguel Ângelo. Esta nos daria a contemplar uma Madona um tanto airosa com um belo
corpo de homem flexível e vivo, deitado em seu colo, sem inspirar "Piedade". Seria uma Eva, contemplando o corpo de Abel.
A outra nos mostraria realmente Maria, no Calvário, em face
de seu Morto Salvador.
Virgem amamentando. - Cansados de todas as reproduções
imagináveis da Virgem, voltam os artistas a explorá-la, nas relações com o Filhinho Divino. Estamos próximos da Renascença, um só passo falta para o seu pleno naturalismo. E imaginaram a terna Mãe, amamentando o Menino Jesus, num gesto
ele muita familiaridade e muita graça que talvez os tempos primitivos não suportariam jamais. Era o último passo para o naturalismo da época seguinte.
5. Período da Renascença: Naturalismo.
(Séc. XVI-XVIII).

Muito se tem escrito e discutido sobre a Renascença. O que,
entretanto, não se poderá negar, é que foi um período de naturalismo, que tudo invadiu, não excetuando mesmo o santuário
dos templos. Da preocupação dominante da forma sobre a ideia
nasceram essas obras que tanto se admiram, porque cheias de
qualidades maravilhosas e ele grande magia artística, mas que
a Iconologia pode bem criticar como vazias de sentido religioso e de inspirações de fé. Para os artistas da Renascença, os
esplendores da graça divina desaparecem, cedendo lugar, totalmente, à graça humana.
À medida que se aperfeiçoa a técnica, nos processos e nos
maravilhosos coloridos, produzindo-se telas imortais, recebidas
em todos os palácios, em todas as igrejas, perece pouco a pouco a ideia religiosa, apanágio dos primitivos, e morre, finalmente, "mística vítima do naturalismo de artistas sensuais." A Virgem, não mais "Em Majestade", nem mesmo "Mãe Divina", é
um tipo efeminado e banal. E' a "mulher", ainda que idealizada
na alma de Rafael, mas, pouco a pouco, simples cópia de profanadores modelos vivos do sensualismo contemporâneo. Apresenta-se a Virgem, em cenas da Sagrada Família, copiadas do
período realista, ou nos mistérios da vida de Cristo, onde a Mãe
representa um papel de testemunha secundária. Um ou outru
artista merece, entretanto, menção.
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Robellino, cristão apenas quando empunhava o pincel, cleunos, porém, belas imagens da Madona, como a ele Lourdes.
Leonardo da Vinci liberta-se um pouco da exclusiva preocupação sensual da arte ele então.
Mas Rafael, tão apaixonadamente admirado, se apresenta
como o "pintor das Madonas", não tanto pelo valor piedoso
de suas obras, mas, sim, pelo seu grande número. A Virgem permanece para ele, como para os outros, a mais arrebatadora das
criaturas, a mais bela das mulheres; e o Filho, a mais graciosa
das crianças. E para exprimi-lo idealizou um encantamento humano, que a palavra não traduz, ao qual falta, porém, a marca
do divino que sómente Fra Angélico, o Beato e Seráfico idealizador da Madona, soube traduzir com a profunda emoção religiosa de suas criações.
A razão é esta: a Idade Média produzira artistas que criam.
embora trabalhassem mal. A Renascença os produziu, admiráveis
de ciência, mas que não criam mais. 1
6. Período Moderno: Cópia e Industrialismo.
(Séc. XIX-XX).

Os dois séculos, o passado e o presente, cometeram o grande crime de verem a luz e lhe fecharem os olhos. E por estil.
frase está julgado o seu valor marial. Teriam obrigação de ultrapassar a todos, nas representações de Nossa Senhora, e entretanto, a decadência é fragorosa. Deveriam, porque todo o
passado remoto foi uma lição de fé e ele amor em torno ela
Mãe ele Deus. . . e o nosso século se gaba de ser o grande desenterrador das antiguidades! Deveriam, porque a Virgem, ela
mesma se dignou aparecer, ampla e faustosamente numa resplandecência de transparências divinas, para reclamar o nosso
amor, e prender o nosso coração. Ela apareceu na Capela da
Rua du Bac, em Paris, a uma humilde noviça elas Filhas de S.
Vicente, em 1830; nas alturas selvagens de La Salette em 1846;
nas maravilhas ele Lourdes, em 1858; em Pontmain, cm 1871;
em Pellevoisin, no coração da França, em 1876; na piedosa
Fátima de Portugal em 1927.
Mas. . . o século contemporâneo se acostumou de tal modo
a viver do "industrialismo" da terra, que só olha para ela, na
conquista cio território ou cio ouro; e quando volta o pensamento
·1 )

J.

H. M. Clément, op. cit., págs. 57-62.
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para o céu, é simplesmente na faina de lhe contar as estrelas
ou de medir a conquista dos ares pelos aviões de guerra. E assim, o culto artístico de Maria é hoje, ou a cópia infiel e profanada dos antigos mestres ou a mecânica das modelagens ridículas cio industrialismo que abarrota o comércio ...
Escusamo-nos ele comentar os artistas e as obras materiais
contemporâneas, porque nem a escola realista, suprimindo a expressão celeste da Virgem, nem o expressionismo e a onda mística, traduzindo expressões e impressões individuais, souberam
ainda pensar sobre a Virgem o que pensaram os séculos pas-sados, de fé e de amor. A glória fica, ainda uma vez, para :1
Idade Média e, melhor, para o período gótico.
O que se faz mister, para uma nova ascensão na arte marial, seriam gerações de crentes donde brotassem almas de artistas; e um artista que, como Fra Angélico, fosse, na palavra
ele Miguel Ângelo, "buscar seus modelos 110 paraíso", e viesse,
também como ele, pintá-los de joelhos na terra.

COMUNICAÇÕES
A Ação Católica no Direito Eclesiástico.
Sob este titulo, o Rev. Pe. Dr. Ramo n O r ti z acaba de publicar
notável contribuição para o estudo jurídico da Ação Católica. Trata-se de
sua Tese de )áurea, apresentada à Universidade Lavai ele Québec, Canadá.
Transcrevemos a seguir o Prefácio e as Conclusões.
Prefácio. Copiosa se vem tornando, dia a dia, a literatura sobre
a Ação Católica, à medida que as atividades apostólico-sociais do laicato vão correspondendo aos desejos dos últimos Pontífices. Mesmo no terreno teológico e escriturístico obras de grande valor têm sido dadas à
publicidade sobre o relevante tema. Pode-se, entretanto, constatar que a
mesma riqueza não se verifica no estudo jurídico da questão, pois neste
campo escasseiam as publicações ex professo. Foi diante desta última consideração que o autor se animou a trabalhar o terreno. E assim em 1939
apresentou à Faculdade de Direito Canônico da Universidade Gregoriana
de Roma o seu primeiro esforço na forma de uma dissertação preparada
para o Licenciado, sob a direção do Rev. P. Eduardo Coffey. Motivos
alheios à sua vontade, e que hoje deveriam dizer-se providenciais, não lhe
permitiram concluir o trabalho. Nesse lapso de tempo, porém, até aqui, o
assunto pôde amadurecer algo mais e novas fontes de informações surgi-
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ram. Entre estas, sem dúvida, se alinha o que foi editado nos países da
América do Norte: Canadá e Estados Unidos. E com estes novos auxílios,
apresenta-se agora o mesmo estudo, o quanto possível, mais desenvolvido.
Além das indicações suplementares, uma Introdução guiará o leitor ao âmago do tratado, que compreende três partes. Na Primeira, o aspecto geral
do tema, com suas características jurídicas. Na Segunda, o que foi dado
encontrar no Código de Direito Canônico e no Direito Particular. A Terceira Parte focaliza a Ação Católica no Brasil, onde documentos de alta
relevância e recentes decisões muito preciosas mereciam ser consideradas.
•
Algumas Conclusões encerram o estudo.
Co11clusões. - 1) A Ação Católica, como instituição, participa do apostolado hierárquico; os leigos que dela fazem parte colaboram com a Hierarquia no Magistério, no Ministério e no Regime. - 2) As características
especificamente jurídicas da Ação Católica são a organização hierárquica
e o mandato. A laicidade e a universalidade desse apostolado já se acham
compreendidas na definição, enquanto que as outras duas são apenas sugeridas na definição e inequívocas nos documentos pontifícios. - 3) A
organização deve seguir a da Hierarquia, conforme os cânones respectivos,
e além disso supõe uma certa especialização conforme o sexo, a idade e
os ambientes sociais, bem como uma coordenação entre os núcleos específicos e uma hierarquização entre as associações religiosas em geral e os
núcleos específicos. - 4) O mandato - deputação oficial pela qual a
Ação Católica participa do apostolado hierárquico e os seus membros colaboram com a Hierarquia - é dado aos membros por intermédio da
instituição. Somente os leigos inscritos nos quadros da instituição - diretamente nos núcleos específicos, indiretamente pelas associações aderentes - recebem o mandato. - 5) O Código de Direito Canônico admite a
possibilidade da participação e colaboração individual de leigos no apostolado hierárquico. Nesses diversos casos em que ele o admite, não há
Ação Católica, quer por falta de mandato, quer por falta de organização
hierárquica. - 6) O Código de Direito Canônico admite a possibilidade de
colaboração e participação coletiva de leigos no apostolado ·hierárquico.
Essas associações, todavia, não são, de per si, Ação Católica, porque lhes
falta ou a organização hierárquica ou o mandato. - 7) A Ação Católica
não tem ainda um lugar no Código de Direito Canônico, onde ela poderá
figurar, se o legislador assim o quiser, na Parte III, do Livro II, onde
ela constituiria uma categoria separada exclusivamente de leigos, com características jurídicas próprias. E nesta hipótese ela precederia a todas as
associações de fiéis que seriam suas "preciosas e providenciais auxiliares". - 8) O estudo do Direito Concordatário mostrará claramente a posição da Ação Católica no Direito Público Eclesiástico e o estudo do
Direito Particular mostrará como em cada país foram aplicadas as diretrizes
pontificiais sobre esse assunto. - 9) No Direito Particular Brasileiro a organização da Ação Católica foi lançada pelo Ma11dame11to e pelos Estatutos
de 1935. O Concílio Plenário Brasileiro mais tarde "canonizou" os Estatutos. Em três dioceses os Sínodos legislaram sobre o assunto. Hoje o&
novos Estatutos Nacionais e um Regulamento, bem como as decisões do
Primeiro Congresso Nacional de Ação Católica, decidiram diversos pontos
controvertidos. As conclusões supra estão de acordo com esses documentos
brasileiros. - 10) Perante o Direito Eclesiástico a Ação Católica Brasileira tem personalidade jurídica.
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A Assunção no "Mariate" de S. Lourenço de Brindisi.
No Congresso Nacional Mariano dos Frades Menores da Itália, celebrado recentemente em Roma, foi, entre outros, formulado e aprovado
um voto pela elevação de S. Lourenço de Brindisi a Doutor da Igreja.
Era lógico que um congresso mariano de Franciscanos, que estudou e
discutiu a doutrina teológica sobre a Assunção de Maria, emitisse tal
voto por um notável filho de S. Francisco, que, entre os Santos, foi um
dos mais enamorados e inspirados cantores das grandezas e dos privilégios da Virgem, dentre os quais o da sua gloriosa Assunção ao Céu,
da qual trata nos três últimos sermões que fecham e completam o seu
"Mariale".
Levando-se em conta que há no "Mariale" quatro mil citações e referências à Sagrada Escritura, além das de Padres, Doutores e Teólogos,
fica-se aturdido, mas igualmente bem seguro quanto à grandeza dessa
obra-prima mariana. Bastarão umas simples referências aos argumentos,
respigados aqui e ali, para se conhecer o pensamento de S. Lourenço. Começando pela sublime consideração do silêncio ela Escritura divina acerca da Virgem, o Santo percorre, em oitenta e quatro sermões, toda a
vida de Maria, vida interior e exterior, privada e pública, até à exaltação suprema no céu, onde a contempla à direita de Cristo, imagem natural, viva e perfeita da santidade e bondade de Deus: "que pôde e quis
fazer uma obra tal e tão grande, mirabilíssima sobre todas as coisas
admiráveis." A ressurreição, a gloriosa Assunção e a coroação de Maria
no Céu à direita de Cristo, seu Filho, são, conforme o Santo, a conclusão lógica dos privilégios, em particular do da Divina Maternidade, com
os quais o Senhor quis honrar e elevar a sua Mãe.
O "Mariale" inicia-se com sete sermões sobre o Signum magnum
apparuit in creio, no qual S. Lourenço reconhece e exalta Maria no céu
em corpo e alma, celebra a sua nobreza, seus inestimáveis tesouros, suas
singulares prerrogativas, a suprema glorificação sobre todas as criaturas no céu e na terra, sobre a Igreja militante e triunfante. Já no
primeiro sermão apresenta Maria como um milagre de Deus, nos privilégios, na santidade, em vida, na morte e depois da morte: "Milagre
depois ela morte, quando, despertada como que de um ligeiríssimo sono
por seu diletíssimo Filho, destruidor da morte e autor da vida, revestida
de glória imortal, foi elevada por esquadrões angélicos e, Esposa de
Deus e verdadeira Mãe de Cristo, foi admiràvelmente colocada à direita
da Majestade como altíssima Rainha." No segundo sermão, sobre o salmo 86, Fundamenta ejus, afirma: "Maria é em tudo semelhante a Cristo,
como a lua ao sol, Eva a Adão: semelhante na predestinação, na vocação, na justificação e na glorificação." No quinto sermão, sobre a Imaculada Conceição, depois de um paralelo feliz entre Maria e Cristo, conclui por contemplá-la à sua direita no céu: "Maria, semelhante em
tudo a Cristo, na natureza, na graça, na glória. . . Semelhante a Cristo
na predestinação, semelhante no nascimento, na vida, na morte; semelhante na ressurreição, semelhante na Assunção, semelhante na glorificação. Semelhante, afirmo, na predestinação, porque Cristo foi predestinado, não como Deus, mas como Homem, Filho de Maria; logo, juntamente com Cristo foi Maria predestinada. . . semelhante na morte,
porque morreu sem culpa; semelhante na ressurreição, porque ressurgiu
gloriosa e subiu ao céu e nele permanece em suma glória à direita de
Cristo, acima de todos os coros dos Anjos." Comentando, no sétimo
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sermão, sobre a Saudação Angélica, o "Dominus tecum", escreve: "Maria está sempre em graça, cheia de graça, como o sol ele luz. O Senhor
esteve com Maria no princípio, com Maria no meio e com Maria no
fim; com Maria na conceição, porque foi concebida imaculada, pura,
santa, cheia de graça como única e singular Filha ele Deus; com Maria
na vida, enriquecendo-a sempre com os imensos tesouros das riquezas
celestes e das virtudes: com Maria na morte, libertando-a da morte e
da corrupção para elevá-la ao céu e coroá-la ele sempiterna glória, exaltada sobre todos os coros dos Anjos."
O título do primeiro sermão sobre a Assunção de Maria sintetiza o
pensamento do Santo, que encontra e deduz cios privilégios divinos de
Maria as razcies mais comprobatórias deste glorioso mistério mariano:
"da glorificação de Maria, mística arca de Deus pelo mérito infinito
de sua graça." Ele discorre, como sempre, baseado na divina Escritura,
que só neste sermão cita ou menciona quase cento e cinquenta vezes,
compondo um admirável mosaico bíblico, do qual ressaltam as razões
e conveniências da Assunção e glorificação de Maria. "Hoje, Maria, Virgem Deípara, Tlzeotocos e Clzristotocos, foi elevada ao céu. A glória
corresponde à graça, como o prêmio ao mérito. . . Maria, repleta de
graça, ocupa, na Igreja militante, o mais elevado grau de graça e de
amor. Tem, portanto, na Igreja triunfante, o mais elevado grau de glória. Cristo está sentado à direita do trono de Deus Padre; Maria está
colocada à direita de Cristo, como Betsabé à direita de Salomão, seu
filho. O trono de Maria no céu dista, portanto, um só grau do trono
ele Deus, como Genetriz e verdadeira Mãe de Deus." A arca santa foi
figura de Maria, verdadeira arca da Divindade: "na qual habitou corporalmente toda a plenitude da Divindade." Corno a arca foi com a
máxima solenidade transportada ao templo ele Deus, assim: "esta arca
sacrossantíssima da Divindade foi hoje, com suma alegria e regozijo de
todo o Paraíso, transferida para o céu, acompanhada por Cristo e por
todos os Anjos e Santos."
Nas três transladações da arca vê S. Lourenço figurado o tríplice
trânsito de Maria, isto é, a morte, a ressurreição e a assunção. A
primeira transladação ela arca foi do deserto à Terra da Promissão,
através do Jordão, considerado como o rio do Juízo; Maria, na sua
passagem da vida à morte, não teve de comparecer a nenhum juízo
e sua morte foi dulcíssima e suavíssima. A segunda transladação, para
o tabernáculo preparado por David na área real de Jerusalém, figura
a segunda passagem de Maria ela morte à ressurreição corporal. Se,
pela ressurreição, todos os justos resplandecerão como estrelas no reino
de Deus, muito mais resplandecente será a Virgem sobre todos os
Santos, como o sol sobre todos os astros. A terceira transladação,
do palácio real de David para o templo de Salomão, no local mais nobre,
isto é, no Saneia Sanctorum, figura a Assunção de Maria, em corpo e
alma, à parte mais nobre do céu, vizinha ao trono ele Deus, constituída
acima dos coros e elas sedes dos Anjos, coroada imperatriz do mundo.
Maria, finalmente, segundo opina o Santo, foi elevada e exaltada no céu
para a utilidade comum do gênero humano.
Para S. Lourenço, também a autoridade ela Igreja na celebração
das festas de Nossa Senhora é uma razão valiosíssima: "A Igreja ele
Cristo, afirma, é dirigida pelo Espírito Santo e não pode errar. . . a
Santa Igreja, portanto, celebra esta festa (refere-se à Imaculada Conceição, no seu tempo, o século XVI, quase três séculos antes da proclamação
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do dogma) por inspiração e intuito do Espírito Santo, que é Espírito
de verdade e piedade, Espírito ele ciência e inteligência. Pela mesma
razão, portanto, pela qual a Igreja foi movida pela divina inspiração
e pelo Espírito Santo a celebrar a santa Natividade e a admirável e
gloriosa Assunção da Bem-aventurada Virgem ao céu, em corpo e alma,
e elas quais não se faz menção na sagrada Escritura, celebra também
a santa e imaculada Conceição."
Tradição, Escritura, Teologia e Liturgia são as fontes elas quais
deduz o Santo as suas demonstrações para exaltar a assunção e a
glorificação ele Maria. E' verdade que nem todos os argumentos são
apodíticos, como tantos o exigem, símbolos e figuras elo antigo e cio
novo Testamento; mas não é sobre estes que o Santo apóia principalmente as suas demonstrações, mas sobre aquelas mais valiosas e sólidas
que ele descobre e deduz das grandezas e privilégios ela divina Maternidade e da Imaculada Conceição e elas palavras do Arcanjo Gabriel:
"grafia plena, Domi,ms tec11111, be11edicta tu in mulieribus", deduções e
argumentos que são mais probativos para demonstrar e concluir que
a Assunção de Maria em corpo e alma ao céu está implicitamente contida
e revelada na Sagrada Escritura.
A doutrina de S. Lourenço de Brindisi se harmoniza perfeitamente
com o coro de todos os Padres, Doutores, Teólogos, da Tradição e da
Igreja: mas tem também uma nota de particular relevo e importância no
formular, sustentar e demonstrar a unidade incindível dos divinos privilégios de Maria, da sua Imaculada Conceição à sua triunfal exaltação
ao céu em corpo e alma, onde ele a contempla extasiado e a canta
e exalta como Rainha coroada dos Anjos, dos Santos e dos homens.
- (De "L'Osservatore Romano", 4-5-Vlll-1947.)
B e r n a r d i n o d e C í t t a d e 11 a.

O Horário do Papa.
Eugênio Pacelli, Pio XII, Bispo de Roma e Vigário de Jesus Cristo,
sucessor ele S. Pedro, Príncipe cios Apóstolos, Sumo Pontífice da Igreja
Universal, Patriarca do Ocidente, Primaz ela Itália, Arcebispo e Metropolita da Província Romana, Soberano do Estado do Vaticano, levanta-se
pontualmente às seis e meia da manhã. A primeira coisa que faz, é
abrir a janela do seu quarto, no terceiro andar do Vaticano, que dá
para a Praça de S. Pedro, e, de mãos postas, rezar, olhando para a
igreja. Essa primeira oração é rápida, porque o dia que começa será
cheio de trabalhos. Em seguida, Sua Santidade abre as duas ·outras
janelas do seu quarto e exercita-se durante quinze minutos na ginástica
sueca, servindo-se de aparelhos de mola presos à parede para melhor
flexão dos músculos dos braços e das pernas. E' este o único exercício
a que atualmente se dedica, pois desde que completou 71 anos desistiu
da máquina ele remar que até então usava.
Quando o pequeno despertador portátil, de fabricação suíça, que
sempre usa consigo, e que lhe regula estritamente o emprego do tempo,
adverte-lhe _que falta um quarto de hora para as sete, o Papa dirige-se
ao banheiro e toma o seu banho frio, mesmo no rigor do inverno, pois
é adepto do sistema de Kneipp e acha que o banho frio é o melhor
preventivo contra os resfriados. Depois do banho, faz a barba com a
sua navalha elétrica e veste-se ràpidamente. De ordinário suas roupas

876

Comunicações

são mudadas cada dia. Seus sapatos de andar em casa são de pano
vermelho (exceto na Sexta-Feira Santa, quando são de pano branco)
e são limpos todas as noites.
As sete e dez, Sua Santidade abre a porta que dá para a sua
capela particular. Junto à porta encontra de pé o seu criado de quarto,
o corpulento e rosado Giovanni Stefanoli, que conta atualmente 57 anos
de idade e que, desde muito, exerce o seu ofício. O criado só lhe dirige
a palavra depois da Missa. Na capela, o Papa ajoelha-se diante do altar,
sempre adornado com flores brancas, procedentes, no verão, dos jardins
do Vaticano, e, no inverno, de estufas especiais, e ali se conserva em
oração durante vinte minutos, preparando-se para a Missa. Passado esse
tempo, Giovanni ajuda-o a vestir os paramentos litúrgicos. A Missa é
rezada sem outra assistência que a de Giovanni, que acolita, e a das
Freiras suíças da Congregação da Santa Cruz, de Metzingen, que têm
a seu cargo a rouparia e a cozinha do Papa. As 8,10, termina a Missa
e, despojado dos seus paramentos, o Papa consagra vinte minutos à
ação de graças, de joelhos, diante do altar.
As 8,30 é servida a refeição da manhã que consta, ao modo italiano, de café com leite e torradas. Desde a guerra o Papa deixou de
comer manteiga. Depois da refeição, ele fica na sua sala de jantar
particular passando os olhos ràpidamente pelos jornais da manhã. As
8,50 bate o seu despertador de ouro, e ele se dirige ao seu escritório
particular onde toca a campainha existente sobre a sua escrivaninha
para anunciar que está pronto para as suas audiências, que devem começar exatamente às 8,59. A essa hora, pontualmente, entra o primeiro
Cardeal, que, depois de genufletir e beijar o anel do Papa, senta-se junto
à sua mesa.
As audiências classificam-se em quatro categorias: 1) as tabulares,
assim chamadas ÍJOrque constam da tabella publicada no princípio de
Outubro para todo o ano eclesiástico. Essas duram de 9 às 11, 15, e
concernem aos Cardeais e aos Oficiais Superiores do Vaticano, por meio
dos quais o Papa administra os negócios eclesiásticos e políticos de sua
competência; 2) as particulares, de 11,15 a 12,15, reservadas aos diplomatas e outras grandes personagens, e realizadas na biblioteca pessoal
de Sua Santidade; 3) as especiais, de 12,15 a 12,45, destinadas a pessoas de distinção social, e que se efetuam em alguma das antecâmaras
da biblioteca, onde o Papa vai ter com as pessoas às quais concedeu
audiência; 4) enfim, as públicas, de 12,45 até 1,30 ou 2 horas, durante
as quais Sua Santidade recebe grupos de peregrinos e visitantes diversos.
Nos primeiros anos de seu pontificado, Pio XII dedicava a essas
audiências públicas o máximo do tempo de que podia dispor. Afastava
a sua corte, e deixava-se rodear pelo povo. Uma vez perdeu seu anel
no meio da multidão. De outra atendeu, num ângulo da sala, a uma mulher que lhe pediu para ouvi-la em confissão. As ansiedades e cuidados
do tempo da guerra, porém, diminuíram sua resistência física, de sorte
que essas demoradas audiências públicas deixam-no bastante fatigado,
especialmente porque reiteradamente trata de ajudar a se levantarem
os visitantes que se ajoelharam aos seus pés.
O Papa almoça logo que terminam as audiências públicas. De acordo com a tradição come sozinho, desde a sua elevação ao pontificado, A
refeição de sua preferência compõe-se de sopa de arroz, spaghetti e
carne branca. Também gosta de verduras, em especial de espinafres, de
que costuma comer considerável porção. Toma um pequeno copo de
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vinho branco, que troca por vinho tinto nos dias de frio. Depois do
almoço toma uma xícara de café bem forte. Em seguida descansa durante uma hora. Logo que o despertador avisa-lhe que esse tempo
passou, recomeça imediatamente as suas ocupações.
As 4 horas, faça o tempo que fizer, o Papa desce pelo elevador
para o pátio de S. Dâmaso, e toma o seu automóvel, um Cadillac preto,
dirigido por um chauffeur alto e magro, Stoppa, que o leva aos jardins
óo Vaticano. Aí apeia-se e passeia pelas suas avenidas lendo algum livro
ou maços de papéis. Se chove, faz o seu passeio na Passeggiata Coperta.
Pouco antes das 5 o Papa volta para os seus aposentos, muda
pelos de pano os seus sapatos de couro, e vai para a capela onde recita o Rosário e parte do Breviário.
As 6 horas da tarde, em ponto, Pio XII encerra-se em seu gabinete
de trabalho e começa uma nova fase do seu ativíssimo dia. Primeiro
examina as soluções dos problemas eclesiásticos ou políticos que lhe
foram propostas de manhã, pelos Cardeais, nas Udie11ze di Tabella. As
8 horas janta. Essa refeição é mais leve que o almoço e dura menos de
uma hora. Depois do jantar, vai para a sua capela e aí fica orando
durante vinte minutos.
Ao sair da capela, por volta das ~J horas, o Papa gosta de dizer:
"Agora posso me entregar ao meu trabalho de hoje." De ordinário ele
revê os assuntos já estudados com os Cardeais, e prepara os discursos
que tem de pronunciar. Para isto, primeiro toma notas a lápis, e depois
desenvolve o seu pensamento redigindo-o diretamente na sua máquina
de escrever. Raramente escreve a tinta, quando tem de fazê-lo não usa
pena-fonte, de que não gosta, mas uma pena de alumínio, de ponta
muito fina.
Recentemente passou esse tempo do seu horário batendo na sua já
famosa máquina portátil, esmaltada de branco, uma saudação em espanhol, língua que muito aprecia, ao novo Ministro do Uruguai junto à
Santa Sé, Sr. Alfredo Carbonell Debati. De outra vez, preparou com
atento cuidado, consultando livros e verificando referências escriturísticas, o meditado sermão que pronunciou na cerimônia da beatificação
de Maria Goretti.
As 1,30 ou às 2 horas da madrugada o Papa deixa a sua mesa de
trabalho e vai para a capela, onde termina a leitura do Breviário e reza
as orações da noite. Assim, terminado o seu dia, veste o seu traje de
noite e deita-se. A cama em que dorme é larga mas simples, com cabeceira de ferragem preta e maçanetas de bronze. Nessa cama dormiu enquanto foi Papa e morreu Pio XI. Nela dorme, cada noite, cerca de
quatro horas, Eugênio Pacelli, Pio XII, aguardando o raiar de um novo
dia. - (Time, 5 de Maio de 1947.)
W. R os p i g I i o s i.

O Clero na sua Situação Estatística.
"L'Osservatore Romano", em 25 de Dezembro úe 1942, trazia a
relação sumária dos sacerdotes católicos do mundo inteiro:
Clero secular . .
250.000
Clero regular .
220.000
Clero Missionário
18.000
9.000
Clero da Igreja Oriental
Total de sacerdotes no mundo universo. .

497.000

•
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Estes levitas do Senhor devem atender às necessidades espirituais
e, às vezes também materiais, de 370.000.000 de fiéis.
Os dados em questão representam o número global de sacerdotes
para o número global de fiéis. Mais ilustrativo seria se determinássemos
estatisticamente quantas almas pertencem a cada sacerdote. Evidentemente não podemos simplesmente dividir o total dos fiéis pelo total dos
sacerdotes, pois, o dividendo, no caso, apresentaria apenas uma proporção "standard", que não corresponde a cada país ou região determinada. Sabemos que há países mais bem servidos de dero, enquanto outros se encontram em situação mais deficiente. Comecemos pelas Nações
em que a proporção entre sacerdotes e fiéis é mais equitativa.
Inglaterra
6.611 sacerdotes na proporção de I para 446 almas
Escócia e Galles, Idem
Canadá
9.800
,,
493
"
"
"
Estados Unidos
38.493
,,
623
Itália .
65.839
,,
653
,,
Irlanda
3.943
,,
,,
782
Polônia
14.000
,,
,, 1.714
"
"
México
3.863
,,
,, 5.500
"
"
"
Brasil . .
6.036
,, 6.500
"
" ombros a imensa
"
Os 6.036 sacerdotes do Brasil "têm sobre seus
carga do cuidado espiritual de 39.000.000 de católicos, de que fala a
última estatística nacional. Mas é de notar que a proporção de 1 sacerdote para 6.500 almas é apenas uma proporção matemática da divisão
arredondada de 39.000.000 por 6.000. Se, porém, quisermos avaliar esta
1;ropÕrção com mais realidade, devemos tomar em conta que, dos 6.000
padres do Brasil uma grande parte se ocupa nos misteres da educação
lia juventude. Misteres, aliás, beneméritos e indispensáveis a que se dedicam, por via de regra, os sacerdotes de Ordens ou Congregações Religiosas, constituindo estes padres a maioria do clero brasileiro, pois
contam, em suas laboriosas falanges 3.139 membros, pertencendo os
restantes 2.897 sacerdotes ao clero secular. Levando -~m conta esta consideração, podemos continuar a dizer, sem medo de ':!rrar, que cada sacerdote católico do Brasil tem, em média, sob seu bordão de pastor,
nada menos de 10.000 ovelhinhas emaranhadas urnas, outras acorrendo
todas as tardes ao covil do bom Pastor cansado da jornada, mas satisfeito de tanto trabalho na vinha do Senhor. -- (Vida e Cultura, Santa
Maria, Janeiro-Julho de 1947.)
Pe. G r as si.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

879

ASSUNTOS PASTORAIS
De lmpotentia Viri luxta lurisprudentiam Rotalem.
Saepe S. R. Rota in suis sententiis enuntiaverat veluti principium certum in 1ure necessc esse acl copulam perfectam ut semen verum intra vaginam mulicris effundatur. 1 I-linc est quod data occasione expresse asserat
ad potentiam in viro requiri ut sint pervii canaliculi deferentes per quos
semen a testiculis elaboratum ad extra eiaculetur 2 ; vir enim incapax
peragendi copulam per se aptam ad prolis generationem nullo modo potest
dici potens.
Recentius vero eadem S. R. Rota fuse de tota hac re egit; debcbat
enim sententiam definitivam proferre circa validitatem matrimonii contracti a viro qui, ut ex actis abunde constabat, antecedenti atque perpetua
incapacitate emitteTZdi verum semen laborabat; haec autem incapacitas erat
unicum motivum adductum ad declarationem invaliditatis matrimonii
pctendam.
Momentum vero sententiae in tertia instantia pronuntiandae stabat in
eo quod prima vice tribunal dioecesanum admittens factum incapacitatis
viri ad emittendum verum semen, declaravit tamen 11011 constare de nullitate
matrimonii, quia ob graves rationcs contrarias iudices non censebant esse
certum principium in iurisprudentia Rotali ut tale constanter admissum.
I-lae rationes tuse et magna vi exponebantur in sententia tribunalis primae
instantiae.
S. R. Rota, in definitiva sententia proferenda, non modo certitudinem
principii constantcr enuntiati copiose defendit, ut par erat, sed etiam magno
vigore confutavit graves rationes contrarias in prima sententia expositas.
ld autem prorsus necessarium erat, cum matrimonium debito modo contractum gaudeat favore iuris et consequenter nequeat declarari nullum stante dubio iuris (e. 1014); ad hoc autem dubium saltem probabile faciendum tota argumentatio in sententia tribunalis primae instantiae proposita
tendebat.
Operae pretium videtur has rationes hinc inde adductas summatim
perstringere ut in re tanti momenti, quae 11011 raro nostra aetate occurrere
potest, quid tenendum sit clare appareat. ln tractatione vero huius argumenti exponentur rationes in prima sententia contra impotentiam viri in
casu proposito adductae una cum responsione in sententia Rotali data;
oblata vero occasione subiungentur quae. nastro iuclicio, impotentiam viri
in casu de quo agitur plane confirmare videntur.
Cardo circa quem tota quaestio vertitur est interpretatio danda verbis in e. 1081 § 2 contentis, se. "consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in online ad actus per se aptos ad prolis generationem". Hisce
verbis describitur obiectum contractus matrimonialis, quod si desit matrimonium erit indubitanter dicendum 111!1111111. Ast quicl requiritur in viro ut
possit ponere actum per se aptum ad prolis generationem? Omnes, ut dicitur in sententia tribunalis primae instantiae, asserunt ad matrimonii va1) Ctr. elcnchum causarum in Periocl. XXXIII, 2tli.
2) C!r. S. H. Hotae Dccisiones, XV, 105, ! 17; XVIII, 59; XIX, 364; XXI, 479;
XXII, 340; XXIII, 132; XXVII, 440.
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!orem necessariam esse potentiam coeundi, i. e. capacitatem copulae de se
aptae ad prolis generationem. "Ast ad id quidam existimant requiri capacita tem et penetrandi veretro .erecto mulieris vaginam et in ea deponendi verum semen, i. e. semen spermaticum; alii e contra asserunt verum
semen illud esse quod a testiculis conficitur, licet aspermaticum si't_; .atque
tandem alii, inter recentiores praesertim, putant satis esse si vir organa
copulationis habeat, testiculos nempe et penem, atque valeat vaginam penetrare et in ea seminare, licet ob aliquod vitium nequeat verum semen
in testiculis elabora tum intra vaginam effunclere".
Primam sententiam tenet Alberti (De sexto et • nono Decalogi praecepto, p. 3) eamque secuta est S. R. Rota coram Cattani d. 8. ian. 1913,
eo quocl semen spermatozoidorum expers verum semen dici nequit. Idem
esset dicendum de semine quod spermatozoida fortasse habeat, quae tamen
nec viventia sunt nec, ut dicunt, vivacia. Egregie confutatur in eadem sententia haec opinio circa necessitatem seminis spermatici ad copulam perfectam habendam; fiunt tamen ibidem veluti obiter quaedam asserta ad
quae dein nostra erit convertenda attentio; sufficiat nunc indicasse quaestionem de azoospermia non esse hic tractandam, ut infra exponetur. Contra doctrinam vero ln altera sententia contenta11J plurima congeruntur argumenta, ut tandem fuse exponatur tertia opinio cui aperte adhaerent iudices tribunalis primae instantiae.
Admittunt isti distinctionem inter actionem humanam et actionem naturae. Sic enim loquuntur: "At vcro nonnulli auctores post Card. Oasparri
in generatione_ duplicem actionem distinguunt, actionem se. humanam et
actionem naturae; atque asserunt congrnum esse ut matrimonium, cum sit
contractus humanus, ordinetur seu ordinatum sit ab eiusdem auctore tanquam ad suum obiectum non ad actionem naturae, cuius efficacia hominis
causalitatem effugit ipsumque haud raro prorsus latet, sed ad actionem
humanam, quae de se et secundum communem speciem actus ad generationem idonea sit .... Iam vero haud intellegitur cur ex parte viri praeter
capacitatem penetrandi atque habendi copulam perfectam seu plene satiativam appetitus sexualis requiratur quoque emissio veri seminis a testiculis elaborati. Siquidem huiusmodi emissio haud pertinet ad actionem humanam sed potius ad actionem naturae; i. e. in ipsa copula ex parte viri
duo distingui debent, actio humana et actio naturae; ilia consistit in penetratione membri virilis in vaginam usque ad plene satiativam appetitus
venerei satisfactionem cum conexa effusione seminis si quid sit, haec in elaboratione nemaspermatum atque effectiva eorum effusione per vias spermaticas atque tandem per veretrum. Hoc enim minime est voluntati obnoxium, 11011 est necessario conexum cum hominis actione, quippe quod ad
ipsam 11011 requiratur neque tale est quod p_ossit semper ab homine
cognosci".
Ante omnia iure animadvertitur in sententia Rotali copulam plene satiativam appetitus sexualis 11011 esse dicendam eo ipso copulam perfectam;
debet hac in re omnino retineri quod habetur in e. 1081 § 2· de illo actu,
se. quod sit de se aptus ad prolis generationem; tinis enim primarius matrimonii, cui essentialiter subordinantur alii fines, est procreatio et educatio prolis 3 ; consequenter medi um na tu rale quod lume scopum persequitur,
debet necessario continere ilia omnia elementa, quae ex parte actionis hominis requiruntur; videtur minus exigi 11011 posse.
Doctrina supra relata accurate et plene exponi'tur in sententia Rotali
:-1) Clr. Uecret. S. C. S.

Offic.

1 apr.

1944, AAS. XXXVI,

10:-1.
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d. 25 apr. 1941. "Abstrahendo ab opere ipsius Dei, qui solus creat et infunctit animam spiritualem, ad producendam novam vitam requiritur tum
opus hominis seu perfectus coitus naturalis, tum opus naturae seu complexus causarum et actuu.m, quae respectu novae vitae producendae, in homine a natura habentur et peraguntur; opus naturae partim antecedit, partim concomitatur, partim subsequitur opus hominis. Potentia coeundi exigit
ut homo ad coitum afferre valeat, id quod natura ei ad coitum imposuit
afferendum. lmposuit autem natura utrique sexui afferendum id quod ad
originem novae vitae requiritur, in quantum haec origo praecise pendet ah
activitate coeundi. Hoc principium fundamentale eodem omnino modo valet
pro viro ac pro muliere; sed natura in activitate coeundi non idem imposuit praestandum viro atque mulieri. Ut enim coitus omnia exhibeat quae
ex parte coitus ad novam vitam requiruntur, ovaria mulieris nullo modo
concurrere debent; at concurrere debent testiculi viri. Si testiculi concurrere
omnino 11011 valent, impossibile est virum ad activitatem coeundi conferre
quae natura ei praestanda imposuit ut coitus sit aptus ad novam vitam
- in quantum, prout dictum est, nova vita praecise pendet ab activitate
coeundi; - vir enim ex dispositione naturae ad actum coeundi afferre
debet semen per se aptum ad vitam producendam. Haec autem viri dispositio non respicit actum sed ipsum subiectum quod ponit hunc actum, et
quidem non actualem sed habitualem dispositionem huius subiecti, eamque
talem quae regulariter ordinariis mediis vitae humanae detegi et dignosci
potest, licet in extraordinariis circumstantiis specialis scientia et peritia
requirantur". 1
Ex his patet eandem doctrinam doceri quoad hoc punctum in utraque
sententia; sed applicatio huius docti-inae non videtur procedere eodem modo.
1udices enim primae instantiae contenti esse videntur duo bus primis elementis antea descriptis, i. e. capacitate penetrandi vaginam et habendi
copulam plene satiativam appetitus sexualis, quin ulterius quaerant an
haec actio humana eo modo peragatur quo actio naturae concomitans segui
possit vel contra.
Fartasse iuvabit in his rationibus perpendendis nonnihit immorari, cum
eae directe tangere videantur argumentationem propositam ab itlis qui ad
consummationem matrimonii requirunt effusionem veri seminis in testiculis
elaborati. Omnino concedendum est effectivam eff11sio11em veri seminis in
testiculis elaborati esse actionem naturae concomitantem ipsam actionem
humanam debito modo a viro positam; sed pari tempore inculcandum est
ita debere poni hanc actionem humanam, ut organa copulationis viri naturaliter destinata ad functionem suam exercendam in actu coniugali eo operentur modo, saltem substantiali, quem natura ipsa exigit. Iam vero tota
actio humana viri in copula peragenda illuc naturaliter tendit, se. ut
eiaculetur semen in testiculis elaboratum, si quid sit. lgitur si organa destinata ad concursum praestandum in ipsa copula sic disposita sunt ut nequeat actio concomitans naturae, i. e. eiaculatio seminis, ullo modo segui,
etsi semen in testiculis conficiatur, substantiali defectu laborare dicenda
sunt; proinde haec organa, per quae peragitur actio humana viri, ponent
actum per se ineptum ad prolis generationem. Si huiusmodi defectus
cognoscibilis est extrinsecus, asseri poterit constare in casu de absentia
obiecti contractus matrimonialis; possibilitas enim emittendi semen elaboratum in testiculis videtur pertinere ad ipsam essentiam actus coniugalis,
qui ex parte viri ad hoc natura sua tenclit per se et principaliter. Nec enim
4) Ctr.
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ad quodlibet liquidum emittendum destinat natura actionem humanam organorum copulationis viri, sed ad emittendum illud quod in testiculis elaboratur, ita ut cetera omnia veluti adminicula ad hunc finem attingendum considerari possint. Cum ergo efficaciter impeditur quominus hoc
semen in testiculis elaboratum possit unquam in vaginam transfundi mulieris, privatur copula ex parte viri ilia aptitudine tendendi plene ad finem
per ipsam naturam actioni humanae praestitutum; ex quo sequitur actum
positum a viro in his condicionibus, utpote carentem aliquo essentiali elemento, esse insufficientem ad obicctum contractus matrimonialis constituendum.
Ad rem nostram apprime possunt accommodari quae Card. Sili de alio
casu agens sapientissime scripsit: "Sunt opera quae ab ipsa natura ordinantur ad aliquem finem; quae proinde si deficiant ab hac ordinatione seu
relatione, fiunt naturae inconvenientia atque adeo illicita. Si autem aliquod
opus duplicem habeat finem sibi a natura inditum, alium primarium alium
secundarium, dieta ordinatio respicit potissimum finem primarium; adeo ut
si quicl in opere hanc intrinsccam et cssentialem rclationem intercipiat,
opus cvadat naturae inconveniens seu contra legem naturae. . . Relatio
autem operis ad finem duplex est, alia essentialis, alia effectiva. Essentialis habetur cum opus nullo careat ex suis elementis essentialibus et alia
ex parte nihil in se contineat quod finem primarium absolute impediat ...
Si finis primarius 11011 sit necessario consequendus, 11011 est necessaria in
opere rela tio ad finem effectiva, sed requiritur et sufficit relatio essentialis;
requiritur ut salva maneat operis essentia, ne scilicet opus fiat rectae rationi inconveniens; sufficit quia finis primarii assecutio 11011 urget. Iam
haec applicemus copulae coniugali. Copula coniugalis a natura et auctore
naturae ordinatur primario ad prolis generationem, secundario ad sedationem concupiscentiae; oportet igitur ut in finem primarium aliquo modo
dirigatur; secus esset et diceretur luxuria contra naturam. . . Porro sunt
vitia corporalia quae excludunt in copula dumtaxat relationem effectivam,
quae nempe generationem absolutc impediunt, quin tamen coitum laedant
in suis essentialibus elementis, et vitia huius gcneris pertinent exclusive
ad impotentiam generandi, ut v. g. absentia uteri vel ovariorum; et sunt
vitia quae excludunt in copula ipsam relationem essentialem, quatenus generationem absolute impediunt, afficiendo ipsa organa copulationis; et vitia
huius generis inducunt impotentiam coeundi, quia nempe coitum vitiant in
sua essentia eumque reddunt naturae ordinationi contrarium". 5
Auditores S. R. Rotae omnino discrepant a iudicibus primae instantiae in determinanda natura rei quae elaboratur in testiculis. Suntne solummodo nemaspermata vel habetur praeterea aliquid saltem liquidi? Primae sententiae adhaerent iudices primae instantiae, dum iudices Rotales
negant prorsus certum esse scicntifice testiculos 11011 elaborare nisi nemaspermata, i. e. "exiguissima ilia corpuscula, singula singillatim sumpta oculorum aciem fugientia et tantum ope microscopii sub aspectum cadentia".
Haec sententia confirmatur diversis testimoniis peritorum secundum quos
certum est testiculos praeter nemaspermata producere etiam certam quandam seu primam quantitatem liquidi.
Re vera tangitur hic quaestio, quae a solis peritis rerum biologicarum solvi debet. Quidquid sit de hac re, semper aderit inter eum, qui canales deferentes penitus irreparabiliterque obstructos habet, et alium qui
solum caret nemaspermatibus, haec differentia se. quod hic postremus
5) Clr. Analceta ceei. Vlll

(1000), 258.
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dici poterit semper capax peragendae copulae, quantum ex actione humana
pendet, eodem prorsus modo quo peragitur copula fecunda; generatio in
hoc casu deerit solum ob defectum actionis naturae antecedentis. ld autem
nunquam affirmari poterit de copulatione perneta ab eo qui vasectomiam
duplicem perfectam passus est. Neque c.lici potest frustra requiri semen
quod necessario infecundum est; nam, ut recte animadvertitur in sententia
Rotali, positio fautorum secundae sententiae multo simplicior et rationabilior est, se. "Vir qui saltem alterutro testiculo et canalibus communicantibtÍs perviis praeditus est - et vir supponitur praeditus esse hisce elementis donec contrarium probetur - censeri debet et est per se habilis ad
effundendum verum semen, licet per accidens ob aliquem defectum in opere
naturae spermia desint". Si carentia alicuius ex duobus primis clementis
est certa et extrinsecus cognoscibilis, tunc pracsumptio indicata cedit veritati. Ut antea dictum est, haec quaestio de azoospermia ad praesentem
controversiam non spectat. Hic enim agitur solum de aptitudine viri ad
eiaculandam secretionem externam vel exocrinam testiculorum; si vir est
capax huius secretionis producendac itemque eam eiaculandi potens est
dicendus, qualiscumque sit natura et compositio liquidi eiaculati; vir autem
praesumitur hac duplici aptitudine pollere donec contrarium probetur.
Auctores antiqui minime ignorabant existentiam secretionis externae
vel exocrinae testiculorum eiusdemque emissionem requirebant acl copulam
perfectam de facto habendam. I-linc est quod bene distinguerent hanc secretionem testiculonnn ab humoribus provenientibus ab aliis glandulis apparatus sexualis viri, licet eos laterent tum natura seminis stricte dicti tum
secretio enclocrina testiculorum. Clare ergo ipsi videbant acl pote11tiam
coeundi in viro non sufficere capacitatem penetrandi vaginam atque emittendi intra eam qualemcumque humorem, exclusa secretione externa testiculorum, sed om11i110 requirebant aptitudinem emittencli humorem in testiculis elaboratum. Si igitur eis propositus fuisset casus viri, cui deesset potentia emittendi liquiclum quod in testiculis elaboratur, incunctanter illum
cleclarassent impote11tem, cum cooperationem testiculorum in actu copulae
veluti omnino necessariam haberent.
Defectus huius aptitucli11is potest cog11osci, ut patet ex cotidiana experientia, per diversas inquisitiones a peritis factas, quin sit ullo modo
necessarium semen eiaculatum ope microscopii examinari. Haec actio est
prorsus exclude11da utpote illicita et inutilis. Haec inutilitas prove11it ex eo
quod examen seminis ope microscopii peractum, semper ac exitum negativum haberet, id solum clemonstraret se. virum ea vice 11011 eiaculasse
nemaspermata, minime vera eum ineptum esse et quidem modo permanenti
ad ilia sive conficie11da sive saltem emittenda; id autem omnino requiritur
ad impote11tiam viri assere11dam, etiamsi admittatur ut vera sententia quae
tenet sola nemaspermata elaborari in testiculis.
Tam in sententia primae instantiae quam i11 aliis duabus subsequentibus sermo est de quadam responsione S. Officii data Ordinario dioecesis
Aquisgrane11sis. Abs dubio agitur de quaestione quadam S. Officio ab
episcopo Aquisgrane11si d. 17 dec. 1934 proposita. Dubium, sccundum tex- ·
tum quem ex epistola officiali Ordinariatus Aquisgranensis desumpsimus
ita est propositum: "An vir qui subiit vasectomiam bilateralem, totalem et
irreparabilem vel aliam operationem chirurgicam eiusdem effectus, qua scilicet omnis communicatio cum testiculis irreparabiliter ita intercluditur ut
nulla sperma ex iis tracluci et transferri naturali via possint, nihilominus
ad matrimonium ineundum aclmitti tuto possit iuxta normam in § 2 can.
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1068 statutam". Clarius 11011 potest proponi dubium iuris circa quaestionem nostram.
S. Officii responsum d. l(j febr. 1935, eo saltem tempore 11011 publicandum, ita sonat: "ln casu sic dictae sterilizationis iniqua lege impositae,
matrimonium ad mentem p. 2 can. 1068 11011 esse impediendum". ln comperto est 11011 dari ad dubium propositum respo11sio11em directam, qua res
t1inc inde disceptata authentice dirimatur; datur sol um norma servanda in
casu sic dictae stcrilizationis iniqua lege impositac. Admittitur utique .dubium circa impedimentum impotentiae, sed non determinatur a quo fonte
proveniat huiusmodi dubium; citatur simpliciter canon 1068 § 2, in quo
dubium sive iuris sive facti memoratur. Non constat ergo utrum hoc responsum fundetur in assertio11e alicuius dubii iuris an in dubio facti an in
utroque. Textus prout habetur et unam et aliam explicationem admittit.
S. R. Rota supponit agi ta11tummodo de dubio facti, quamvis haec assertio
ex tenore responsi demonstrari nequeat.
Sed multo minus demonstrari potest assertio facta a iudicibus primae
insta11tiae, iuxta quos haec responsio saltem docet "matrimo11ium eorum
4ui vasectomiam duplicem passi sunt, quique proi11de verum semen emittere
nequeu11t impediri 11011 posse, quia dubia est eorum impotentia ob huiusmodi defectum, sive is sit temporarius sive forte perpetuus". ld verum
csset, si S. Officium ad dubium, prout propositum fuit, affirmativam responsionem dedisset, quod minime fecit; sed ad quaestionem alio modo ab
ipso S. Officio propositam responsum dedit quod novimus. Si eius mens
fuisset rem clirimere, prout contendunt iudices primae instantiae per simplex
adverbium "affirmative" eam clarissime expressisset; id autem 11011 fecit.
Spectato ergo solo te11ore responsi incertum ma11et an in dubio iuris vel
potius in dubio facti hoc responsum S. Officii fu11detur. Haec autem incertitudo, orta ex discrepantia inter dubium propositum et responsum a S.
Officio datum, faverc videtur sententiae a S. R. Rota propugnatae.
Summopere enim conveniens fuisset, si intendebatur rem dirimere prout
iudiccs primae instantiae conteitdunt, ut responsio forma clara daretur oh
notam S. R. Rotae hac in rc iurisprude11tiam, quae 11011 admittit ullum
dubium iuris circa impedimentum impote11tiae in viro qui vasectomiam duplicem, totalem et irreparabilem passus fuerit. Secus enim, i. e. si se11sus
respo11sio11is clare 11011 exprimeretur, ita ut asseratur certo existe11tia dubii
iuris in quaestione proposita, haud impediri poterit quominus matrimo11ium,
quod posset cclebrari secu11dum sente11tiam propug11atam a iudicibus primae instantiae ad normam respo11sio11is datae a S. Officio, dein nullum
declaretur a supremo Tribunali ecclesiastico, cum verisimiliter S. R. Rota
non sit in posterum mutatura suum modum age11di absque declaratione
i11dubia, publici iuris facta, compete11tis auctoritatis circa quaestio11em iuris 11 ; haec autem 110n habetur i11 respo11sio11e allegata. Hac vero ratio11e,
i. e. si vera esset interpretatio propug11ata a iudicibus primae instantiae,
Sedes Apostolica in quaestione, de qua 11unc agitur, admitteret per u11um
Uicasterium exsistentiam dubii iuris eamque dei11 11egaret i11directe per aliud,
cum declaratio 11ullitatis matrimonii exigat certitudinem pri11cipii iuxta
quod ca datur; hic autem diversus age11di modus, immo invicem oppositus,
üicasteriorum Sedis Apostolicae i11 una eadcmque quaestione nullo modo
admitti potest. Nonne dicenda est multo rationabilior interpretatio, quae
6) S. H. Ho!am etiam 111111c huius gencris causas dlrimcre eodem modo ac antea
patet ex rcccntlsslmls Uecisionibus; cfr. Period. XXXIII, 200; XXV, 5; Torre, Processus matrlmonialls, 310.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

885

apprime cohaeret cum praxi, quam tenet in suis sententiis Tribunal Sedis
Apostolicae?
Nonnullae sententiae Rotales, dicitur in sententia primac instantiac,
expressis verbis hanc quaestionem controversam in iure vocant. ln Decisionibus Rotalibus 11011 dicitur esse quaestionem controversam an requiratur
necne verum semen ad consummationem matrimonii; solummodo aliqua
cliscrepantia notari potest in describenda natura veri seminis. Sic in Dec.
Ili d. 8 ian. 1913 (V, 34), habentur sequentia: "Ex iis ergo sequitur quod
11011 quodcumque semen a virga virili in vaginam mulieris depositum efficere possit copulam perfectam, sed tantum semen quod verum sit seu de se sit
capax generationem operandi, i. e. quod per se sit principium activum generationis; principium activum generatim est semen seu sperma virile continens spermatozoida". Eadem doctrina insinuari videtur alio loco, se. in
Dec. XXX d. 6 dec. 1921 (XIII, 280). His toeis sane ad potentiam viri plus
requiritur quam in plurimis ali is sententiis S. R. Rotae; sed de vera iurisprudentia non agitur. Ut enim de iurisprudentia Rotali loqui liceat necesse est saltem quandam seriem causarum in medium producere, in quibus eadem res modo tmiformi clirimatur per sententiam dein exsecutioni
mandatam. Unica vero Decisio, quae adducitur ut innixa doctrina supra
descripta, infirmata est dein a S. R. Rota eodem anno (V, 663). Haec
ergo haud sufficiunt ad asserendum S. R. Rotae hac in re iurisprudentiam
11011 posse dici constantem. Doctrina enim contraria frequentissime exponitur a S. R. Rota in plurimis sententiis, ut videre est in elencho publici
iuris facto (Per. XXXIII, 216). Iliam praeterea incunctanter applicat quoties casus occurrit (cfr. Dec. 23, XII, 215; Dec. 12, XV, 103; Dec. 17.
XXIII, 131; Dec. 44, XXIV, 418; Dec. 73 (4 dec. 1937); Dec. 20 (20
mart. 1939). Vere ergo asseri posse videtur adesse hac in re constantem
et uniformen iurisprudentiam S. R. Rotae. Haec autem iurisprudentia non
potest non influere in decisiones tribunalium dioecesanorum circa causas
matrimoniales eiusdem generis.
Acide quod S. R. Rota hoc solo principio iuris innixa pluries declaraverit certo constare de facto inconsummationis matrimonii cum ageretur de
dispensatione petenda a S. Pontifice circa matrimonium ratum et 11011 consummatum. Cum enim decerneret interdum hoc sacrum Tribunal non constare de nullitate matrimonii ex capite incapacitatis emittendi semen in testiculis elaboratum, eo quod non probaretur certo perpetuitas huiusmodi incapacitatis, vi facultatis specialis acceptae a S. Pontifice cognovit de solo
facto inconsummationis matrimonii. Hoc in examine peragendo sequens
principium statuit tanquam certum S. R. Rota, se. constare de inconsummatione matrimonii quoties certo probetur virum saltem a prima die vitae
coniugalis usque ad definitivam separationem fuisse incapacem emittendi
semen in testiculis elaboratum.
Liceat nobis speciminis gratia citare verba sententiae Rotalis d. 18
apr. 1931 ... "Per sententiam Rotalem, dicitur, d. 29 iul. 1920, quae aliam
confirmavit latam a Trib. eccl. dioecesano d. 10 iun. 1912, invalidum declaratum fuit ob impÓtentiam viri matrimonium initum d. 7 oct. 1897. Peculiaris vero impotentiae causa ab utraque sententia in hoc agnita fuit
quod vir laborabat obstructione viarum spermaticarum - epididymorum
et canalium deferentium - antecedenti atque perpetua, exorta ex orchite duplici blenorragica, qua is affectus fuerat ante matrimonium celebratum. . . Sed ex novis actis patet perpetuitatem impotentiae in praecedentibus iudiciis assertum esse in dubium revocandum... Demum patet
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quid sit statuendum si impotentia sit antecedens et perduraverit per totum
tempus consuetudinis coniugalis et dubia sit eius perpetuitas. Ubi id contingit, cum impedimentum sit dubium, matrimonium non potest declarari
invalidum ob praescriptum citati canonis 1014 et sententia nullitatis, quae
forte prolata fuerit, infirmanda est; at matrimonium 11011 est consummatum
et ideo iusta causa si adsit per dispensationem a Sede Apostolica concessam solvi potest". •
Fere eadem verba repetuntur in sententia d. 25 apr. 1941. "Cum in
causa praesenti vir vaginam uxoris penetrare potuerit et de facto saepius
penetraverit cumque asserta impotentia viri unice adscribatur defectui veri
seminis in testiculis elaborati, patet factum inconsummationis matrimonii
in casu demonstrandum esse ex eo quod vir saltem a prima die vitae
coniugalis usque ad dcfinitivam separationem coniugum carucrit hoc semine". Quando autern habeatur defectus veri seminis secundum iurisprudcntiam S. R. Rotae alibi expressis verbis exponitur. "Defectus veri seminis ex duplici fonte oriri potest: siquidem aut testiculi semen producere non valent aut semen in testiculis elaboratum ad extra exire nequit.
Primum accidit, si testiculi vel a nativitate adeo insufficienter evoluti sunt
ut semen producerc ncqueant vel si post normalem evolutionem ob morburn
venereum orchitis in tali gradu atrophia affecti sunt ut totaliter incapaces
evadant ad semen producendum; alterum vero quando canaliculi epididymi
vel ceteri canales deferentes ob epididymitem vel alium morbum in eo
gradu obstructi sunt ut semen in testiculis elaboratum ad extra exire
non possit". s
Habentur hic duo casus, in quibus vitae communio per plures annos
protracta est atque actui coniugali, regulariter toto hoc tempore peracto
et quidem quoad apparentiam externam modo perfecto, nihil aliud deerat
nisi capacitas transmittendi semen in testiculis elaboratnm ob canalium
deferentium obstructionem. ln utroque casu iudicavit S. R. Rota constare
de inconsummatione matrimonii, ac cum existerent causae iustae censuerunt
itidem consilium esse praestandum SS.mo pro gratia dispensationis super
matrimonio rato et 11011 consummato. Pius XI d. 22 maii 1932 et Pius
XII d. 10 dec. 1943 concesserunt gratias cxpetitas. (Cfr. Dec. 17, XXIII,
131, 135, 137; Period. XXXIII, 215). !J Clarissime ergo patet laudatos SS.
Pontifices considerasse tanquam certum et peremptorium argumentum ad
gignendam certitudinem moralem de facto inconsummationis matrimonii
solam incapacitatem emittendi semen in testiculis elaboratum, cum ilia certitudo sit prorsus necessaria ad praedictam dispensationem dandam et in
casibus propositis nullus alius defectus haberetur: Videtur ergo asseri posse
RR. Pontifices in usu supremac potestatis vicariae confirmasse indirecte
certitudinem sententiae, qua sola innixa S. R. Rota admisit factum inconsummationis.
Haec sententia uniformiter in iurisprudentia Rotali admissa multiplici
modo est recentius impugnata. Intenditur potissimum infirmari argumentum depromptum ex Const. Sixti V "Cum frequeqter" idque fit duplici
modo, se. vel negatur esse attribuendam S. Pontifici clausulam "eos verum
semen emittere 11011 posse" 10 vel asseritur his verbis non significari "semen in testiculis elabora tum". 11 Excluso autem argumento desumpto ex
7) Cfr. üec. 17, XXXIII, 137.
8) Cfr. Perlod. XXXIII, 212.
Y) üe allis dispensationillus concessis cfr.
10) Cfr. Ephem. theol. Lovan. IX, 28.
11) Cfr. Theological Studies, Vil, 401.

Period. XXXIII, 217.

Ih:vista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro Hl47

887

l3ulla Sixti V, aiunt, nulla ratio peremptoria afferri potest ad gignendam
certituclinem hac in re. Et re quietem vera, aiunt; Gasparri et Wernz, quorum auctoritate nituntur generatim sententiae Rotales, argumentum praecipuum ad suam assertionem sustinendam desumunt ex Bulia Sixti V,
transitum faciens a clausula "vcri seminis", unice in Bulia adhibita, ad
iliam aliam "veri seminis in testiculis elaborati".
Fatendum est in primis S. Pontificem in Bulia citata acl firmandam
suam decisionem non asserere directe ct explicite eunuchos et spadones
esse arcenclos a matrimonio quia certum et manifestum est eos verum semen emittere non posse. Haec verba inveniuntur solum in parte expositiva
casus propositi a Nuntio pontificio in regno hispanico et manifesto exhibent rationes in 1-1 ispania adcluci solitas ab asserto ri bus impotentiae eunuchorum.
Sed licet icl verissimum sit, vicletur tamen ante omnia asseri posse
Sixtum V approbasse implicite rationes in parte expositiva propositas, quac
si iudicio S. Pontificis valore caruissent, non fuissent profecto adeo accurate descriptae in ipso sollemni prooemio Const. pontificiae, cum ad plenam
responsionem dandam satis fuisset solam speciem facti referre; haec igitur sollemnis repetitio simulque absentia vel minimae animadversionis contrariae satis superque demonstrare videntur S. Pontificem approbare rationes in parte expositiva adductas. Dein vero, si attente consideretur principium generale a S. Pontífice stabilitum in ipso limine partis dispositivae,
apparebit clare ibidem contineri approbationem implicitam rationis in parte
expositiva adductae. "Nos igitur attendentes quod secundum canonicas
sanctiones et naturae rationem qui frigiclae naturae sunt et impotentes, iidem
minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur ... " His verbis declarantur inepti acl contrahendum matrimonium tum qui frigidae naturae sunt,
i. e. qui nequeunt ita excitari ut fiant capaces penetrandi vaginam mulieris, tum impotentes, i. e. qui etsi id praestare valeant, nequeunt tamen
ulterius verum semen intra vaginam emittere. Ob hanc secundam rationem
declarantur eunuchi et spadones inhabiles acl matrimonia contrahenda.
Dubitari nequit quin secundum mentem S. Pontificis, requiratur ad
actum coniugalem, ad quem clatur ius in contractu matrimoniali, cooperatio
testiculorum et quidem per iliam secretionem emittenclam in ipso actu copulae. Sub hac autem ratione illi qui ob defectum irreparabilem nequeunt
cmittere semen sunt aequiparandi eunuchis et spadonibus. lnsuper acldit et
urget S. Pontifex secundam rationcm inutilitatis coniugiorum eunuchorum
et spaclonum, quippe qui nec sedationem concupiscentiae per copulam obtinerent; sub hac ratione posset iam admitti differentia inter eunuchos et
alios de quibus nunc agimus. Secl haec clifferentia minime sufficit ut illos
inhabiles, hos autem habites acl matrimonium habeamus.
Secl iam ulterius quaeritur quicl intellegat S. Pontifex sub nominc vcri
seminis. Iuxta aliquos Sixtus V 11011 intendit his verbis illum sensum tribuere quo necessario exclucleretur a matrimonio vir qui opcrationem vasectomiae duplicis passus fuerit. De semine quocl contineat nemaspermata
Sixtus V ne cogitare quiclem potuit, cum haec non nisi vergente saeculo
decimo septimo detecta fuerint eorumque functio dein ignorata permanserit
usque ad finem saeculi proxime elapsi. Volebatne furtasse S. Pontifex indicare his verbis semen in testiculis elaboratum? Haec postrema verba 11011
inveniuntur in Bulia Sixti V nec apud antiquos canonistas; recentiores utique inde a Gasparri et Wernz fere semper de vero semine in testiculis
elaborato loqui solent.
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Contendunt tamen nonnulli haud posse ullo certo argumento probari
verum semen, de quo agit hoc loco S. Pontifex, debere necessario continere
iliam partem liquidi de facto e testiculis provenientis, quae est minima. 12
Juxta mentem Sixti V, aiunt, vero semini opponebatur solummodo exigua
ilia quantitas liquidi aquosi et clari quod emittere possunt eunuchi. Liquiclum vero emissum ab eo qui cluplicem vasectomiam passus fuerit, aclditur, multum cliffert a liquido eunuchi, immo quoad apparentiam externam
símile est omnino semini viri sani tum quoad quantitatem tum etiam quoad
qualitatem. 1:i Ratio huius discriminis in eo reponenda videtur quod in casu
nostro remaneant integri testiculi, quorum secretio interna immissa directe
in sanguinem fovet actionem glandularum secundariarum ex quibus provenit maior pars liquidi in copula coniugali a viro sano eiaculati. Exinde
fit etiam quod vis sexualis appetitus fere eadem subsistat etiam post praedictam operationem et voluptas sentiatur plena ah utraque parte in copula, quae ceteroquin quoad formam externam haud distingui potest ab
actu coniugali perfecto 1 1; vitantur ergo prorsus perniciosi effectus enumera ti in Bulia Sixti V. Quo ergo iure, dicitur, applicatur nunc his viris,
quorum actus coniugales summopere differunt ah illis actibus descriptis a
Sixto V, norma stabilita pro eunuchis?
·
Quamvis supra exposita verissima sint, 11011 videtur tamen admittenda
conclusio quae asserit virum qui vasectomiam duplicem et irreparabilem
passus fuerit esse probabiliter habilem ad ponendum actum per se aptum
ad prolis generationem. Concedi potest eum esse capacem ponendi actum
qui multiplici modo differt ab eo quem potest ponere eunuchus, sed pari
tempore asserendum est utriusque copulam .sub uno saltem respectu eoquc
essentiali convenire; i. e. convenit in eo quod est actus, etiam quatenus
pendet a sola actione hominis, per se ineptus ad prolis generationem. Huc
redit ratio antea iam indicata, se. per operationem vasectomiae sic laeditur organum copulationis viri ut nequeat ullo modo functionem suam essentialem exercere durante copula; immo haec opera tio id unice intendit se.
facere impossibilem assecutionem finis praecipui toti actioni humanae viri
ipsa natura praestituti, qui 11011 est alius nisi eiaculatio seminis in testiculis
elaborati.
Contra senes vel alii qui sint incapaces elaborandi nemaspermata possunt praestare quantum requiritur in obiecto contractus matrimonialis, capacitatem se. peragendi copulam per se aptam acl prolis generationem secundum quod ea est actio hominis; nam in eorum apparatu sexuali omnes
partes destinatae ad cooperationem praestandam in ipso actu coniugali
eodem prorsus modo operantur ac in apparatu sexuali viri capacis ad prolis
generationem eorumque actus, abstractione facta ab actione naturae quae
iam habita est quaeque mediis ordinariis et licitis cognosci nequit, nullo
modo distinguitur a copula fecunda.
1uxta doctrinam nunc cxpositam, ut quis possit arceri a matrimonio
ob impedimentum impotentiae, debet certo probari eius testículos 11011 posse
iam, nec nunc nec in posterum, quidquam conferre quod eiaculetur in ipsa
copula peragenda; id autem constat, si probetur certo aut totalis et definitiva atrophia testiculorum aut totalis et irreparabilis obstructio canalium
deferentium. De senibus autem ob solam rationem aetatis nec unum nec
alterum probatur; atrophia total is et definitiva certo probari posset solummodo ex microscopico examine texturae testiculorum, quod examen suppo12) Cfr. Theologlcal Studles, VII, 402.
13) Clr. lbid., 409.
14) Cfr. ibld., 410.
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neret extirpationem et dissectionem hornm organorum. -- (Periodica ele
re morali canonica liturgica, Junho 1947, págs. ·5-23).
P h. A g u i r r e, S. J.

Associação das Mães Cristãs.
Pediria à benemérita REB desse instruções sobre a Associação das
Mães Cristãs, que desejaria se instituísse em todas as paróquias do Brasil, tal o bem inestimável que dela sinto advir às nossas crianças: "spes
gregis". Em minha paróquia as Mães Cristãs assistem a uma missa
mensal, na qual rezam e comungam para seus filhos; usam fita roxa
com, a efígie de Sant'Ana, a mãe da Mãe de Deus; assistem a uma
conferência mensal, em que procuro dar instruções sobre a formação
cristã dos filhos (e para tal recorto, há anos, todos os artiguetes e conselhos sobre o assunto). Pergunto: I.º Existe algum sodalício de Mães
Cristãs (enriquecido de indulgências) segundo a norma do cân. 707,
§ 1? 2.º Desejaria conhecer uma associação de Mães Cristãs com estatutos modelos. - (N. N.)
Para responder às perguntas do consulente, achamris suficiente transcrever o "Prefácio" e alguns outros documentos do Novo Manual das
Mães Cristãs pelo Revmo. Pe. Teodoro Ratisbonna, Superior dos P. P.
Missionários e das Religiosas de Nossa Senhora de Sião e Diretor Geral
da Arquiconfraria das Mães Cristãs, impresso na Editora Vozes Ltda.
em 1938. (Edição esgotada.)

Prefácio do No"O Manual das Mcies Cristãs.
"Quando um navio, impelido pela tempestade, encalha no areal, aceitam-se os serviços de quem quer que seja, para o fazer flutuar de novo.
Permita-se-me, pois, na qualidade de peregrino e humilde viajante embora, juntar os meus esforços a outros mais vigoro3os, para conjurar
os perigos que ameaçam a sociedade. Eu deixo a outros a missão de
restaurar as ciências, as leis, a política, as artes e a literatura: limito-me
a falar diretamente ao coraçJo das mães, pois daí é que partem, com
efeito, os impulsos que mais poderosamente contribuem para a educação dos filhos, para a moralidade elas famílias e para a prosperidade
dos Estados. Este fato tem produzido impressão em muitos espíritos
sérios, e sobretudo na atualidade, tem sido o objeto de um grande número de boas obras.
Este livro nos foi aliás sugerido pela missão providencial da Arquiconf raria das Mães Cristãs. Esta vasta associação, instituída na capela
das religiosas de Nossa Senh•)ra de Sião, em Paris, por um Breve apostólico datado de 11 de Março de 1856, ràpidamente se espalhou por todos os países do mundo. O &eu principal escopo é unir em um mesmo
sentimento e uma mesma ideia as mães cristãs que fazem em comum
as suas orações para atraírem as bênçãos divinas sobre os seus filhos
e as suas famílias, sobre a sociedade e a Igreja.
A Arquiconfraria conta atualmente (assim já dizia o Manual impresso na Suíça, em 1905) cerca de um milhão de Mães associadas.
Quantas graças, esperanças e consolações piedosas se ligam a uma associação que concentra em si tudo o que há de mais terno e de mais
forte nas efusões de piedade de tantos corações· maternais! Todo o mundo conhece o veemente fervor de uma mãe que reza por seu filho. O
Evangelho atesta que o grito do coração materno toca o coração de
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Jesus e dele arranca milagres. Se é tal o poder de uma só mãe, qual
será o de uma multidão• de mães unidas na divina caridade?! Há nesta
união evangélica um poder vivo, organizado em Nossa Senhora de Sião,
que produz diàriamente resultados maravilhosos. Mas para consolidar esta
Associação e· a manter nas condições da sua vitalidade, é necessário que
um mesmo espírito a anime e dirija. E' por isso que oferecemos às mães
um "Manual" destinado a nutrir-lhes a piedade, a sustentar-lhes a coragem e a estimular-lhes a confiança.
Este livro é dividido em três partes. A primeira parte, sob o título
de Direção espiritual, tem por fim secundar a influência que as mulheres
cristãs são chamadas a exercer no seio da família e na sociedade, e
resume instruções, conselhos, e exemplos que poderão servir para meditações ou para leituras espirituais. A segunda parte contém os documen- .
tos relativos à Arquiconfraria, o regulamento, as informações e as formalidades concernentes à instituição e à agregação das confrarias. A
terceira parte encerra a missa, os ofícios próprios das festas que dão
lugar às indulgências plenárias concedidas pela Santa Sé à Arquiconfraria, as vésperas, as ladainhas e as orações especialmente recomendadas às mães cristãs ... "
Neste Prefácio o consulente encontra um reflexo de seus próprios
pensamentos e ideias. A segunda parte do Manual traz o titulo "Instituição e Regulamento da Arquiconfraria elas Mães Cristãs". Por ser breve
e conter o que o consulente deseja saber, transcrevemos as partes essenciais desta segunda parte. Ei-las:
Bre11e Apostólico do Papa Pio IX.

"Ad perpetuum rei memoriam. Os Pontífices romanos têm enriquecido e realçado com prerrogativas e indulgências especiais as piedosas associações cujo fim é praticar de concreto as obras de piedade e da
caridade cristã. O nosso muito amado filho, Teodoro Ratisbonna, padre
da diocese de Paris, missiom\rio apostólico, manifestou-nos o desejo de
obter de nossa benevolência a mercê de ver elevada à dignidade de
Arquiconfraria a associação das Mães Cristãs, estabelecida em Paris na
capera de Nossa Senhora de Sião, e Nós deferimos a sua súplica. Conseguintemente, a exemplo de Nossos predecessores, Nós absolvemos as
pessoas a que o presente rescrito se refere e Nós as declaramos absolvidas
de toda a excomunhão, interditos e quaisquer outras sentenças, censuras
ou penas eclesiásticas, que de qualquer maneira ou por qualquer motivo
lhe tenham sido aplica-das ou em que hajam incorrido. E, em virtude
de Nossa Autoridade Apostólica, pelo teor do presente rescrito, Nós erigimos· e instituímos de ·modo perpétuo a supradita Associação das Mães
Cristãs, existente· em Paris, na capela de Nossa Senhora ele Sião, em
·Arquiconfraria, com todos os direitos, privilégios, honras e preeminências
do uso e do costume, sem prejuízo de ninguém.
"Nós conferimos, em virtude ela mesma Autoridade Apostólica, e
concedemos também de modo perpétuo ao sacerdote diretor ela Arquiconfraria assim ereta, o poder de agregar à referida Arquiconfraria todas as associações ele igual nome e criadas para idêntico fim, fora de
Paris ou em outras dioceses, com a permissão dos Ordinários e na conformidade das regras da Constituição anteriormente promulgada, do Papa
Clemente VIII, o nosso predecessor ele feliz memória; e o poder de comunicar a todas estas associações e a cada uma em particular as indulgências, absolvições dos pecados e remissão de penitência concedidas
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pela Santa Sé à Associação ereta por Nós em Arquiconfraria, e de as
fazer participar devida e licitamente dos outf-os favores que são susccptíveis de comunicação.
"Nós decretamos que estes favores sejam sempre estáveis, válidos
e eficazes e produzam plenos e reais efeitos em relação às pessoas a
que se referem, no presente e para o futuro.
"Assim o devem interpretar os Juízes ordinários, os Delegados e mesmo os Cardeais da Santa Igreja romana, sendo defeso a todos e a cada
um julgar e interpretar de maneira diferente; pelo que declaramos nulo
e de nenhum efeito tudo o que em contrário a isso se fizer, ciente ou
inscientemente, seja por que autoridade for, sem embargo das Constituições e Decretos apostólicos u, de compromissos firmados na própria
associação e de quaisquer outros estatutos, privilégios, indultos, letras
apostólicas e mais atos, seja qual for o modo por que os hajam concedido, confirmado ou renovado, desde que se achem em oposição ao
presente Breve.
Dado em Roma, sob o anel do Pescador, a 11 de Março de 1856,
décimo sexto ano de nosso Pontificado.
P. P. Card. Macchi. - J. B. Bruncalconi Castellani, Subst.
Visum et executioni mandatum. M. D. Augustus, Archiep. Parisiensis.
Paris, 28 de Março de 1856."
Por um Rescrito, em data. de 12 de Julho de 1861, a faculdade de
obter as indulgências foi ampliada a um dos dias da oitava das festas
a que elas pertencem. Todas essas indulgências são aplicáveis aos
defuntos.
Em virtude de um novo Ereve, em data de 22 de Junho de 1869,
as associadas que se acharem ausentes da sede da Confraria de que
fazem parte, podem ganhar as indulgências, nas condições ordinárias,
contanto que visitem uma igreja ou uma capela de sua preferência. O
mesmo Breve concede todas as indulgências da Arquiconfraria de modo
perpétuo.
Sua Santidade, em sua audiência de 3 de Dezembro de 1874, dignouse de conceder ao R. P. Teodoro Ratisbonna, superior de Nossa Senhora de Sião, o direito de designar o seu sucessor na direção da Arquiconfraria das Mães Cristãs.
Este Rescrito, dado em Roma,. na referida data, e assinado pelo Cardeal Alex. Franchi, Prefeito da Propaganda, se acha depositado nos arquivos da Arquiconfraria elas Mães Cristãs, no convento das religiosas
de Nossa Senhora de Sião, em Paris.
Regulamento da Arquiconfraria das Mães Cristãs.
Artigo 1. - O fim da Arquiconfraria é multiplicar as graças que as
mães cristãs reclamam. Para este efeito os corações destas mães, unidos
ao Coração imaculado de Maria, põem em comum seus votos, suas solicitudes e suas orações, para atrair sobre os seus filhos e as suas famílias as bênçãos do alto.
Artigo II. - A sede da Arquiconfraria está fixada em Paris, na capela das religiosas de Nossa Senhora ele Sião, em virtude do Breve
apostólico de 14 de Março ele 1856 e homologado a 28 do mesmo mês
por Monsenhor Arcebispo de Paris.
Artigo III. - Os exercícios da Arquiconfraria se efetuarão ao menos uma vez por mês nos dias ele festa a que o Soberano Pontífice
ligou indulgências plenárias. Eles consistem em assistir ao santo sacrifí-
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cio celebrado por intenção das mães cristãs. Haverá alguma instrução
durante ou após a Missa~ Em todas as reuniões fazem-se as recomendações especialmente indicadas para as respectivas preces públicas, seguidas
sempre de um Padre-Nosso e de uma Ave-Maria.
Artigo IV. -- As condições para a admissão na Arquiconfraria e
participação das respectivas vantagens são as seguintes:
a) Inscrever os nomes do batismo e de família, bem como a residência, no registro das Mães cristãs.
b) Rezar todos os dias a oração das invocações abaixo indicadas.
c) Comungar ao menos uma vez todos os meses por intenção ele
todas as mães associadas, e no caso de impedimento, assistir à santa
Missa e fazer a comunhão espiritual.
d) Assistir, sempre que for possível, às reuniões mensais ela Arquiconfraria.
Artigo V. Cada associada deve contribuir com algum donativo
voluntário, no dia da sua admissão, para as despesas da Arquiconfraria,
a saber: os ofícios que são celebrados por intenção das Mães cristãs,
os ornamentos do altar, o pagamento dos impressos e da secretaria, etc.
Artigo VI. - Haverá um I etiro especial para as Mães cristãs, tódos
os anos, na sede da Arquiconfraria em Paris. Este retiro será seguido
de uma assembleia geral, onde se fará a leitura do relatório anual e a
nomeação dos membros do Conselho.
Artigo VII. -- As associadas receberão um bilhete de admissão assinado pelo Diretor. Este bilhete conterá, com o Breve de indulgências,
a oração e as invocações seguintes que se deverão fazer cotidianamente:
"O' Maria, Virgem imaculada e Mãe elas dores, rogai por nossos
queridos filhos ao Coração adorável ele Jesus, que não recusa nada à
sua Mãe. Intercedei por eles!
Santos Anjos da guarda, rogai por eles!
S. José, poderoso protetor, rogai por eles!
S. João, discípulo bem-amacio do Coração de Jesus, rogai por eles!
Sant' Ana, mãe de Maria, rogai por eles!
S. Agostinho, rogai por eles!
S. Luís Gonzaga, rogai por eles!
S. Mônica, rogai por eles e por nós!"
Artigo VIII. - As pessoas que residem em qualquer diocese cm que
a Arquiconfraria não está canônicamente instituída, podem fazer-se inscrever em Paris, para tomar parte nas preces e nas obras das Mães
cristãs.
Artigo IX. -- A direção da Arquiconfraria se compõe de um padre
Diretor geral e de um Conselho das Mães cristãs. O Superior da Congregação de Nossa Senhora de Sião é o diretor geral ela Arquiconfraria.
Nesta qualidade, ele guarda o registro das admissões, expede os diplomas
de agregação às Confrarias, a fim de que participem das indulgências
e dos privilégios da Arquiconfraria, e corresponde-se com os Diretores
das diferentes Confrarias agregadas. Ele se pode fazer representar por
um Sub-Diretor.
Artigo X. - O Conselho geral presidido pelo Diretor ou pelo SubDiretor, compõe-se de uma Presidente, de duas Vice-Presidentes, de uma
Tesoureira e de várias Conselheiras. Estas senhoras são designadas, todos os anos, pelo Diretor.
Artigo XI. - Compete à Presidente a convocação cio Conselho e
das assembleias. Ela regista as graças que a divina Bondade se digna
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de conceder às preces da Arquiconfraria; e para isto receberá todas as
indicações edificantes que as mães cristãs lhe quiserem fornecer e que
serão mencionadas no seu relatório anual.
•
Artigo XII. - Os pedidos ele agregação deverão ser acompanhados
de uma ordem episcopal, autorizando a ereção da Confraria, e de uma
cópia do regulamento local aprovado pelo Ordinário. Estes documentos
serão enviados à sede da Arquiconfraria, em Paris. Conforme a uma
Regra de Clemente VIII, uma mesma Confraria não podia ser estabelecida em duas paróquias da nH,sma cidade ou em duas localidades que
chstem menos ele uma légua i.ma da outra. Mas o Papa Pio IX, desejando facilitar a difusão da Obra das lv\ães Cristãs, a excetuou desta
Regrn por uma Bula, em data de 16 de Setembro de 1873. - O diploma
de agregação será exposto na capela de cada Confraria.
Artigo XIII. - As festas a que o Soberano Pontífice concede indulgências plenárias são as seguintes:
Janeiro - A Epifania de Nosso Senhor.
Fevereiro - Purificação da Santíssima Virgem.
Março - S. José.
Abril - Compaixão da Santíssima Virgem.
Maio --- Santa Mônica.
Junho S. Luís Gonzaga.
Agosto - S. Agostinho.
Setembro - N. S. das Sete Dores, festa principal da Arquiconfraria.
Outubro - Os Santos Anjos.
Novembro - Oitava de Todos os Santos e Comemoração dos mortos.
Dezembro - A Imaculada Conceição.
Podem-se aplicar todas estas indulgências aos defuntos. - Os presentes Estatutos serão submetidos à aprovação de Monsenhor Arcebispo
de Paris.
Paris, 14 de Abril de 1855. Visto e aprovado: M. D. Augusto, Arcebispo de Paris.
Nós autorizamos, além disso, nos dias de festa designados no artigo
13 do presente regulamento, a exposição e a bênção do Santíssimo
Sacramento.
M. D. A., Arcebispo de Paris. Paris, 28 de Abril de 1856.

Formalidades a Preencher Para a Agregaçdo.
Todo o pedido de agregação deverá ser acompanhado:
I ." De uma ordem episcopal erigindo canônicamente a Confraria e
permitindo que ela seja agregada a Nossa Senhora de Sião, sede da
Arquiconfraria.
2.º De uma cópia do regulamento particular, aprovado pelo Ordinário.
3.º De uma lista das primeiras associadas. Junta-se a estes documentos um donativo para custear as despesas com o diploma, os bilhetes
de admissão e o serviço de secretaria.
Os bilhetes de admissão destinados a cada uma das associadas contêm os Rescritos de indulgências, um extrato do regulamento e a oração
das mães associadas.
O diploma da agregação deve, nos termos dos estatutos, ser exposto
no santuário onde se reúne a Confraria. Em cada reunião elevem ser lidas as recomendações especiais e se farão conhecer as graças obtidas.
Na capela das Religiosas de Nossa Senhora de Sião, em Paris, onde
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está a sede da Arquiconfraria, reza-se todos os dias por intenção das
mães cristãs e publicam-se as recomendações transmitidas ao Diretor.
Tudo o que é relativo à Arquiconfraria deve ser dirigido ao R. P.
Superior dos Padres de Nossa Senhora de Sião, Diretor geral da Arquiconfraria das Mães Cristãs (Rua Notre-Dame-eles Champs, n." 61, em
Paris).
NB. A Arquiconfraria das Mães Cristãs, em Paris, tem o poder de
agregar a si todas as associaçiies de ig~1al nome e criadas para idêntico
fim, em todo o mundo católico, corno declaram os documentos acima e
como também atesta Beringer-Steinen, em Die Ablaesse, tom. 11, pg.
350 ssq. Este mesmo autor menciona outras Arquiconfrarias das Jv\ães
Cristãs existentes em outros países do mundo. Assim existe cm Roma
uma Arquiconfraria elas Mães Cristãs, fundada no ano de 186:\ na igreja de S. · Agostinho, e elevada, em 1865, à dignidade de "Societas primaria", à qual compete idêntico poder de agregar a si confrarias das Mães
Cristãs existentes no mundo inteiro.
Também nos Estados Unidos da América do Norte, na Alemanha, na
Polônia, existem Arquiconfrarias das Mães Cristãs •com poder de agregar
Confrarias de Mães Cristãs, mas só para os respectivos países com idêntica língua. A Associação das Mães Cristãs está igualmente muito difundida no Brasil, podendo ser fundada em todas as paróquias, também da
mesma cidade. Mas, se estamos hem informados, não existe no Brasil
uma Arquiconfraria das Mães Cristãs, mas todas elas ou muitas delas
agregadas à Arquiconfraria de Paris.
Com isto cremos ter dado resposta suficiente às perguntas do consulente. O regulamento da Arquiconfraria das Mães Cristãs de Paris
(vide supra) poderá certamente ser considerado como regulamento modelo, podendo, porém, cada Confraria ter um regulamento particular devida!)1ente aprovado pelo Ordinário do lugar. O elenco das indulgências
continuará mais ou menos o mesmo, como acima foi indicado; mas é
muito provável que existam ainda outras, também parciais. Aconselhamos
ao consulente que se dirija às Revelas. Irmãs de Sião que têm casas religiosas em Petrópolis, Rio ele Janeiro, Curitiba, Campanha, Belo Horizonte, para pedir um Manual das Mães Cristãs e assim melhor se informar sobre esta associação; porque a edição ela "Vozes" está esgotada.
A nosso ver, entretanto, floresce esta Associação das Mães Cristãs em
quase todas as grandes cidades do Brasil.
Frei A I e i x o, O. F. M. (Petrópolis.)

Morim Para Alfaias Litúrgicas?
Existe algum privilégio no Brasil que permita nas igrejas pobres
usar madras/o em vez ele linho ou cânhamo conforme exige a Liturgia?
-

(N. N.)

"Madrasto" é o mesmo que "madapolão" e "morim", e significa pano
branco e fino de algodão, que se emprega para roupa branca. Não cremos que exista tal privilégio no Brasil de cuja existência indaga o consulente. Pois ele outra feita o nosso Concílio Plenário não podia mandar,
como prescreve no "Appendix LXI" (pp. 350-351): "Os amitos, alvas,
sanguinhos, corporais, palas, manustérgios, toalhas do altar e cíngulos,
devem ser de linho, e convém que sejam mudados freq'uentemente para
servirem sempre limpos." (C. P. L. A. ns. 904 e 905.) Estes dois nú-
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meros do C. P. A. L. rezam assim: "Li11tea, qure propius inserviunt sacrifício eucharistico, nimirum mappre altaris, corporalia, pallre, purificatoria, non a::a .,dll:0enda su.:t 4,1am ex tela !inca .a1t cannabia (d. 3779
e 2600). Albre quoque atque amictus, superpellicea et rochetta, mappa
ad dispensationem sacrre Communionis destinata, alireque tobalere vel mappulre, pariter ex lino aut cannabe sint, 11011 ex gossypio vel alia quacunque materia, etsi munditie, candore ac tenacitate linum aut cannabim
,emulante et ,e411ante. Quod si S. Rituum Congregatio permisit, ut, si qure
iam haherentur ex gossypiu, adhiberi possent, clonec consumerentur,
hujusmodi permissio ad purificatoria, palias, corporalia 11011 est extendenda (d. 2600), atque ea pcrmissione pauperes ta11t1w1 ecclesire ut-antur
oportet ... Ci11gula sint funiculi linei seu cannabini et albi coloris; possunt tamen esse seriei vel lanei et coloris paramentorum. Quoniam vero
per cingulum significantur funes et flagella, quibus Christus Dominus
ligatus et c::esus est, penitus reprobamus cingula, qme ex panno plus
minusve ornato confecta sunt atque potius zonam sive fasciam referunt.
Tolerari tamen possunt hujusmodi cingula hucusque adhibita donec consumentur (d. 4048, ad VI)."
Continua o "Appenclix LXI", acima citado, dizendo: " ... Do uso e
serviço cio altar removam os Revdos. Párocos os paramentos sórdidos,
imundos ou rotos e os de matéria reprovada, como seriam alvas, toalhas,
corporais e sanguinhos de algodiío ou de outro tecido, que não seja
linho ou cânhamo; e casulas, dalmáticas, estola, etc., de linho, de algodão ou de lã." Eis o que prescreve o nosso Concílio Plenário baseando-se
nas determinações do Cone. Plen. Am. Lat. e decretos da S. Congr.
dos Ritos.
O que Dizem os Decretos da S. Congregação dos Ritos.
Damos em seguida um resumo das determinações dos decretos da
S. Congr. dos Ritos sobre esta matéria: O Decreto n. 1287 proíbe fazer
as alfaias -de linho e ele algodão finíssimo a que dão o nome de "mussolo". O Decreto geral n. 2600 proíbe as alfaias feitas ele algodão, permitindo, por indulgência (ad interim) o uso de amitos, alJJas, toalhas de altar e outras mapas de algodcio até serem gastos pelo uso; as novas,
entretanto,· devem ser feitas de linho ou cânhamo. Neste decreto (2600)
se lê a respeito de sobrepelizes e roquetes: "De superpellicibus et Rochettis
nihil pro nunc decernendum duxit, quia hujusmocli vestes neque pertinent
ad immediatum Sacrificii et Altaris usum, neque supellectilibus sacerdotalibus ad sacrificandum stricte necessariis adnumerantur, sed haberi possunt potius ut choralia indumenta."
O Decreto 11. 2737 permitiu a uma diocese o uso ele alfaias feitas
de algodão sob a condição, porém, de dentro de dois anos substituí-las
por outras, feitas segundo as normas do decreto geral (2600).
O Decreto 11. 3455, ad 2 facultou ao Arcebispado de Goa o uso de
amitos, alvas e toalhas de algodão também com a condição de substituílos, dentro de dois anos, por outros feitos de linho ou cânhamo.
O Decreto ·11. 3387 proíbe alfaias "ex urticis" (urtigas). O Decreto
11. 3868 não quis admitir alfaias feitas "ex nipis". ("Nipa" é uma palmeira da Asia meridional). A tela, feita da fibra desta planta, dizem
ser mais preciosa que a do linho. A S. Congregação, contudo, deu apenas
licença, para usar alvas, amitos e toalhas já feitas "ex nipis" até que
fossem inutilizados pelo gasto.
•
O Decreto 11. 3995 concedeu ao Vigário Apostólico ele Se-Ciuensis,
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por especial graça, dispensa da lei comum que obriga a usar alfaias de
linho ou cânhamo, permitindo-lhe o uso de alfaias fabricadas de outra
tela chamada "Hiapou". As fibras para esta tela são tomadas duma
planta à qual os peritos na história natural dão o nome de Urtica 11iJ1ea.
Na língua chinesa tem o nome de "Ho-ma" e pertence às plantas da família das Lináccas. (Descrição dada pelo Vig. Apost. de Se-Ciuensis.)
Em vista do que estabeleceram estes decretos, compreendemos por
que R eu s (Curso de Liturgia, 11. 219) escreve: "Convém que sejam de
linho também as sobrepelizes, roquetes, mapas para a s. comunhão e outras mapas." E que D. A n t ô 11 i o Coe Ih o (Curso de Liturg. Rom.,
n. 200) admite manustérgios de algodão. Quanto à toalha para a distribuição da s. comunhão fala o Ritual Romano (tit. IV, cap. li, 3) em
"ante eos (commu11icandos) linteo mundo extenso", enquanto o Cerem.
dos Bispos (li, XXIX) diz apenas " ... acolythi, cottis induti cum mantili a/bo, quod genuflexi sustinent ante communicandos.'º

Decreto Recente da S. Congregaçiio dos Ritos.
Existe um recente decreto da S. Congregação dos Ritos, intitulado
"De usu Rami in confectione linteorum Ecclesire". Não sabemos, se foi
publicado em Acta Apostolicre Scdis, e, como tudo indica, é um decreto
particular. Saiu à luz cm Ephem. Liturg. de 1942, p. 30, como também em
"Collectio Decreto rum ad sacram liturgiam spectantium, de 1927 ad 1946".
Esta "Collectio" foi publicada pelas mesmas Ephem. Liturg. no ano de
1947. Ei-lo:
"Excmus Episcopus Vicetire a Sacra Rituum Congregatione quresivit
utrum tela ex "Rami" adhiberi possit pro linteaminibus ecclesire loco
telre ex lino aut cannabe confectre. - Excmus vero S. R. C. Secretarius,
attentis prresentibus circumstantiis atque ex mandato eiusdem S. R. C.
Prrefecti, benigne concessit ut linteamina ccclesire omnia (11011 vera corpora/ia, pa/lce, purificatoria) confiei possint ex dicto "Rami". Referimus
S. R. C. responsum:
Sacra Congregatio Rituum. - Eccellenza Revma.
li sig. cav. Plinio Prigo, con lettera di presentazione di V. E. Revma.
in data 5 luglio, mi mostro dei campioni di tela di "rami" per ottenere
da questa Sacra Congregazione dei Riti una dichiarazione cite lo autorizzasse ad usaria in luogo della tela di canapa o lino per tovaglie
ed altra biancheria di chiesa.
Questa S: Congrcgazione alio stesso scopo piit volte era stata richiesta di ammcttere altri tessuti chc non fossero di canapa o lino, ma
sempre si e ricusata di concedere un indulto generale, volendo tener
ferma ed immutata la tradizionale legge che non ammette altri tessuti
fuori degli accennati.
Cio non ostante, avuto riguardo a speciali circostanze di luogo e
di tempo, in casi particolari ha concesso di usare persino il mussolo,
esclusi peraltro sempre i corporali, le palie ed i purificatoi.
La tela dei "rami" presenta qualità buone che eguagliano quella dei
lino e della canapa, ed i tempi che corrono hanno portato una grande
rarefazione in questo genere cli biancheria, quincli questa S. Congregazione, pur non volendo dichiarare che la tela "rami" possa usarsi negli
usi liturgici, equiparandola alie tele tradizionali, 11011 e aliena, nelle
attuali circostanze, di concedere a Vostra Eccelenza Revma. di permctterla, mai per à per i corporali, pai/e e purificatoi.
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Cio e quanto per ordine dell'Emo Cardinal Prefetto debbo communicare a V. E. Revma. A. Carinci, Segretario."
Anotações. - Numa nota marginal diz a fonte donde tiramos este
decreto: "Rami est arbor in Italia et in Lybia succrescens cujus fibra
tenax, species venusta, facilis fabrilis tractatio peragenda iisdem fere
machinis quibus lana elaboratur et gossypium." Podemos acrescentar ainda as seguintes explicações colhidas dum artigo publicado numa revista
profana do mês de Julho do ano corrente: "Há milhares de anos que o
homem conhece uma fibra maravilhosa, matéria-prima sem par para a
confecção de fazendas, fios, cordas e tapetes enfim, para todo e
qualquer artigo que seja tecido ou fiado. Trata-se duma fibra lustrosa
como a seda, mais fresca e mais absorvente do que o linho; uma fibra
que não necessita de ser branqueada, pois é por natureza alva como
a neve; que é fácil de lavar como o próprio algodão, oferecendo sobre
este a vantagem de não largar fiapos; que não encolhe, não alarga, e
não desbota com a passagem do tempo; que é mais rija do que o cânhamo, e mais forte mesmo do que o "nylon"... A fibra do rami é extraída da parte interior da casca, ou líber, duma planta perene que atinge
em 65 dias a respeitável altura de 1,80 m sempre que disponha de solo
rico, calor e chuva abundante. A sua cultura não oferece qualquer problema, pois é ao mesmo tempo fácil e barata... Até agora, entretanto,
a produção do rami era demasiado dispendiosa para concorrer com outras fibras. . . Ainda assim, a China produziu anualmente, antes da guerra, 20.000 toneladas anuais de fibra de rami. Mas hoje, após muitos anos
de esforços baldados, o rami pode ser colhido e beneficiado por processos mecânicos que o colocam em situação deveras vantajosa. Na Luisiana,
Estados Unidos, alguns industriais de visão plantaram este ano 3.500
hectares da valiosa fibra. Na Flórida verificou-se que as vastas regiões
pantanosas das Everglades constituem campo ideal para a cultura do
rami, tanto assim que alguns milhares de hectares desses terrenos já
estão sendo aproveitados para tal fim. Uma só empresa tenciona produzir durante o ano corrente cerca de 400.000 quilos dessa fibra. E nos
Estados vizinhos do Golfo do México, as estações agrícolas experimentais
estão agora empenhadas em consagrar nada menos de 5 milhões de hectares ao plantio do rami, que, no entender dos peritos agrícolas, talvez
venha a tornar-se a cultura de maior valor de toda aquela região. . . A
resistência do rami à tensão é quatro vezes maior que a do linho, três
vezes maior que a do cânhamo, e oito vezes maior que a do algodão.
De há um ano para cá, têm aparecido à venda roupas feitas de tecido
de rami. Os fabricantes tencionam lançar no mercado, dentro em breve,
camisas de trabalho, ternos de verão, calças e camisas de esporte, tudo
de rami. Com a fibra do rami esperam também fabricar variadíssimos artigos, desde lençóis de cama até tecidos para forrar móveis, e redes
de pesca. Se alguma dúvida existisse sobre os méritos do rami, bastaria
citar o fato de que as múmias egípcias eram embrulhadas num tecido
branco que resistiu ao correr de 4 mil anos, e esse tecido era feito de
rami ... "
Compulsando dicionários para obter ulteriores informações sobre
rami e urtiga, encontramos os seguintes dados interessantes: Rami planta
da família das Urticáceas, téxtil, também chamada ramie (Boehmeria
nivea). "Urtiga da China": Nome comum a várias espécies de plantas
das Urticáceas (Boehmeria nivea, tenacissima, etc.), que produzem fibras
téxteis; rami. Daqui podemos tirar a conclusão que as designações Rami,
57
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Urtiga da Chi11a e também Urtica 11ivea (mencionada no decreto do Vig.
Apost. de Se-Ciuensis) se referem todas à mesma planta. Por conseguinte, permitindo o mais recente decreto da S. Congregação dos Ritos
ao Bispo que o pediu usar alfaias feitas de tecido do rami, não fez
outra coisa do que fizera outrora, quando permitiu ao Vig. Apost. de
Se-Ciuensis usar alfaias feitas de Urtica 11ivea.
Co11clusão.
Que conclusão podemos tirar? A S. Congregação neste decreto recente declarou mais uma vez que jamais quisera dar um decreto geral
que permitisse o uso de outros tecidos que não fossem de linho ou cânhamo, para a fabricação das alfaias, querendo firmemente reter a lei tradicional que não admite outros tecidos para este fim. Contudo, em circunstâncias particulares de lugar e de tempo, houve por bem permitir, por
decretos particulares, o uso de outros tecidos, excluindo, porém, sempre
os corporais, as palas e purificatórios. Sobre o Rami diz a mesma Congregação que esta tela apresenta qualidade boa igual à do linho e cânhamo; e reconhece que nos tempos atuais rareiam os tecidos de linho (que
além disso são caríssimos). Por estes motivos, a S. Congregação, não
querendo embora simplesmente declarar lícito o uso do tecido de rami
para as alfaias litúrgicas, concede, não obstante, ao Bispo orador a
licença de permitir em sua diocese o seu uso, com exclusão, porém, dos
corporais, palas e purificatórios.
Finalizando, só podemos dizer, enquanto os nossos Exmos. Srs. Bispos não obtiverem da S. Sé idêntica permissão, devemos observar as
prescriçôes do nosso Concilio Plenário, contidas no "Apêndice LXI", pp.
350-361.
Frei AI eixo, O. F. M. (Petrópolis.)

Missa na Quinta-Feira Santa.
Venho solicitar de V. Revma. a solução e publicação na REB dum
caso ela Liturgia. O caso é o seguinte: Temos aqui um grande Hospital
com uns 1500 doentes, e numerosas Irmãs, enfermeiras e serventes. A
Capela é semipública e aproveitada por um bom número de fiéis para
assistir às santas missas, bênçãos e demais atos litúrgicos, bem como
para receber os s. sacramentos. Casa e Capela são propriedade duma
Irmandade. O que desejava saber é como se eleve proceder na QuintaFeira Santa. Os vários capelães têm procedido de modos diferentes. Uns
rezavam bem cedo a santa missa, em que deram a s. Comunhão à Comunidade religiosa e empregados, distribuindo depois de meia em meia
hora a mesma aos fiéis. Outros têm dado cedo a s. Comunhão à Comunidade, e depois com intervalos aos fiéis, terminando com a santa
Missa. Venho agora perguntar qual dos dois métodos é o mais conforme
à S. Liturgia, ou antes o único a seguir? (N. N.)
Os diferentes métodos observados pelos Capelães do Hospital, ao
nosso ver, têm sua origem 1111111 texto da antiga Carta Pastoral Coletiva,
a qual, falando da Missa na Quinta-Feira Santa, diz textualmente no
número 533: " ... sem obstar que a (comunhão) dêem antes ou depois
aos que não puderem comungar nela" (na Missa).
Além disso, o cân. 867 que faz restriçôes à distribuição da Sagrada
Comunhão nos dois últimos dias da Semana Santa, nada diz sobre a
Quinta-Feira Santa. Apenas no 4 § este mesmo cânon declara: "Sacra
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communio iis tantum horis distribuatur, quibus missre sacrificium offerri
potest, nisi aliud rationabilis causa suadeat."
Deste § 4 alguns autores querem inferir que, na Quinta-Feira Santa,
terminada a Missa, já não é lícito distribuir · a Sagrada Comunhão; porque então já não é lícito celebrar a Missa. Esquecem-se estes autores da
cláusula do mesmo parágrafo "nisi aliud rationabilis causa suadeat." Portanto quantas v.ezes os fiéis razoàvelmente pedem a comunhão, pode lhes
ser distribuída licitamente.
Dizem outros autores, onde na Quinta-Feira Santa são celebradas as
funções solenes, terminadas essas já não é lícito distribuir a Sagrada
Comunhão, porque as rubricas do Missal para aquele dia prescrevem expressamente que se guardem algumas particulas para a eventual comunhão de enfermos, excluindo com isto indiretamente a comunhão de outros fiéis. Isto não obstante, defendem vários autores (v. gr. C a p p e 11 o,
De Sacramentis, vol. 1, n. :-367, ed. 4., Rega t i 11 o, Jus Sacramentarium,
vol. 1, n. 359) como sentença solidamente provável a liceidade da distribuição da Sagrada Comunhão depois das solenidades, contanto que não
seja distribuída no altar do Sepulcro. Na antiga edição, C a p p e 11 o opinava que a distribuição da Comunhão depois das solenidades fosse menos conforme às leis litúrgicas; na nova edição omitiu esta observação.
Onde, porém, não se celebram as funções solenes, mas apenas é
rezada a Missa, ou onde nem foi rezada a Missa, não está proibida a
distribuição da Comunhão aos fiéis depois da Missa celebrada.
Tudo isto - como também afirmam os autores citados, - é bem
conforme com a mente e espírito da Santa Igreja, que deseja veementemente a comunhão frequente, até diária, dos fiéis, e não os quer ver
privados da mesma justamente na Quinta-Feira Santa, dia memorável,
onde a Santa Igreja comemora a instituição deste augustíssimo Sacramento.
Do que ficou exposto poderá o consulente tirar a conclusão que de
per si, - sobretudo, se as funções são celebradas com solenidade e terminam com a procissão eucarística ao Sepulcro, - é mais conforme à
S. Liturgia terminar tudo com a celebração da Missa. Entretanto, como
também o outro método é lícito, achamos que no caso presente as razões
práticas é que devem decidir a questão. Pois é sabido que em tais Hospitais a comunidade das Irmãs quase só tem tempo para ouvir Missa
nas primeiras horas da manhã, enquanto para os doentes e outros fiéis
tal hora é imprópria. Ponderando estas razões, achamos que se deve dar
a preferência às Irmãs. Com isto temos respondido à pergunta que nos
foi feita. Com o que segue queremos aludir a uma eventual possibilidade
de se celebrarem duas Missas, para contentar a todos.
Grande foi sempre nos tempos passados a controvérsia entre os autores litúrgicos, se era ou não lícito aos sacerdotes celebrarem na QuintaFeira Santa Missas privadas. Como resíduo desta controvérsia encontramos ainda em autores modernos a afirmação de que a Quinta-Feira Santa
é um dia alitúrgico: o que, porém, não é exato. Porque lemos nas "Decreta Congr. SS. Rituum", vol. IV, p. 212 em "Suffragia super Decreto",
n. 2616: "Verumtamen unum est, quod firmum manet, videlicet hanc
Feriam non adnumerari diebus aliturgicis, qui missa omnino carent ...
imo ob sublimia, qure recolantur mysteria, hrec Feria Sacrificium iure
postulat. ldeo iuxta veterem morem ires celebrabantur missre: prima ad reconciliandos prenitentes; altera ad Sacra conficienda Olea; tertia demum
ad recolendam Sacrre Eucharistire institutionis memoriam ... "
Por isso C a p p e 1 1 o, R e g a t i 1 1 o, e muitos outros autores ex57*
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primem o desejo de que a Sé Apostólica faculte a todos os sacerdotes
a celebração· da Santa Missa neste dia memorável da instituição do augustíssimo mistério dos nossos altares; e acrescentam que a Santa Igreja
hoje em dia já está inclinada a isto mais cio que nos tempos passados.
R e g a t i l l o, por sua vez, escreve, citando em seu favor também O e n n a ri ( Consultazioni Morali 111) e G as p a r r i, n. 384, que, se um
pároco rege duas paróquias, del'e na Quinta-Feira Sant_a, não havendo
outro sacerdote, binar, "quia licet de pn:ecepto dies non sit, est tamen
solemnissima, et in ea ius habent fideles missre assistendi et S. Eucharistiam recipiendi." Assim escreve R e g a t i l l o em Jus Sacramentariunz,
ed. 1945; enquanto um outro Padre da mesma Companhia de Jesus, na
Periodica de 1940, defende a opinião contrária. E R e g a t i 11 o (n. 117)
adianta ainda, dizendo: "Attenta Instructione C. C. de 14 de Julho de
1941 (A. A. S. XXXlll, pg. 389), qure adeo inculcat missre auditionem,
e/iam extra dies de prcecepto, non miraremur quod maiorem facilitatem
concederet binandi etiam extra hos dies."
Quando nós, anos atrás, por ocasião do jubileu de 1900 anos desde
a instituição da SS. Eucaristia, estávamos em outra diocese, o Exmo. Sr.
Bispo daquela diocese, agora já falecido, interpretando benignamente a
mente de Nosso Senhor e da Santa Igreja, concedeu a todos os sacerdotes,
para comemorar condignamente a passagem daquele jubileu, a licença
de celebrar a Santa Missa. O que este eminente Antístite concedeu aos
seus sacerdotes, em vista do que ficou dito, é bem possível que a Santa
Igreja venha a conceder, num futuro não muito distante, a todos os
sacerdotes em cada Quinta-reira Santa.
Enfim, para chegar ao ponto aonde queremos conduzir os leitores,
convém lembrar brevemente o que autores, como C a p p e 11 o, Rega t i 11 o e outros dizem sobre a celebração da Santa Missa, na QuintaFeira Santa, em igrejas e oratórios que não são catedrais, paroquiais,
conventuais. Afirmam que nos oratórios de Irmandades, contanto que
neles se guarde o SS. Sacramento, pode ser celebrada, por um costume
legitimamente introduzido, a Missa solene ou cantada ou rezada; porque
esta Missa, em atenção ao cân. 462, não é do direito exclusivo do
pároco.
Dizem mais: nas igrejas e oratórios dos Religiosos de ambos os sexos, com votos simples, como também nas igrejas dos Seminários, hospitais, colégios, etc., pode ser celebrada a Santa Missa na Quinta-Feira
Santa, se não obstar uma proibição particular, porque os Decretos da
S. Congr. dos Ritos (3390, 4049) que parecem ser contrários, foram
dados para circunstâncias peculiares.
Quanto aos Seminários em particular (e Congregações isentas da
jurisdição do pároco) adverte C a p p e l lo que, em atenção ao cânon
1368, deve deles valer o que foi dito das igrejas paroquiais. Ora, das
igrejas paroquiais disseram estes autores, baseando-se em Decretos da
S. Congregação, que o Sr. Bispo pode permitir antes da Missa solene
uma rezada para os doentes e até mesmo para outras pessoas, por ex.,
para os operários, alunos do colégio, por uma causa justa. Esta licença
do Bispo pode ser razoàvelmente presumida. Nos conventos dos Regulares
pode o Superior, em virtude dum privilégio concedido &os Padres da Companhia de Jesus, permitir, antes ela Missa solene, esta Missa rezada para
os doentes ela comunidade.
Ainda mais, se o tal Hospital tivesse sido declarado isento da jurisdição do pároco pelo Ordinário do lugar segundo as normas do cân.
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464 ("potest Episcopus iusta et gravi de causa religiosas familias et pias
damos, qure in parcccire territorio sint et a iure non exemptre, a parochi
cura subducere"), não poderia então esse Hospital ser considerado como
igreja subsidiária da paroquial, em vista sobretudo do grande número
de inquilinos ( 1500 do"entes)? S c h n e i d e r - L eh m k u h 1, em Manual e
Sacerdotum, falando sobre a celebração da Missa na Quinta-Feira Santa
nas igrejas paroquiais, continuam dizendo: "Nomine autem parceciarnm,
qure clericis destituuntur, veniunt 11011 solum parochiales ecclesire, sed
etiam alire minores quasi-parochiales, ecclesire filice, qure proprio sacerdote curato gaudent, ecclesire hospitalium, carcerum, parvorum conventuum canonice erectorum, et regularium sive virorum sive sanctimonialium,
qure extra claustra non pergunt, dummodo tales ecclesire proprio rectorc
et iurc SS. Sacramentum continuo asservancli gaudent."
Portanto, se o tal Hospital pode ser considerado como igreja quaseparoquial, como ecclcsia filia com os mesmos direitos ela igreja paroquial,
não seria então lícito celebrar nele, na Quinta-Feira Santa, antes da Missa solene, uma rezada, digamos para comodidade elas Irmãs? Segundo
N o 1 d i n - S c h m i t t, C a p p e 11 o, Rega t i ! lo, etc., nem seria necessário pedir cada ano para isto a licença do Bispo; pois com relação às
igrejas paroquiais dizem os mencionados autores que a petição desta
licença, para celebrar uma Missa rezada antes da solene em favor dos
enfermos ( ou operários), por costume não é feita ou que pode ser razoàvelmente presumida. Eis as ideias que nos vieram durante o estudo
deste caso. Pode ser que não encontrarão a aprovação dos leitores. Mas
nós as publicamos, na esperança que outros mais abalizados estudem o
assunto e nos comuniquem o resultado de suas pesquisas.
Frei A 1 e i x o, O. F. M. (Petrópolis.)

Bênção do Anel na Celebração do Casamento.
1. Na celebração do casamento, se a nubente não trouxer aliança por
ser pobre ou por outro motivo qualquer, poderá o sacerdote assistente
pedir à testemunha ou outra pessoa presente um anel emprestado, para
benzê-lo com o formulário prescrito e pô-lo "cerimonialmente" no dedo
anular da nubente? - Se isto não é lícito ou impossível, o Padre teria
que rezar assim mesmo as orações do Ritual: "Confirma hoc, Deus"? ...
(P. A.)
11. A bênção cio anel, que está no ritual da celebração do matrimônio no singular, refere-se ela sàmente ao anel da esposa? Aqui no Brasil
costumam apresentar dois anéis para serem benzidos. Deve-se fazer intenção de benzer ambos ou deve-se benzer só o da esposa, como indica
o Ritual? No primeiro caso, pode recitar-se a oração em número plural?
E' o sacerdote ou é a noiva quem põe o anel no dedo do noivo? (P. B.)
•
O primeiro caso já foi proposto, em 1882, à S. Congregação dos
Ritos: "Exposuit quietam Parochus Civitatis Barcinonen. eam in nonnullis
istius Diccceseos parccciis invaluisse consuetudinem, qua in administratione
sacramenti mat.rimonii bcncdictio annuli omitti solcat, siquidem illum
sponsi ob suam paupertatem non dcferant benedicendum, prouti in Rituali prrescribitur; unde fit ut a parochis, tali ritu omisso, neque insequentes orationes proferantur. Quare idem parochus hrec dubia S. Rituum
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Congregationi pro opportuna declaratione humillime proponere cluxit;
nimirum:
1. Num orationes, qure incipiunt "Co11firma /zoe, Deus . .. " et desinunt
per Oremus "Respice", partem constituant benedictionis annuli? A
esta pergunta respondeu a S. Congregação: Negative. Quer dizer, as
orações indicadas não fazem parte da bênção do anel.
li. Num omittendre sint, quoties non fiat benedictio annuli? vel recitandre sint, etiamsi eadem benedictio omittatur ob defectum annuli? A
esta segunda pergunta respondeu a S. Congregação: "Pro1•is11m i11 primo."
E' óbvio; pois, se estas orações não fazem parte ela bênção do anel,
devem naturalmente ser rezadas. No fim acrescenta o Decreto (n. 3548):
"Censuit tamen pastorali Rmi. Episcopi sollicitudini commendare ut consulere velit quatenus eiusmodi ritus benedictionis annuli 1mmq11am omittatur, vel prrecipiendo parochis ut unum annulum semper secum teneant,
qui sponsis eo deficientihus pro tali benedictione rite explenda tradatur;
vel eosdem sponsos monendo, ut illum saltem ex metallo infimi valoris
sibi provideant." - Um outro Decreto (n. 2743, ad 2) declara que esta
bênção do anel não deve ser omitida nem nas segundas núpcias.
Em vista destes decretos da S. Congregação, compreendemos perfeitamente, por que a nossa antiga Carta Pastoral Coletiva dizia (n. 447):
"A bênção do anel é parte integrante da liturgia do sacramento do matrimônio, e por isso devem os nubentes apresentá-lo no ato do casamento; mas não é também essencial. Nos lugares em que acontece que
os nubentes o não apresentam, convém que os Reveios. párocos tenham
de prontidão ao menos um anel, para não se verem obrigados a omitir
tão tocante cerimônia." Com isto julgamos ter elucidado a dúvida do
primeiro consulente.
Quanto à segunda consulta, se a bênção do Ritual se refere só ao
anel da esposa, se é lícito dizer a oração em plural, quando os nubentes
apresentam dois anéis, etc., podemos esclarecer o seguinte. Primeiro:
R eu s (Curso de Liturgia, n. 994, 5) escreve: "Embora os nubentes apresentem em geral dois anéis, a bênção cio ritual vale somente para o
anel ela esposa, conforme o texto da oração, que não se pode ·pôr no
plural, a não ser que se celebre mais que um casamento ao mesmo tempo." Desta última tornaremos a falar em outro caso, que também nos
foi proposto para resolver.
O texto da oração, nisto P. R eu s tem razão, foi feito para a bênção cio anel da esposa; e assim, como está redigida não se presta bem
para pô-la no plural. Mas, se fosse lícito mudar a expressão suo sponso
para suo conjugi ficava muito bem no plural. Além disso, sem pri>priamente querer contradizer ao autor citado, julgamos nosso dever mencionar o seguinte: 0 Concílio ele Trento quis que se guardassem os louváveis
costumes e cerimônias existentes nas várias províncias eclesiásticas a
respeito da celebração deste sacramento do matrimônio. Também o Ritual Romano (tit. VII, c,.p. 11, n. 6) declara: "Ceterum, sicubi alire laudabiles consuetudines et creremonire in celebrando matrimonii sacramento
aclhibentur, eas co11ve11it retineri." O mesmo afirma o cân. 1100, dizendo:
"Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in
libris ritualibus ab Ecclesia probatis prrescripti aut /audabilibus consueilzdinibus receptis." Esses documentos eclesiásticos nos ensinam, pois, que
é lícito, que convém, na administração deste sacramento do matrimônio, observar os ritos introduzidos por louváveis costumes. Entendem-se natural-
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mente costumes louváveis das respecfil'as dioceses e não costumes introduzidos por algum Padre.
Quanto ao costume de benzer dois anéis, onde existe, deve ser retido. Pois assim respondeu a S. Congregação dos Ritos a uma consulta
a este respeito: "Num in solemni nuptiarum benedictione servandus sit
ritus benedicendi arrhas et duas annulos, prout in appendice ad Rituale
Romanum in Manuali Toletano prrescriptus? - Resp.: "Nihil innovetur."
Quer dizer, deve-se conservar tal costume. Também Gaspar ri (De
Matrim., n. 1042) menciona estes costumes, dizendo: "Em algumas dioceses é costume benzer dois anéis, um para o esposo e outro para a
esposa. Algures (França; vide etiam C o r o n a t a, De Matrim. n. 575)
até é costume benzer, juntamente com o anel, uma medalha como lembrança de casamento; ou também uma moeda; segundo o Ritual Toletano
se benzem 13 moedas que o esposo entrega à esposa." E acrescenta
G a s p a r ri : "Todos esses ritos, onde estão em uso, podem ser conservados."
Existem em nossas dioceses tais costumes louváveis ou leis litúrgicas particulares? No Cone. Plen. Am. Lat. lemos no n. 438: "Ut necessaria uniformitas in rebus liturgicis facilius observetur, decernimus,
ut fiat, pro nostris ecclesiis, specialis Appendix ad Rituale Rornanwn, in
qua habeantur ea, qure ad redificationem fidelium, nec 11011 ad sacerdotum
instructionem conducere visa fuerint: eaque Appendix, priusquam publicetur, Sanctre Sedis approbationi, subiiciatur." Não sabemos dizer, se isto
foi feito. Conhecemos apenas o Appendix à Carta Pastoral Coletiva, válida no Brasil meridional, o qual contém também várias normas e diretrizes que respeitam a liturgia. Mas no que se refere à celebração do
matrimônio, a Carta Pastoral Coletiva quase em nada difere das normas
do Ritual Romano. Somente assinala como rito próprio para nós o que
está contido nos números 6 e 7: "Eu, F., recebo a vós, etc.". I;: não fala
da bênção de dois anéis. O n. 447 da Carta Pastoral, já acima mencionado,
comemora apenas "que os Revdos. párocos tenham de prontidão ao menos um anel", parecendo supor que, em vista do costume geral de os
nubentes trazerem sempre dois, podem também ter de prontidão dois,
um para o noivo e outro para a esposa; mas nada dizem da bênção
de dois anéis.
Conhecemos um Apêndice ao Ritual Romano que já foi por nós mencionado: o Manual Toletano, que é fácil encontrar nas edições do Ritual
Romano feitas antes do novo Código, e que está cm uso na Espanha e
América espanhola. Este Manual Toletano contém a seguinte fórmula
para a bênção dos dois anéis, que copiamos apenas para ilustrar este
assunto: "Benedictio annulorum. Benedic, Domine, hos annulos, quos in
nomine tuo benedicimus, ut qui eos portavcrint, in tua voluntate permaneant, et in amore tuo vivant, senescant, et multiplicentur in longitudinem dierum. Per Ch. Dom. Nostrum. Amen. Oremus: Creator et
conservator generis humani, dator gratire spiritualis, Iargitor reternre salutis: tu, Domine, tuam mitte benedictionem super hos annulos, ut qui
hoc fidelitatis signo insignitus incesserit, in virtute crele!:;tis defensionis,
ad retemam vitam sibi proficiat. Per Ch. D. Nostrum. Amen. - Benedictio
Dei Patris omnipotentis, et Filii, et Spiritus Sancti descendat, et maneat
super hos annulos, et has arrhas. Amen." - Segue a aspersão com água
benta. Depois, o sacerdote, tomando com três dedos o anel do esposo,
diz: "Benedic, Domine, lume annulum, ut eius figura pudicitiam custodiat"
e o põe no dedo anular do esposo, dizendo: "ln nomine Patris et Fil.
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et Spir. Sti.". Em seguida, toma o sacerdote da mesma maneira o anel
do esposa, benze-o com a mesma fórmula e o entrega ao esposo para
este o colocar no dedo da esposa, dizendo o sacerdote: "ln nomine Patris et Fil. et Sp. Sti.".
Não nos consta que esta fórmula do Manual Toletano esteja em
uso, como costume louvável, em alguma das nossas dioceses. Segundo
informações colhidas de vários sacerdotes, uns contentam-se com a recitação da oração para bênção do anel da esposa, assim como está no
Ritual, não tomando em conta o anel do noivo; outros mudam a oração
para o plural, o que, segundo diz muito bem P. Reus, não é viável com
a oração assim como está redigida. Devia-se, ao menos, como nós insinuamos, mudar as palavras "suo sponso" para "suo conjugi". Mas
será lícito fazer isto privata auctoritate? O Cone. Plen. Am. Lat. tem
um número que declara o seguinte (n. 433): "Ordinarius stricte tenetur
opportunis remediis providere, ut rubricre et S. Rituum Congregationis
decreta rite serventur. Si autem, aliquod dubium occurrat, recurrat ad
eamdem S. R. Congregationem pro declaratione; nequit enim Episcopus
tamquam iudex definire dubia liturgica aut ritus mutare" (D. 2621, 179,
1420). Ora, se nem os Bispos podem mudar os ritos, muito menos o poderão fazer simples sacerdotes. Enfim, fazemos votos para que outros
melhor entendidos na matéria nos ensinem, se existem no Brasil normas
particulares para a bênção de dois anéis. Se não existem desejamos sinceramente que os nossos Exmos. Srs. Bispos nos proporcionem a necessária uniformidade na bênção dos anéis.
Quanto à pergunta de um dos consulentes, se é o sacerdote ou a
noiva quem deve pôr o anel no dedo do esposo, quer-nos parecer ter esta
pergunta sua origem no Manual Toletano, segundo o qual, como vimos,
é de fato o sacerdote quem coloca o anel no dedo do esposo. Aqui entre
nós, porém, onde está em vigor, como parece, unicamente o Rit. Rom.,
achamos mais razoável que esta cerimônia seja executada mutuamente
pelos nubentes, começando-se pelo anel da esposa, porque é para o anel
desta que vale em primeiro lugar ou únicamente a bênção. Com respeito ao anel da esposa determina expressamente o Ritual: " ... SJ)'onsus
acceptum annulum de mam, sacerdotis imponat in digito annulari sinistrre manus sponsre, sacerdote dicente ... "
Ili. Assistência a diversos casamentos ao mesmo tempo. - Como
corolário queremos logo aqui acrescentar uma terceira consulta sobre a
bênção nupcial. E' a seguinte: "Assistindo a dois ou mais casamentos ao
mesmo tempo, coisa que amiúde se dá nas santas missões, o Padre pode
dar a "Benedictio nuptialis extra missam" uma só vez, em plural, dizendo na oração: "Benedic, Domine, et respice de crelis super has
coniunctiones ... ?"
Pode, sim. Porque diz expressamente o Rit. Rom. (tit. VII, cap. 11,
n. 5): "Quando plures simul copulantur, accepto primum singulorum consensu, et rite celebratis singulis matrimoniis, dictoque pro singulis a parocho Ego conjungo vos in matrimoni11m, etc., benedictiones ann11lorum
et reliqure benedictiones plurali ,wmero semel fiunt." Neste caso, pois,
a bênção dos anéis se faz no plural, isto é, a bênção dos anéis das
várias esposas. Tal mudança para o plural é perfeitamente compatível
com o sentido da oração: E, dizendo a rubrica "et reliqure benedictiones",
podemos entender estas palavras com muito boas razões também da bênção nupcial "extra missam". Com relação à bênção nupcial a ser dada
dentro da missa, lembramos aqui a nota do "Ordo" para as dioceses
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do Brasil: "Quando se derem as bênçãos nupciais a muitos cônjuges na

mesma missa, nada se mudará nas orações e em tudo o mais."
Frei AI eixo, O. F. M. (Petrópolis.)

Pequenos Casos Pastorais.
Celebração da Missa Dentro da Clausura de Monjas. - Organizavase o programa para se celebrarem as bodas de diamante da Priora de
um convento de Carmelitas descalças. Monsenhor Antônio, governador
do Bispado e recentemente eleito Bispo da Diocese, grande amigo e admirador ela referida Priora, desejando abrilhantar aquela festa com uma
Missa para as Religiosas, na sala do Capítulo, interpretou que aquele
motivo era causa suficiente para ingressar na clausura. Avisou ao Padre
Horácio que dispusesse tudo para ir ajudar a Missa naquele dia, e convidou ao Padre Belchior, o qual manifestou desejo ele conhecer o interior
ele um Carmelo. Todos ficaram perplexos diante de tal deliberação. As
Religiosas recorreram logo ao Capelão para saberem que atitude tomar,
de vez que, conhecedoras das penas canônicas, achavam que não poderiam aceitar aquela gentileza de seu Superior. Adverti-lo do erro, lhes
parecia uma grave irreverência. O Capelão não hesitou em dar-lhes a
sentença: não podiam, sob pena de excomunhão, abrir a porta da Clausura. Que arranjassem uma desculpa delicada e, em ítltimo caso, falassem o motivo verdadeiro. Os Padres Horácio e Belchior, por sua vez,
foram consultar Padre Artur e Cônego Duarte, sacerdotes estudiosos e
tidos em conta de doutos. Padre Artur lhes respondeu que, se Monsenhor
Antônio já estivesse sagrado e empossado da Diocese, poderia celebrar
aquela Missa dentro da clausura, mas que, nas circunstâncias atuais, todos incorreriam em censura. Cônego Duarte, entretanto, não foi da mesma opinião. Ele sabia que havia na enfermaria do Mosteiro uma Religiosa acamada, para a qual deveriam levar a Comunhão. Achou que,
neste caso, uma vez que se devia entrar para levar a Comunhão, poderia
o sacerdote ali entrar para confeccionar o sacramento, dentro da clausura. Assim, o Padre Horácio poderia entrar sem escrúpulos para ajudar a Missa. E como o Padre Belchior, recusando acompanhar o Sr. Bispo, se exporia a ofendê-lo com essa grosseria, tinha também motivo de
sobra para entrar. Como se vê, somente Monsenhor Antônio estava ele
boa fé. Que diz a REB? - (N. N.)
A REB é de opinião que todas as pessoas mencionadas no caso,
doutas ou não, deveriam reler o cân. 600 do Código de Direito Canônico, que diz o seguinte: "Intra monialium clausuram nemo, cujusvis
generis, conditionis, sexus, retatis admittatur sine Sanctre Sedis licentia,
exceptis personis qure sequuntur: 1) Ordinario loci aut Superiori regulari, monasterium visitantibus, vel aliis Visitatoribus ab ipsis delegatis licet
clausuram ingredi dumtaxat inspectionis causa, cautoque ut unus saltem
clericus vel religiosus vir maturre reta tis eos comitetur; 2) Confessarius
vel qui eius vices gerit potest, cum debitis cautelis, ingredi clausuram
ad ministranda Sacramenta infirmis aut ad assistendum morientibus;
3) Possunt clausuram ingredi qui supremum actu tenent populorum principatum eorumque uxores cum comitatu; itemque S. R. E. Cardinales;
4) Antistitre est, adhibitis debitis cautelis, ingressum permittere medieis,
chirurgis, aliisque quorum opera sit necessaria, impetrata prius saltem
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habituali approbatione ab Ordinario loci; si vera necessitas 11rgeat nec
tempus suppetat approbationem petendi, hrec iure prresumitur."
Por conseguinte, ainda que Monsenhor Antônio já estivesse sagrado
Bispo e empossado da Diocese, nem por isso poderia licitamente entrar
na clausura das monjas. Podia licitamente entrar na clausura delas na
qualidade de Ordinário do lugar, sem ser Bispo sagrado, sómente para
fazer a visita canônica local, porque o cânon diz "dumtaxat inspectionis
causa." E, por este motivo, não poderia licitamente, por ocasião da visita
local, celebrar a Missa dentro da clausura. Tudo isto nos ensina o cânon
citado, e mais a Instrução da S. Congr. dos Religiosos "De clausura monialium votorum solemnium" (6 febr. 1924). Vide A. A. S. vol. XVI,
onde ela se encontra, na pág. 06 em latim, na pág. 192 em francês,
na pág. 373 em italiano, na pág. 404 em espanhol. A Sagr. Congregação
publicou esta Instrução para que sirva de norma a todos os mosteiros
de monjas com votos solenes. Nesta lnstrnção lemos, no que respeita
ao que acabamos de dizer, as seguintes regras (111, 2.º, a, b, e, d, e):
a) Ao Ordinário do lugar ou ao Prelado regular, quando fazem a
visita do mosteiro, como também a outros Visitadores seus Delegados é-lhes
permitido entrar na clausura tão-sómente por causa da inspecção e com
a precaução de irem acompanhados de ao menos um Clérigo ou Religioso
de madura idade (e. 600, 1).
b) Assim, pois, somente para fazer a visita local é licito ao Visitador penetrar na clausura. A visita pessoal deve ser feita fora da
clausura à grade. Nem ao Ordinário, nem ao Superior regular, nem ao
Visitador é permitido entrar na clausura, em virtude de seu cargo, fora
do ato da visita canônica.
e) O Ordinário do lugar ou seu Delegado não devem entrar na clausura para o exame que o mesmo Ordinário ou seu Delegado precisam
fazer antes da vestição e antes de uma e outra profissão, nem para a
eleição da Superiora (cân. 506, § 2, 552, § 2).
d) Se o Bispo ou outro sacerdote preside à vestição 011 profissão das
monjas, não lhes é lícito penetrar na clausura, nem a postulante ou professanda dela pode sair.
e) Entrando o Visitador na clausura para fazer a inspecção, eleve
ir acompanhado pelo menos por um Clérigo ou Religioso, ainda que leigo, ele idade madura, o qual não se afaste cio Visitador durante todo o
tempo em que esse permanecer dentro do mosteiro."
Também o Cônego Duarte se engana redondamente, pensando que,
para sacramentar a Religiosa enferma, podia-se sem escrúpulos confeccionar o sacramento dentro da clausura, celebrando aí a Missa. Para o
.convencer de seu erro, vamos citar os seguintes números ela mencionada
Instrução:
"f) O confessor, ou quem lhe faz as vezes, pode, com as devidas
cautelas, entrar na clausura para administrar os sacramentos às enfermas ou para assistir às moribundas (e. 600, 2. 0 ) . Esta faculdade compete ao confessor ordinário do mosteiro 011 a quem lhe faz as vezes, aos
quais em força do cân. 514, § 2 toca a administração dos sacramentos
e a assistência às moribundas nos mosteiros de monjas; na falta desses
pode entrar na clausura também outro sacerdote.
g) Para ouvir as confissões das enfermas podem entrar na clausura,
quantas vezes forem requeridos, não somente o confessor ordinário, mas
também o extraordinário ou adjunto, ou outro qualquer confessor chamado
,por uma gravemente enferma segundo os termos do cân. 523.
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h) As cautelas que se devem guardar para a admillistraçc1o ela Comunhiio estão expostas no Decreto ela S. Congr. dos Religiosos do dia 1
de Setembro de 1912, e são: "Sendo possível, devem quatro Religiosas,
de idade madura, desde a entrada do sacerdote na clausura até sua saída, acompanhá-lo, o qual deve trazer a sagrada píxide com algumas
partículas consagradas, administrar a sagrada Comunhão, voltar à igreja
para repor a pixide, guardando as rubricas do Ritual Romano para a
Comunhão dos enfermos."
i) Para ouvir a confissão, prescrevem-se as seguintes cautelas: duas
monjas acompanharão o confessor até a cela da enferma, esperando ali
diante da porta da cela aberta, enquanto ouve a cónfissão, para poder
acompanhá-lo na volta para a porta do mosteiro.
k) Cada vez que um sacerdote entrar na clausura para desempenho
de um dos ministérios mencionados, deve, terminado tal ministério, illco11tillente sair da clausura." - Como todos podem verificar, o subterfúgio do Cônego Duarte não constitui nenhuma solução; pois esta Instrução o condena.
Enfim, para concluir: violar a clausura é ofender a Deus; mas não
é nenhuma ofensa ao Prelado adverti-lo que em tais 011 tais circunstâncias não pode entrar na clausura; isto é antes um ato de caridade.
Os Cardeais da Santa Igreja podem sem restrições entrar na clausura das monjas com votos solenes (c. 600). Sendo assim, nada parece
obstar, que eles possam celebrar dentro da clausura a Santa Missa. Que
os organizadores do programa para a celebração das bodas de diamante
da Priora convidem para a celebração da Missa dentro da clausura um
Cardeal da nossa Santa Igreja; ou então peçam com antecedência a liFr. A 1eixo, O. F. M.
cença da Santa Sé, que talvez a conceda.

Bênção de Igrejas e Oratórios Públicos. - Leitor assíduo da REB
venho pedir-lhe a solução para o caso que passo a expor: Na minha
vida paroquial tenho tido a oportunidade de benzer diversas capelas
destinadas ao povo, algumas de bom tamanho e sólida construção. Antes,
porém, de abrir estas ao culto público tenho pedido à Autoridade Diocesana a necessária licença para usar do "Ritus benedicendi novam ecclesiam seu oratorium publicum" (Rit. Rom. cap. 27, tit. VIII). Acontece,
todavia, que a licença concedida pela provisão da Cúria é de bênção simples, incluindo a faculdade de abrir a nova capela ao culto, uma vez
provisionada. Desejaria saber: 1) que se entende aqui por bênção simples,
porque o "Ritus benedicendi novam ecclesiam ... " é um só? Talvez seja
a outra fórmula: "Benedictio oratorii priva ti seu domestici" (Rit. Rom.
Appendix 16)? Ora, para usar desta fórmula de bênção não há necessidade de licença superior, porque não é reservada. Bastaria, então, pedir
apenas o provisionamento da capela. Mas o caso é de aplicar a bênção
a igreja nova ou oratório p(tblico e não a oratório privado. 2) A licença
de bênção (que obedece talvez a um formulário antigo) fazendo depender o funcionamento da capela de provisão para esse fim, parece ir
contra os dizeres do Rit. Rom: " ... His peractis, dicitur Missa ... " (Ritus benedicendi novam ecclesiam... cap. 27, tit. VIII, 12). 3) Se os
oratórios públicos são regidos pelo mesmo direito que as igrejas (cân.
1191 ), por que a provisão? (provisão anual de missa, etc., em capelas).
4) Se o lugar da celebração da Missa é a igreja ou o oratório consagrado ou benzido (cân. 822, § 1), por que além da licença de bênção
ainda outra licença para a celebração da Missa? Os oratórios ou ca-
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pelas de fazendas e bairros, não são verdadeiros oratórios públicos quanto à sua finalidade? Por que então devem ser provisionados anualmente,
como se fossem oratórios privados? 6) Foi válida a bênção pelo "Ritus
benedicendi novam ecclesiam"... (cap. 27, tit. VIII, Rit. Rom.) quando
a licença era para a bênção simples, nos termos tia licença? - (N. N.)
Para assentar a nossa resposta em base firme, convém citar primeiro
alguns cânones do Código de Direito Canônico que tratam tia matéria
presente. São os seguintes: Cânon 1156: "Jus benedicendi locum sacrum,
si hic pertinet ad clerum srecularem vel ad religionem 11011 exemptam,
vel ad laicalem, spectat ad Ordinarium territorii in quo locus reperitur;
si ad religionem cléricalem exemptam, ad Superiorem maiorem; uterque
vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare." - Cânon 1157: "Non
obstante quolibet privilegio, nemo potest locum sacrum consecrare vel
benedicere, sine Ordinarii consensu." - Cânon 1165, § 1: "Divina officia celebrari in nova ccclesia nequeunt, antequam eadem vel sollemni
consecratione vel saltem benedictione divino cultui fuerit dedicata. § 2. Si prudenter prrevideatur ecclesiam conversum iri ad usus profanos,
Ordinarius.. . eam ne consecrct neve bencdicat." - Cânon 1191: "Oratoria publica eodem iure quo ecclesire reguntur. § 2. Quare in oratorio
publico, dummotlo auctoritate Ordinarii ad publicum Dei cultum perpetuo
per benedictionem vel consecrationem, atl normam can. 1155, 1156, detlicatum fuerit, omncs sacrre functiones celebrari possunt, salvo contrario rubricarum prrescripto." - Cânon 1196, § 1 : "Oratoria domestica nec
consecrari nec benedici possunt more ecclesiarum. § 2. Licet oratoria domestica et semi-publica communi locorum domorumve benedictione aut
nulla benedictione donentur, debent tamen esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus clomesticis usibus libera."
Estes cânones nos ensinam antes ele tudo que o direito de benzer
tais lugares ( como igrejas, oratórios ... ) compete ao Ordinário do lugar ou Superior maior, conforme a diversidade dos casos, podendo entretanto ambos delegar "ad hoc" um outro sacerdote. Concorda o Ritual
Romano, dizendo a rubrica do "Ritus benedicendi novam ecclesiam seu
oratorium publicum" logo no princípio: "Sacerdos novam ecclesiam seu
oratorium publicum de licentia Ordinarii benedicturus ... " Se alguém
possui por um privilégio a faculdade de benzer tais lugares, não pode
fazer uso dele sem o consentimento cio respectivo Ordinário. Depois,
para que seja lícito celebrar em igrejas e oratórios públicos os divinos
ofícios, elevem antes ser consagrados ou bentos com as bênçãos rituais;
prevendo, porém, com prudência o Ordinário que tais igrejas ou oratórios irão ser cenvertidos a usos profanos, não dê a licença para sua
construção ou pelo menos não os benza. Do cânon 1196, que declara
que os oratórios domésticos não podem receber a bênção à maneira das
igrejas (e oratórios públicos), se infere que os semi-públicos podem ser
bentos ou mesmo consagrados; mas não o precisam ser.
Dadas estas explicações, podemos agora responder à primeira dificuldade do consulente, isto é, à pergunta: "o que se entende aqui por
bênção simples"? - A bênção constitutiva, isto é, pela qual o lugar se
torna sacro, e de que tratam os cânones citados acima, é dupla: uma
solene, que é a corzsagraçiio propriamente dita; e outra menos solene,
chamada também pelos canonistas "simples ou verbal", que recebe o
nome de "bênção". (Cfr. v. gr. B este, lrztroductio in Jus Canonicum,
pg. 565.) O próprio Legislador, no cân. 1165, dá o qualificativo ele
"sollemnis" somente à consagração, dizendo "vel sollemni consecratione
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vel saltem benedictione divino cultui fuerit dedicata." Logo, a Cúria diocesana usando no despacho do requerimento o termo "bênção simples",
procedeu corretamente. Concedeu a faculdade requerida, isto é, de benzer aquelas capelas ou oratórios públicos com a bênção do Ritual Romano (cap. 27, tit. VIII). No caso de um sacerdote, sem a devida licença
do respectivo Ordinário, benzer uma igreja ou oratório público e semipúblico com esta bênção ritual, procede ilicitamente, mas a bênção é
válida.
A segunda dificuldade do consulente consiste em não compreender
o "porquê" do costume de se exigir para igrejas e oratórios públicos a .renovação da provisão de tempo em tempo. A esta dificuldade não podemos responder com a mesma facilidade, porque não conhecemos a
praxe nas Cúrias e em que raziies ela se baseia. O Código não parece
exigir esta renovação da provisão de tempo em tempo para capelas
ou oratórios públicos; porque, falando no cân. 1191 dos oratórios públicos, diz expressamente "dummodo auctoritate Ordinarii ad publicum
Dei cultum perpetuo per benedictionem... dedica tum fuerit." Como se
vê, o Código parece contentar-se com uma provisão dada para sempre;
porque o que por autoridade do Ordinário foi dedicado ao culto divino
"in perpetuum", não precisa ser renovado.
No nosso Concílio Plenário nada encontramos sobre esta questão.
A antiga Carta Pastoral Coletiva, entretanto, recomendou aos Revdos.
Párocos que promovessem eficazmente em suas paróquias a construção
de capelas 011 oratórios públicos, servatis servandis, nos lugares distantes
das matrizes ... (n. 815), sendo, no n.º 816, estas capelas chamadas de
oratórios públicos, quando dedicadas perpetuamente ao culto público. O
número seguinte (817), enfim, diz que aos oratórios semi-públicos são
aplicáveis quase todas as prescrições e diligências acima indicadas, mas
a celebração da Missa se permite somente com as cláusulas determinadas pelo Bispo, e quase sempre por tempo limitado.
Esses trechos ela Carta Pastoral Coletiva parecem insinuar que aos
oratórios públicos a provisão era dada uma vez para sempre, enquanto
os semi-públicos a recebiam só para tempo limitado. Todas as capelas
ou oratórios públicos construídos assim em lugares distantes da igreja
matriz serão na maioria dos casos oratórios públicos nós pessoalmente estamos inclinados a considerar muitas destas capelas ou oratórios
públicos como igrejas paroquiais subsidiárias; - os oratórios nas fazendas parecem ser, e isto em virtude do cân. 1188, § 2, n. 2.º, na
maioria dos casos, oratórios semi-públicos, podendo eles contudo segundo o número I .º do mesmo cânon também ser oratórios públicos.
Conclusões do que ficou dito nesta segunda parte, não podemos tirar, porque não conhecemos bastante bem a praxe em uso nas várias
Cúrias; quer dizer, ignoramos os costumes legitimamente introduzidos
nas Cúrias e as razües que os nossos Exmos. Ordinários têm para
o seu procedimento.
Pe. H. B o r g e s.

Impedimento de Parentesco Legal. - Luís, filho legítimo de Carlos
Vaza e Zeni Loja, devia casar com Ana, filha natural de Ema Haia.
O Pe. francisco, coadjutor, baseando-se no cân. 1080, não quis "fazer"
este casamento, sem a dispensa do Ordinário, uma vez que os oradores
nãó foram atendidos no "Forum", como sendo inábeis para se unirem
pelo contrato civil, pela razão de que Ana, embora inscrita nos Livros
Paroquiais como filha de Ema Haia, no Cartório foi registrada como
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filha de Carlos Vaza e Zeni Loja, os quais também a adotaram por
sua própria filha. Os oradores apelaram da sentença do coadjutor para
o Pe. Tomás, Vigário, e este, sem ligar aos "Cânones" daquele, assistiu
ao matrimônio de Luís com Ana, que vivem "bem casados". Pergunto
se neste caso verídico se trata do impedimento "cognationis legalis", e
peço dar uma explicação a respeito. (N. N.)
Sobre o parentesco legal que resulta da adopção, oferece-nos o Código de Direito Canônico dois cânones, a saber: o cânon 1059, que
assim reza: "ln iis regionibus ubi lege civili legalis cognatio, ex adoptione orta, nuptias reddit illicitas, iure quoque canonico matrimonium illicitum est"; e mais o cânon 1080, que declara: "Qui lege civili inhahiles ad nuptias inter se ineundas habentur ob cognationem legalem ex
adoptione ortam, nequeunt vi iuris canonici matrimonium inter se valide contrahere." Com estes dois cânones o Legislador canonizou, por
assim dizer, o impedimento de parentesco legal ("cognatio legalis"), incluindo-o entre as suas leis canônicas tal qual existe nas legislações civis das várias naç<ies. Por conseguinte, sendo na legislação civil do
Brasil o parentesco legal, resLtltante da adopção, um impedimento matrimonial dirimente, também o é no foro eclesiástico.
Das leis civis brasileiras sobre a adopção. - A explanação a respeito do caso que o consulente nos pede, exige antes de tudo uma exposição das leis civis brasileiras que regem o instituto da adopção,
donde provém o parentesco legal. Estabelece o Código civil brasileiro
que "só os maiores de cinquenta anos, sem prole legítima, ou legitimada, podem adaptar" (art. 368). Contudo "a adopção produzirá os
seus efeitos ainda que sobrevenham filhos aos adoptantes, salvo se, pelo
fato do nascimento, ficar provado que o filho estava concebido no
momento da adopção" (art. 377). Exige ainda a lei civil que "o adaptante há de ser, pelo menos, dezoito anos mais velho que o adoptado"
(art. 369). "A adopção far-se-á por escritura pública, em que se não
admite condição, nem termo" (art. 375). Este instrumento público é
da substância do ato nas adopçôes, como declara o artigo 134, 1. do
Código civil. "Ninguém pode ser adoptado por duas pessoas, salvo se
forem marido e mulher" (art. 370). "Enquanto não der contas de sua
administração, e saldar o seu alcance, não pode o tLttor, ou curador,
adaptar o pupilo, ou o curatelado" (art. 371 ). "Não se pode adoptar
sem o consentimento da pessoa, debaixo de cuja guarda estiver o adaptado, menor ou interdito" (art. 372). São estas as condições estabelecidas
pelo direito civil brasileiro que, ao nosso ver, elevem necessàriamente
ser observadas todas, para que a adopção produza os seus efeitos e
dela resulte o parentesco legal.
Dissolução do vínculo da adopção. - Com respeito à dissolução do
vínculo da adopção determinam as nossas leis civis: "O adaptado, quando menor, ou interdito, poderá desligar-se da adopção no ano imediato
ao em que cessar a interdição ou a menoridade" (art. 373). "Também
se dissolve o vínculo da adopção: I ." qLtando as duas partes convierem; 2.º quando o adoptado cometer ingratidão contra o adoptante"
(art. 374). Ora, sendo o instrumento público necessário e da substância do ato, para que se efetLte o vínculo da adopção, forçoso é afirmar qLte também a sua dissolução deverá ser feita por escritLtra pública.
Impedimentos matrimoniais que resultam da adopçtio civil. - "Não
podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, natLtral ou civil" (art. 183, 1). Este impedimento é
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denominado paternidade legal. Não pode, pois, o adaptante casar com
a filha adaptada, nem com os descendentes desta sua filha ou filho
adaptado. E viceversa o adaptado não pode cas::ir com o adaptante
ou com os ascendentes do adaptante. Todos eles são ascendentes ou
descendentes de parentesco civil. - "Não pode casar o adaptante com
0 cônjuge do adaptado e o adaptado _com o cônjuge do adaptante" (art.
183, Ili). Este impedimento recebe o nome de afinidade Legal. - "Não
pode casar o adaptado com o filho superveniente ao pai ou mãe adotiva" (art. 183, V). Este impedimento vem sob o nome de fraternidade
legal. Os três mencionados impedimentos matrimoniais introduzidos pela
legislação civil cio nosso país: paternidade, afiniclacle e fraterniclacle legal,
existem da mesma maneira, como acima já foi dito, na legislação canônica.
Soluçüo do caso. O Vigário, Pe. Tomás, cometeu grande imprudência, assistindo ao matrimônio de Luís com Ana sem se importar com
os cânones. Antes de tudo devia ter examinado rigorosamente, segundo
as normas da nossa lei civil acima explanadas, se no caso Ana era de
fato e legalmente a filha adotiva de Carlos Vaza e Zeni Loja, não se
esquecendo ele averiguar também se Luís era filho superveniente à adopção
da Ana ou não. Pois, se Luís já existia, a adopção ele Ana, segundo
a nossa lei civil, não podia efetuar-se. Além disso, não teria sido inútil
indagar os motivos de tal adopção. Segundo informa o consulente, Ana
é filha natural de Ema Haia. E quem é o pai? Quase sem querer se
nos apresenta a suspeita, talvez infundada, que esta Ana seja ao mesmo tempo também filha natural de Carlos Vaza e que por isso foi
adaptada.
Em todo caso, se Ana é legal e válidamente filha adotiva de Carlos
Vaza e Zeni Loja, entre Luís e Ana existe o impedimento de fraternidade Legal, que é um impedimento dirimente, também de direito eclesiástico, sendo inválido o matrimônio de Luís com Ana assim celebrado
sem a devida dispensa.
Fr. A I e i x o, O. F .M.
Alienação e Valor d'Ouro. - A confraria, à qual presido, resolveu,
no intuito de consolidar e majorar a renda do seu patrimônio, vender
um edifício no valor aproximativo ele 150.000 cruzeiros. Dirigi uma petição ao Sr. Bispo a fim de obter a devida licença, conforme prescrevem
os dispositivos canônicos referentes à alienação. Exarando o despacho,
o Sr. Bispo declarou-se incompetente para dar a licença solicitada, por
se tratar de uma importância superior a 30.000 cruzeiros, previstos no
cân. 1532, § 3. Parecendo-me, no entanto, que as somas estipuladas no
Código devem ser entendidas em moeda d'ouro, peço-lhe a sua opinião
amiga, particularmente preciosa, porquanto a própria Câmara Eclesiástica está interessada na solução do caso. - (P. R.) ·
O cân. 1530 § 1 requer para a alienação de bens eclesiásticos imóveis, além da avaliação escrita do objeto por peritos na matéria, e além
da justa causa, como sejam a necessidade urgente, a utilidade evidente
da pessoa moral ou também obras pias, para a validade deste ato ainda
a licença do legítimo Superior. Quem seja o Superior competente, porém,
depende do valor estimativo do objeto. Em se tratando da importância
de 30.000 liras, compete a decisão ao Ordinário do lugar, suposto que
tenha obtido o consentimento do Cabido da Catedral, do Conselho administrativo e dos interessados (Cân. 1532, § 3). Pressupondo a existência de todas essas condições (cfr. também Cân. 1530, § 2 e 1531 ),
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restringiremos a questão à dúvida S'Obre a qual nos interpelam, isto é:
representam as 30.000 liras mencionadas no cân. 1532, § 3 o valor em
moeda corrente 011 em moeda d'ouro?
A sã razão inclina-se, indubitàvelmente, para o valor d'ouro, quando
se trata de importâncias estipuladas pelo Código, porque só este valor
é estável e uniforme em todos os países. Se assim não fosse, surgiriam
grandes dificuldades práticas, particularmente em tempos de deflação e
inflação. Custa admitir queira o legislador prescrever a necessidade da
licença, ainda que, em virtude da desvalorização do dinheiro, 30.000 liras
em moeda corrente venham a ter o valor de 30 liras d'ouro. Como o
legislador costuma agir razoàvelmente, forçoso é concluir que também
aqui assim o fez, admitindo que as somas estipuladas no direito comum
sejam interpretadas conforme o valor da moeda d'ouro. Informa-nos Mons.
Jorio (hoje Cardeal) no seu livro "Le Vergini Prudenti", D. 129, nota 1,
p. 68, que a Sagr. Congregação dos Religiosos permite, na praxe, a aplicação da moeda d'ouro. E' esta, aliás, igualmente, a convicção dos canonistas mais abalizados. Citaremos apenas os seguintes:
Cl. Bouuaert-Simenon, Manuale /. C., Ili (1931), n. 285, p.
202: "Ut jam diximus (cf. tom. 1. n. 633), in his et similibus casibus
valor restimandus est potius secundum monetam auream." - A. C o ronata, Inst. /. C., II (1931), n. 1071, p. 485, c: "Computatio libellarum aut francorum fieri potest, ut iam alibi diximus, ad valorem aureum
eiusdem pecunire seu nummorum" (Cfr. ib., n. 1034, p. 436). - Te o d o r i, 1., Alienantes bona ecclesiastica sine beneplacito Apostolico, Apollinaris, V ( 1932), p. 248: "Ad quam summam, sicuti quoad alias, de
quibus agit Codex luris Canonici, vel requipollentem cuiuslibet nationis
determinandam, attendi debet ad valorem nominalem monetre, qui stabilis
est, non ad valorem realem, qui ratione cambii est valde mutabilis: valor stabilis et requalis universis populis habetur solum in moneta aurea.
lta fere omnes tenent." - C a p p e 11 o, F., De censuris, (1933), n. 408,
p. 356: "Sententia affirmativa non solum probabilis aut probabilior, sed
certa nobis videtur ob has rationes: 1. Sola aurea est vera moneta,
cum papyracea sit merum symbolum aut syngrapha reipublicre vel titulus crediti. 2. Moneta aurea dumtaxat est natura sua stabilis atque universis populis requalis; ideoque sola prrebet regulam requam et perpetuam, qure a lege per se universali ac perpetua necessario postulatur. 3.
Usque ad nostram retatem seu usque ad Codicem computatio fiebat ad
scutata aurea. 4. Legislator paritatem ponit inter libellas et francos (can.
1532); porro hrec paritas refertur prrecise, attenta "convenzione monetaria latina", ad aurum. 5. Secus absurda seq11erent11r, considerato v. g.
valore nominali monetre helveticre (francus helveticus requat aurum) aut
americanre et germanicre vel austriacre, quatenus 11011 eadem esset potestas
Ordinariorum circa alienationem, sed plane diversa pro varietate nationum, quod est contra mentem legislatoris ipsumque textum legis." Vermeersch-Creusen, Epitome, li (1934), n. 819, p. 568: "Verum, post bellum qurestio mota est de moneta qure consideranda sit. Et iam
supra diximus 1, n. 657 (607), cur stabilis mo11eta offerret sola regulam
requam et perpetuam. Moneta enim papyracea 11011 est vera moneta sed
titulus crediti: inde maximre varietati subiacet... Interea restimatio11em
valoris ourei ut probabilem tenemus" (Cfr. De Mcester, o. c., n. 1446;
Doheney, o. e., pp. 33-34). - W e r n z - Vi d a 1, De rebus, IV, II (1935),
n. 762, p. 230: "Extra casum rei ... , licentia S. Sedis solum requiritur c!um
pretium rei alie11a11dre superat summam 30.000 libellarum seu fra11corum:
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intelligenda autem est vera moneta metallica a11rea, qure regulam requam
et permanentem prrebet, non fictitia seu papyracea, qure vera moneta
Be110 11 est sed titulus crediti perpetuis obnoxius fluctuationibus." r u t ti, P., De Religiosis, Ili (1,936), n. 59, IV, 2, p. 120: "ln Codice
veluti mensura, qua valor rei alienanctre computari debet, francus seu
libella adhibetur, qure antea quietem eiusdem valoris erant in ltalia, Helvetra, Gallia, Belgio, sed postremis hisce annis permultum inter se differunt in singulis prrefatis Nationibus, nisi in pecunia aurea francus et
libella consicterentur; quocirca certum videtur quod valor rei alienandre
restimari potest per comparationem ad francum aureum."
As razões e citações alegadas confirmam a opinião cio consulente
que, pràticamente, as 30.000 liras cio cân. 1532, § 3 podem ser entendidas como liras d'ouro. A importância de 150.000 cruzeiros do preço
de venda, de que fala a consulta, nem sequer atinge o valor de 30.000
liras d'ouro. Portanto, fez bem o requerente em ter encaminhado a sua
petição ao Sr. Bispo, autoridade ·competente para dar a licença, após
o necessário entendimento com os órgãos mencionados no cân. 1532,
§ 3.
Frei F r a n e. X a v i e r, O. F. M.
Lâmpada do Santíssimo. - Desejo colocar duas lâmpadas alimentadas por azeite, de um lado e doutro do altar-mor, onde se conserva o
SS. Sacramento. Um colega, porém, me disse que isto é anti-litúrgico,
pois que as lâmpadas devem ser em nilmero ímpar e colocadas sempre
diante do tabernáculo. Outro colega, entretanto, afirmou o contrário, dizendo que essa condição de número ímpar não se refere à lâmpada do
Santíssimo, mas, ao lampadário ou lustre que o Cerimonial dos Bispos
cleseja que se coloque diante dos altares, e, para confirmar isto recorre
ao Dicionário Litúrgico de Frei Basílio. Para maior certeza recorro ao
casuísta da REB de quem espero o abalizado favor. - (N. N.)
Vejamos primeiro o que dizem os documentos eclesiásticos. Lemos
no Cerimonial dos Bispos (lib. 1. cap. XII, n. 17): "Lampades quoque
ardentes numero impari in ecclesiis adsint, tum ad cultum et ornatum,
tum ad mysticum sensum, ut et multa ex superius narratis pertinent. Hre
vero in primis adhibendre sunt ante altare, vel locum, ubi asservatur SS.
Sacramentum, et ante altare maius, quibus in locis lampadarios pensiles
esse decet, plures sustinentes lampades, ex quibus, qui ante altare maius
erit, tres ad minus; qui ante Sacramentum, saltem quinque lucernas
habeat. Ante vcro reliqua singula altaria singulre possunt lampades appendi; qure quidem in prrecipuis festis, saltem dum Vesperre, et Missa
solemnis decantantur, continue ardeant. Ante SS. Sacramentum, si non
omnes, ad minus tres accensre tota die adsint. Sed, et ante locum, et
fenestellam Confessionis supradictre, ubi consuetudo est lampadem ardere, servanda est. Possunt etiam in altari maiori, vel aliis, qure habent
ciboria, circumcirca lampades appendi."
Decretos da S. Congregação dos Ritos. - São os seguintes os decretos da Sagr. Congregação que dizem respeito à presente matéria:
Decreto 2033, ad 2: "Lampas retinenda est intra et ante a/tare SS. Sacramenti, . ut continuo ardeat; ac mos iliam retinendi longe ab · alta ri
reprobatur." (NB. "intra" significa: dentro da capela cio SS. Sacramento ou dentro do presbitério). - Decreto 3137, ad 2: "Lampas coram
SS. Sacramento ardens velo cooperari potest, prrecavendi humoris causa." - Decreto 3576: "Lampas coram SS. Sacramento ardens sustentari
licet tam per brachium ex metallo parieti infixum ad similitudinem cor58'
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nucopire, quam ope chordularum, dummodo intra et ante altare continuo
ardeat (ad 4) ... et hrec tampas ex vitro colorato esse potest (ad 5)."
- Decreto 3121: "Ad Lampadem nutriendam coram SS. Sacramento ardentem generatim utendum est oleo olivarum; ubi vero hoc haberi nequeat,
remittendum est prudentire Episcoporum, ut lampades nutriantur ex aliis
oleis, quantum fieri potest vegetalihus."
Código de Direito Canônico. - Diz o cânon 1271: "Coram tabernaculo, in quo sanctissimum Sacramentum asservatur, una saltem tampas diu noctuque luceat, nutrienda oleo olivarum vel cera apum; uhi
vero oleum olivarum haberi nequeat, Ordinarii toei prudentire permittitur
ut aliis oleis commutetur, quantum fieri potest, vegetalibus."
Parecer de autores. - As "Ephemerides Liturgicre" de 1940, pág.
46, falando do texto do Cerimonial dos Bispos acima citado, dizem: "Uno
ore litufgici 0111nes de diebus tantum solemnibus interpretantur: secus
enim prredictis in festis nullum discrimen appareret altare inter SS. Sacramenti et alia."
C a p p e 11 o (De Sacramentis, vol. 1, n. 402), abordando esta questão, declara o seguinte: "Ex Crerem. Episcoporum plures lampades collucere debent coram SS. Sacramento. Qureri potest, an hrec prrescriptio
respiciat onmes ecclesias et, attento prrecipue iure novo, habeat rationem
veri prrecepti. Respondemus prrescriptionem Creremonialis respicere dumtaxat ecclesias cathedrales, et festa solemniora, Episcopo celebrante;
eamque nec iure vetere nec a fortiori iure novo (c. 1271) habere rationem veri prrecepti (cfr. Gasparri, Many)."
Conclusão. - Ora, sendo a norma dada pelo Cerimonial dos Bispos
apenas diretiva e não preceptiva, dizendo ela, além disso, respeito somente às igrejas catedrais nas festas mais solenes quando o Bispo celebra, devemos concluir, em vista sobretudo do Direito novo (c. 1271)
que exige apenas "quod una saltem tampas coram SS. Sacramento ardeat",
que o consulente pode sem escrúpulos colocar duas lâmpadas, de um
lado e doutro, do altar onde se conserva o SS. Sacramento.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Festa de Formatura e Binação. - Celebrar-se-ia uma festa de formatura em um colégio de Religiosos. A Turma de diplomandos desejava
uma Missa para maior solenidade. Como se tratava de 1• sexta-feira,
todos os sacerdotes se achavam comprometidos em suas respectivas igrejas. Um sacerdote, porém, propôs binar, alegando a faculdade que lhe
fora conferida. Um colega, entretanto, adverte que isto não seria permitido, visto como todos os assistentes já haviam ouvido Missa e comungado na mesma. Ao que respondeu o outro: "Deve haver ao menos
12 pessoas que não ouviram Missa. Ademais, nem este motivo seria necessário. Basta o motivo de se receber uma espórtula maior." Que diz
a REB? (N. N.)
Ainda que não compreendamos bem a razão desta nova consulta sobre binação, já que a REB tratou várias vezes deste assunto, explanando os motivos e as condições necessárias, para que a Cúria diocesana possa conceder a licença de binar, daremos, contudo, uma breve resposta e isto sobretudo para combater opiniões muito errôneas. Em virtude do cân. 806, poderá o Ordinário do lugar conceder a licença de
binar somente, a fim de que parte notável de fiéis, em domingos e festas
de preceito, não fique privada da Santa Missa. Existem, é verdade, concessões apostólicas mais recentes e mais amplas, como, por ex., as fa-
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culdades concedidas ao Episcopado Brasileiro após o Concilio Plenário,
que de tempo em tempo devem ser renovadas. Em virtude destas faculdades podem os Exmos. Ordinários do lugar permitir a binação na primeira
sexta-feira de cada mês e também nas festas suprimidas, contanto que
seja em benefício das almas. Igualmente podem permitir aos sacerdotes
a binação, mesmo em dias de semana, durante todo o tempo pascal,
nos lugares distantes da igreja paroquial, em benefício dos fiéis, isto é,
para que naqueles lugares onde raramente chega o sacerdote, o preceito
pascal seja mais fàcilmente cumprido pelos fiéis.
Aqui, como se vê, a cláusula "em benefício dos fiéis" tem a sua
interpretação autoritativa, isto é, para que os fiéis possam mais fàcilmente cumprir o preceito pascal; o mesmo não se dá com a cláusula das
primeiras sextas-feiras e festas suprimidas, cuja cláusula "contanto que
seja em benefício das almas" pode, à primeira vista, aparecer um tanto
vaga e dar margem a interpretações mais largas. Consta, entretanto, por
outras concessões similares que o motivo de binação nas primeiras sextasfeiras de cada mês e nas festas suprimidas é que os fiéis possam dar
largas à sua devoção e ao culto do Sagrado Coração de Jesus, assistindo à Santa Missa e recebendo a comunhão de desagravo, ou, quanto
às festas suprimidas, que os fiéis continuem a celebrar aquelas festas.
De forma alguma pode ser motivo suficiente para binar na primeira sexta-feira querer abrilhantar a festa de Formatura com a celebração da Santa Missa. Nem é motivo suficiente para binar nas primeiras sextas-feiras e festas suprimidas só para facultar a umas 12
pessoas a assistência à Missa naquele dia. A cláusula de "aliás ficar
privada parte notável de fiéis da Santa Missa" vale só para domingos
e festas de preceito. Nas primeiras sextas-feiras e festas suprimidas ninguém é obrigado a ouvir Missa. A afirmação de que "uma espórtula
maior é motivo suficiente para binar" é uma sentença "pias aures offendens".
Fr. AI eixo, O. F. M.

DOCUMENTAÇÃO
Atos da Santa Sé.
lnstructio de Seminariis. - Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus ad Brasiliae Episcopos. Romanorum Pontificum quantum cordi semper fuerit recta in ditione Brasiliensi adolescentis Cleri institutio, plurimis ex documentis iam compertum erat; sed ex Apostolicis Litteris, quas de Sacerdotalibus in Brasília Vocationibus a Summo Pontificc
Pio Pp. XII, fel. regn., nuper editae fuere, id maximopere comprobatur.
Quam ob rem Sacra haec Congregatio, Seminariis et Studiorum Univcrsitatibus moderandis praeposita, tantis inhaerens vestigiis, muneri suo se
satis facere existimat, si praeter singulas, quae singulis datae sunt, post
novissimam Seminariorum Apostolicam Visitationem, Brasiliae Episcopis,
praesentes nunc litteras exaret, quae de nonnullis maioris momenti quaestio58*
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nibus communiter agant, eum potissimum in finem ut fideles levitae ac
idonei "dispensatores mysteriorum Dei" magis magisque efformentur.
1. De spiritua/i directione. - ln omnibus Maioribus ac Minoribus Seminariis oportet ut pietatis Moderator habeatur, cui, in eadem domo commoranti, animorum adolescentium efformatio, ratione magis peculiari quam
ordinario confessario, committatur. Huius pietatis Magistri proprium erit,
praeter cetera, in commune adhortationes per hebdomadam ac colloquium
spirituale singulis alumnis in mense privatim instituere. Idem Director spiritus inter prudentiores sanctioresque sacerdotes maxima dilige11tia eligatur. Quod iam ab a11110 1894 Summus Pontifex Leo XIII, datis ad Brasiliae Episcopis litteris, ita commonebat: "Ut autem adolescens clerus germanum Ecclesiae spiritum hauriat et excolatur virtutibus, magistri pietatis
diligentissime delige11di su11t". 1 Quibus apte congruunt haec alia Pii XI,
fel. rec., verba: "Dilige11s imprimis esto moderatorum magistrorumque delectus atque illius, peculiari modo, cui gravissimum concredatur officium
sacerdotalis animorum confonnationis". 2 Praeterea, uti pietatis moderatoris
opus vere efficax evadat, stabile decet esse ac unicum; quapropter frequenter spirituales magistrns mutare, pariterque eosdem plures simul advocare,
valde incongruum videtur, etsi multi, ut praescribitur, confessarii arcessendi sint. Cum insuper maximam atque integram fiduciam sacrorum alu11111i erga suum pietatis Moderatorem fovere debeant, cui arcana co11scientiae
libere committere solent, nullam omnino habeat ille oportet externam sive
scholarem sive disciplinarem in Seminarii vitam actionem, prout iam haec
Sacra Congregatio admonuit: "Cum ipsi (pietatis Moderatori) spiritualia et
divina sint commissa, nulla umquam ratione externo disciplinae ordine se
immisceat, nullaque aliarum rerum cura distineatur, sed ad munus suum
toto pectore incumbat". :: Nec cuicumque aliqua ex causa petenti sive de
moribus sive de dotibus sive ele iuve11um clefectibus notitias tradere audeat.
Claríssima ad hoc exstant laudati Pii XI, Summi Pontificis, verba: "Quod
vero diximus spiritualis etiam discipli11ae moderatores itemque sacros co11fessarios hoc discrimen, pro concreclito officio, in se recipere; hoc ita intelligendum est 11011 quasi iidem possint extrinsecus quoque ac publice
operam proferre suam - quod immo vel ex religiose suscepto numere, vel
ex inviolabili sacramenti secreto iisclem vetitum est - secl ita potius, ut in
cuiusquc iuvenis animum efficacem vim exserant prout assequenda sempiternae salutis bona postulcnt ... " 1 Denique iiclem pietatis magistri, si in
gravíssimo munere suo obeundo semper pontifícias normas prae oculis hahere stuúcbunt, id facere maxime satagent erga iuvenem quemlibet "qui
peculiari modo ad libidinis illecebras sese pronum impertiat, neque iam
diu experienc\o ostenderit illius dehonestamenta effugere posse". 6
li. De stmliornm ralione. - Studiorum ratio, quam hoc Sacrum Dicasterium pro Brasiliensibus Seminariis adprobavit, non modo litterarum
scientiarumque efformationem praebebit, quae haud inferior sit efformatione, quam ceterae praebent scholae, cum huiusmodi ratio studiorum, quantum fieri potuit, rationi studiorum civili respondeat; verum etiam firmam
mentis et animi formationem, quemadmoctum Summi Pontifices saepissime
commendarunt, parabit. Studiosam igitnr velimus dent operam Excmi.
Episcopi ut haec ratio stucliorum, peculiaribus Seminariorum Brasiliensium
1) 1;p1st. /.ilteras a vol>ls, 2 iulii 1894: Leonis X111 Acta, 14, 231; cf. Enchlrld/011
Clerlcorum,

11. 54:1.

2) Litt. Encicl. 1\cl catho/icl Sac<'rdotll: AAS, 28 ( 19:JO), 37; cf. Et1ch. Ctcr., n. 1383.
:i) E11ch. Cler., 11. 1121.

4) Litt. Encicl. Ad catholicl Saccrdotli: AAS, 28 ( 19:i6), 41; cf. E11ch. Cler., n. 1388.
5) Lilt. Encicl. Act catholici San•rdotll: AAS, 28 (19:iO), 40; cf. E11ch. Clcr., n. 1388.
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necessitatibus diligenter aptata, integre adoptetur eique Superiores et Magistri fideliter se conforment. Cum autem sacri adolescentes !atinam
Iinguam cognoscere debeant, peroptandum videtur ut iisdem solidam litterarum formationem, iuxta vcteris institutionis methodum, cornpararc studeant Magistri. - Similiter Philosophiac ac Theologiae disciplinae in Scminario Maiore, Provinciali aut Centrali, summa cum diligentia traclendac
sunt; quare annui cursus, qui sive privatim sive in Minore Seminario forte
peraga11t11r, pro Sacris Ordinationibus validi computari 11011 possunt. Nec,
anno scholari percurrente, ul!i sacrorum alumno licebit Seminarii disciplinae
et studiis se eripere.
Ili. De disciplina, rusticationis domo et schedula medica. - Alumni e
Seminario Ccntrali dimissi in aliud Seminarium Maius admitti 11011 poteru11t,
11ec in Seminario Minore retineri, i11consulta Sancta Sede. Si quando Seminarii Moderatores quemdam alumnum pro Sacra Orclinatione probarc 11011
autumarint, Episcopus, nisi absolute illum reicere velit, congruo probationis
tempori eum subicere oportet antequam acl Sacros Ordines admittat. Cum
vero diuturnus ac constans usus docuerit aestivas ferias saepius longiores
apucl familiam, ob saeculi contagia, 11011 parva detrimenta attulisse alumnis,
curandum omnino erit ut feriae domi peragendae acl triginta vcl, acl s11111mum, quadraginta dies extenclantur. ln votis quidem est ut pro unoquoquc
Seminario rusticationis domus comparetur, sicut iam Summus Pontifex Leo
XIII, ad Episcopos Brasiliae scribens, commendabat hisce verbis, quae retulisse iuvabit: "Vitandi periculi ratio suadet ut comparetur alumnis rusticatio ad feriandum, nec arbitrium relinquatur suae cuique ipsorum adeundae
familiae. Multa enim pravitatis exempla manent incautos". 6 Optandum etiam
videtur ut sanitatis schedula pro unoquoque alumno conficiatur, quae in
Seminarii archivo caute et discrete asservetur opportunisque in annos notitiis augeatur.
IV. De Pontificio in Urbe Collegio Pio-Brasiliensi. - Quo11iam Dioeccsium utilitatis et decoris maxime refert ut sacri adolescentes in Serninariis
Urbis, veluti sub Christi in terris Vicarii oculis in spem Ecclesiae educentur, curent Episcopi et bini delecti iuvenes, aut saltem unus, in Pontificium
de Urbe Pio-Brasilense Collegiurn, 11011 intermissa vice, mittantur. ln eiusdem
Collegii favorem celebrentur oportet quotannis tot Sanctae Missae quot pro
unaquaque Dioecesi stahitae sunt ex benigna Sanctae Sedis concessione
ad decennium; quarum eleemosynae, si mui cum provcntibus collectae annualis, quam valde Sacra haec Congregatio commendat, ad Excmum. Nuntium Apostolicum vel ad Episcopum speclialiter deputatum mittendae erunt.
Haec sunt praecipua quae Sacra eadem Congregatio commemorare
voluit, ideo ut Seminaria ad leges, quantum fieri possit, composita, quas
Apostolica Sedes statuit, uberiores in Brasília edant fructus sanctitatis ct
doctrinae. Valde placet rei finem imponere his Leonis XIII, Pontificis Maximi, sanctissimis verbis: "Haec si praestabitis, et Clerus florebit honore
suo, et Ecclesiac laus manebit, quae sempcr optirnorurn studiorum fautrix
et altrix est habita vereque habenda est. Vobis praetcrea idonei homines
praesto erunt, qui, vocati in partem ministerii vestri, magno vobis erucliendis populis pietatique fovendae usui futuri sint et adiumento". 7
Datum Romae, ex Aedibus Sancti Callisti, die 3 mensis maii, in festo
6) Eplst. Paternae, 18 sept. 1899: Lconls XIII Acta, 19, 194; cf. E11ch. Cler., n. 699.
7) Breve Inter graves, 1 mall 1894: Leonls XIII Acta, 14, 133.
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Inventionis Sanctae Crucis, anno D. 1947. Joseph Card. Pizzardo, Praefectus.
Joseph Rossino, Archiepisc. Tit. Thessalonicen., Secretarius. (Boletim Eclesiástico, S. Paulo, Julho-Agosto 1947).
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Instruções da Santa Sé Sobre Arte Sacra. - Em carta dirigida a Mons.
Costantini, Presidente da Comissão Pontifícia Central de Arte Sacra, e datada de 1O de Dezembro de 1946, a Sagrada Congregação Suprema do
Santo Ofício adverte o seguinte: "Vossa Excelência sabe que, entre as tendências artísticas da época atual, a moda do disforme e do grotesco penetrou nas numerosas manifestações públicas, relacionadas com a arte, em
geral, e tenta, hoje, invadir também o domínio da Arte Sacra. A título de
exemplo, basta ater-se a alguns dos representantes desta tendência [ ... ] ,
para ter logo a prova evidente do nojo e da aversão que suscitam as suas
obras ofensivas da piedade dos crentes. Isto é verdade, sobretudo, com os
nus completos que profanam os vários aspectos da Crucifixão do divino
Redentor. Na exposição de Roma, em Julho de 1946, deram-se, igualmente,
deformações e profanações análogas, que se fizeram passar por arte religiosa. Este estado de coisas não pode deixar de preocupar as autoridades
eclesiásticas competentes, às quais incumbe o dever de preservar os cristãos contra a multiplicação de tais manifestações artísticas, que os escandaliza, e de salvaguardar a dignidade do culto e dos lugares sagrados, com
o sentido verdadeiro da arte religiosa, cujo fim é, precisamente, despertar
sentimentos de piedade e de devoção nos cristãos. É, por isto, que esta Sagrada Congregação Suprema pede à Comissão Pontifícia Central que dê
instruções necessárias às Comissôes Diocesanas, para as deploráveis tendências mencionadas se não infiltrarem, de qualquer modo que seja, nos domínios, cuja "salvaguarda" possuem". Em resposta, Monsenhor Costantini
dirigiu a todos os bispos de Itália a seguinte carta: "Palácio da Chancelaria
Apostólica, Praça da Chancelaria. Roma, 25 de Fevereiro de 1947. - Excelência. A Sagrada Congregação Suprema do Santo Ofício, preocupada
com o fato de que certas tendências artísticas, atualmente em moda, podem
ser prejudiciais às almas dos fiéis, se elas se introduzem no domínio da
arte sacra, com data de 10 de Dezembro último, fez-me chegar às mãos
um documento e uma advertência grave, a respeito das tendências em
questão. Ninguém considerará este aviso como obstáculo à livre expansão
e progresso da arte, pois apenas se trata da condenação de certas obras
de arte sacra que, às vezes, mesmo contra a vontade do autor, se tornam
representações, que são verdadeiras blasfêmias. A Santa Igreja deixou,
sempre, grande liberdade aos artistas, relativamente aos meios de expressão, de técnicas diversas, de diferentes tendências estilísticas. Em todos
os tempos, as múltiplas formas de arte deram ao culto cristão a homenagem da beleza. Mas, a Santa Igreja nunca tolerou que a arte ultraje a
doutrina e a dignidade do culto e, por isto, a Sagrada Congregação Suprema do Santo Ofício, pela mesma causa, por que proíbe os livros opugnadores das verdades da fé, vela também por que a Arte Sacra não ofenda a
dignidade da liturgia sagrada e o sentido cristão dos fiéis. Aceitamos, certamente, quanto, na arte, é moderno e vital. Mas não confundamos o que
é sãmente moderno com as modas efêmeras e inconvenientes. A Igreja,
Mãe e Soberana, durante quase dois mil anos, criou alta linguagem artística e litúrgica própria. Com ela, fala às almas e as almas a Deus. Os artistas cristãos não têm direito de ignorar esta linguagem; devem-na aprender, respeitá-la, para dignamente exprimirem as suas concepções. Não se
trata de dizer: a "Igreja para a Arte", mas, antes, "Arte para a Igreja".
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Refletimos em disposições extremamente precisas: As prescrições dos Concílios, os Decretos dos Sumos Pontífices. Os estatutos do Código dão sábias diretivas aos artistas, chamados a construir e a ornamentar os edifícios sagrados. Do mesmo modo, dão instruções claras às autoridades ordinárias e às Comissões Diocesanas, encarregadas de apreciar as obras,
em questão. Este problema tem, hoje, um caráter de gravidade particular,
por a reconstrução das igrejas devastadas pela guerra nos impor tarefas
muito mais numerosas e mais importantes, como provàvelmente nunca foi
o caso nos séculos passados. Tenha, pois, Vossa Excelência, a bondade
de lembrar todos estes fatos aos membros da sua Comissão Diocesana de
Arte Sacra, para, na construção e ornamentação dos edifícios sagrados,
se evitarem as tendências proscritas na cautela acima mencionada. Aproveito esta ocasião de beijar o sagrado anel de Vossa Excelência e exprimir-lhe os meus sentimentos de estima e de respeito profundo. Continuo
sendo o muito dedicado servo de Vossa Excelência. - João Costantini,
Arcebispo titular de Colosso, Presidente da Comissão Pontifícia Central
de Arte Sacra, em Itália". - (Brotéria, Julho 1947).
Excommunicatio. - Sacra Congregatio Concilii. Declaratio. Cum die 24
augusti 1947 nefarii quietam homines violentas manus in Rev.mum D.um Sac.
Jacobum Ukmar iniecerint, qui debitis praeditus facultatibus in pagum
Lanischie se contulerat ad Confirmationis Sacramentum conferendum; cumque iidem scelesti homines Sac. Mirum Bulesic, qui praedictum Sac. Ukmar
ab injuriis defendere conatus est, occiderint; Sacra Congrega tio Concilii
praesentibus declarat eos omnes, qui ad memorata delicta patranda physice
vel moraliter concurrerint aut eorumdem necessarii participes exstiterint
(Can. 2209, §§ 1-3), excommunicationem latae sententiae ad normam Can.
2343, § 4, incurrisse. Datum Romae, die 8 septembris 1947. F. Card.
Marmaggi, Praefectus. S. Fagiolo, Subsecretarius. - (Osservatore Romano, 12-9-1947).

Alocução do Santo Padre Pio XII à Sagrada Rota Romana.
Este discurso, pronunciado pelo Santo Padre em 6 de Outubro de 1946 e dirigido aos
membros da S. Romana Rota, foi publicado no AAS, vol. 38, no 12, de Novembro
de 1946. Transcrevemos a tradução publicada na "Revista do Clero", Out. 1947.

Já um ano se passou, diletos filhos, desde que vos vimos pela última
vez, à Nossa volta, um ano para vós de trabalho intenso, principalmente
no campo das causas matrimoniais. Prosseguindo o estudo iniciado em
Nosso discurso anterior aproveitamos o ensejo que ho.ie se Nos oferece
para ainda uma vez tratar desta matéria que constitui a parte principal
de vossa atividade e sobre a qual também tratou o vosso venerando Decano em seu habitual relatório.
No ano passado principiamos por tratar das diferenças entre a ordem
judiciária eclesiástica e a civil. Estabelecida a distinção fundamental quanto
à origem e natureza dos dois supremos poderes, dos quais o poder judiciário é importante e necessária função, deduzimos uma semelhante diferença essencial entre as duas ordens judiciárias, não obstante os múltiplos
pontos de contacto.
A esta mesma conclusão se chega pela consideração do objeto próprio
de cada um. Também aqui encontramos elementos e lineamentos comuns.
De fato, em ambas as sociedades perfeitas a tutela do bem comum exige
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que os direitos e os bens de seus membros possam ser, por via judiciária,
atuados, garantidos e reintegrados. Ademais, estes direitos e bens são, em
parte, os mesmos na Igreja e no Estado, porquanto também a Igreja é
uma sociedade visível e cuja vida está necessàriamente presa ao modo próprio de ser físico, às condições de espaço e tempo em que o homem vive.
De outro lado, porém, há direitos e bens tão peculiares e próprios ela
jurisdição eclesiástica que, por sua mesma natureza, não são e nem podem
ser objeto do poder judiciário civil.
1. Entre os bens em cuja defesa, no curso da história, os tribunais
eclesiásticos (tanto dos Ordinários de lugar quanto da Santa Sé) intervieram - às vezes, com severidade - deve-se assinalar a própria fé, fundamento de toda a vida sobrenatural. O tribunal para a defesa da fé é,
portanto, um órgão legítimo do poder judiciário da Igreja, enquanto esta
é sociedade religiosa perfeita. E' seu ofício reagir juridicamente contra
todo ataque que tenda a violar um de seus mais importantes e vitais bens.
Os delitos de heresia e de apostasia não podiam, nem podem deixar a
Igreja indiferente ou inativa. Sem dúvida, no decorrer dos séculos, o tribunal para a defesa da fé pode ter assumido formas e métodos não exigidos pela natureza das coisas, mas explicáveis à luz de particulares circunstâncias históricas; seria, no entanto, errôneo pretender tirar daí um
argumento contra a legitimidade do próprio tribunal.
Nós não desconhecemos que o simples nome deste tribunal fere o sentimento de não poucos homens de nosso tempo. São pessoas, porém, cujas
idéias e sentimentos se acham fascinados por uma doutrina, que, enquanto
elimina toda noção de sobrenatural e de revelação, atribui à mente humana
capacidade para conhecer o universo a fundo, a prerrogativa de dominar
a vida, e reclama, por consequência, a absoluta independência do homem
a qualquer vínculo de autoridade. Bem conhecemos as origens, os fautores
e o progresso de tal doutrina; sabemos de sua influência na vida intelectual,
moral, social, na economia e na política, mas, também, as suas vicissitudes
na história dos últimos séculos, especialmente nos últimos cem anos. Os
seus representantes apelam para os princípios de "liberdade de consciência" e de "tolerância" em questões de vida espiritual e, sobretudo, religiosa.
No entanto, não raro, eles mesmos tão logo conquistam o poder, nada
procuram com mais urgência do que violentar as consciências e impor
à parte católica do povo um jugo opressivo, particularmente no que se
refere ao direito dos pais ele educar os filhos. E enquanto à consciência
moderna pode parecer que a reação· aos delitos contra a fé, por vezes, ultrapassou, nos séculos passados, os justos limites, a este respeito, nos tempos atuais, a sociedade humana se mostra, ao contrário, totalmente insensível e indiferente. Os contactos cada vez mais frequentes e a promíscuidade dos diversos credos religiosos dentro de um mesmo povo induziram
os tribunais civis a seguirem o princípio da "tolerância" e o da "liberdade de consciência". Aliás, há uma tolerância política, civil e social em
relação aos adeptos ele outras confissües, que, nestas circunstâncias, constituem um dever moral, mesmo para os católicos.
A própria Igreja, no Cânon 1351 do Código de Direito Canônico, deu
força de lei à máxima: "Ad amplexanclam fidem catholicam nemo invitus
cogatur": ninguém seja, contra a própria vontade, forçado a abraçar a fé
católica. Este cânon, que reproduz as mesmas palavras do Nosso grande
Predecessor Leão XIII na encíclica lmmortale Dei, de 1• de Novembro de
1885, é o eco· fiel da doutrina ensinada pela Igreja desde os primeiros sé-
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culos do Cristianismo. Baste-Nos por ora citar o testemunho de Lactâncio,
escrito entre 305/310: " ... Non est opus vi et injuria quia religio cogi 11011
potest; verbis potim; quam verberibus agendum est, ut sit voluntas. . . !taque nemo a no bis retinetur invitus; inutilis est enim deo qui devotione ac
fide caret ... Nihil est enim tam voluntarium quam religio, in qua si animus sacrificantis avers11s est, jam sublata, nulla est ... " 1
Quando, portanto, como há poucos dias, conforme notícias publicadas
pela imprensa, se afirmou em 11111 tristíssimo processo,. que até o Papa
aprovara as assim chamadas "conversões forçadas" e ainda, o que seria
mais grave, para fins de imperialismo nacional, Nós temos o direito e o
dever de repelir tão falsa acusação. E para que a Nossa afirmativa não
deixe de ser devidamente documentada, julgamos oportuno ler-vos o ProMemória de N9ssa Secretaria de Estado, de 25 de Janeiro de 1942, cm
resposta a uma consulta da Legação ela Iugoslávia junto à Santa Sé, a
respeito do movimento de conversões, nas quais, de resto, a própria Legação reconhecia expressamente que nem a Santa Sé, nem o Episcopado
Católico da Croácia tomaram qualquer parte. Eis, pois, o texto do ProMemória:
"Se référant à la Note de la Légation Royale de Yougoslavie pres le
Saint-Siege, n'' 1/42 du 9 Janvier courant, la Secrétairerie d'Etat ele Sa
Sainteté a l'honneur ele porter à la connaissance ele la même Légation
ce qui suit:
D'apres les principes de la doctrine catholique, la conversion cloit
être le résultat, 11011 pas de contraintes extérieures, mais de l'aclhésion de
l'âme aux vérités enseignées par l'Eglise catholique.
C'est pour cela que l'Eglise catholiq11e n'admet dans son sein les adultes, qui demandent à y entrer ou à y faire retour, q11'à la condition qu'ils
soient pleinement conscients de la portée et des conséquences ele l'acte
qu'ils veulent accomplir.
Par conséquent, le fait que to11t à coup grand nombre de elissidents
croates demandât à être reçu dans l'Eglise catholique, ne pouvait pas ne
pas préoccuper vivement l'Episcopat croate auquel revient naturellement
la défense et la protection eles. intérêts catholiq11es en Croatie.
Loin de prem1re acte officiellement, soit explicitement soit implicitcment, de ce fait, il se fit 1111 elevoir de rappeler formellement à qui de
droit la nécessité que le retour des clissidents pút s'accomplir en toute
liberté et de revencliquer en même temps à l'Autorité ecclésiastique la
compétence exclusive de donner eles ordres et eles directives en matiere
de conversions.
Si un Comité épiscopal fut a11ssitôt constitué avec la charge ele traiter
et de décieler toutes les questions concernant cette matiere, cela a été fait
précisément dans le but d'obtenir que les conversions jussent en conformité
avec les principes de la doctrine catholique, le fruit ele la persuasion et
11011 pas d'une contraínte.
Le Saint-Síege, ele son côté, ne négligea pas 11011 plus de recommander
et cl'inculquer l'observance exacte des prescriptions canoniques et des directives données à ce sujet".
Retomando o fio de Nossa argumentação, devemos acrescentar que
o Tribunal Eclesiástico no exercício de sua jurisdição não pode fazer sua
a mesma norma seguida pelos tribunais civis. A Igreja católica, como já
o dissemos, é uma sociedade perfeita, e tem por fundamento a verdade
1) ülvlnac institntioncs, 1,5 e. 19; Corpus Script Ecclcs. l.at., vai. XIX, pp. 463-465.
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da Fé, infalivelmente revelada por Deus. O que se opõe a esta verdade
é necessàriamente erro, e não se pode reconhecer objetivamente os mesmos direitos ao erro e à verdade. Desta forma, a liberdade de pensamento
e a liberdade de consciência encontram seus limites essenciais na veracidade de Deus revelador. Dizemos: seus limites essenciais, uma vez que
realmente a verdade não é igual ao erro, e uma vez que realmente a sã
consciência no homem é a voz de Deus. Disto se deduz que um membro
da Igreja não pode, sem culpa, negar ou recusar a verdade católica já
conhecida e admitida; e se, portanto, a Igreja, depois de verificar o fato
da heresia e da apostasia o pune, por exemplo, excluindo-o da comunhão
dos fiéis, permanece rigorosamente dentro de sua competência e age em
defesa, por assim dizer, de seu direito doméstico.
II. Outro objeto que claramente salienta a diferença entre a ordem judiciária eclesiástica e civil é o matrimônio, por vontade do Criador, res
sacra. E por isso, a união entre batizados está por sua natureza fora ela
competência da autoridade civil. Mesmo, porém, entre os não batizados os
matrimônios legitimamente contraídos são, na ordem natural, coisa sagrada, de modo que os tribunais civis não têm o poder de dissolvê-los e nem
a Igreja em tais casos jamais reconheceu a validade das sentenças de divórcio. Isto não impede que as simples declarações de nulidade destes matrimônios - relativamente raras em comparação com as sentenças de divórcio - possam, em dadas circunstâncias, ser vàlidamente pronunciadas
pelos tribunais civis e portanto reconhecidas pela Igreja.
Sem dúvida, a autoridade civil é juiz competente, como todos sabem,
no que respeita aos efeitos meramente civis do matrimônio mesmo entre
batizados. 2 Entretanto, bem mais ampla e profunda é a competência da
Igreja nas causas matrimoniais, porque dela, por instituição divina, depende
principalmente a defesa do vínculo conjugal e a santidade das núpcias.
Desta competência também vós participais, diletos filhos, que sois chamados a pronunciar vossas sentenças nas causas matrimoniais.
E assim como no princípio de Nosso discurso manifestamos Nosso
paterno reconhecimento por vosso assíduo trabalho principalmente neste
campo, não rodemos agora esconder a Nossa solicitude pelo crescente
número de tais processos, solicitude que sabemos ser também vossa, como
acabam de Nos manifestar claramente as considerações expostas pelo vosso
digno intérprete.
Porventura as causas matrimoniais em curso no vosso Tribunal não
são um índice e a medida da recente dissolução da vida conjugal, dissolução que ameaça ·envenenar e corromper os costumes até de populações
católicas? Ambas as guerras mundiais, a segunda incomparàvelmente mais
do que a primeira, concorreram largamente para o maior aumento de tão
funesta desordem. Ninguém pode ficar friamente insensível ante a tragédia
que ainda arrasta após si as suas lamentáveis consequências, a lembrança
dos milhões de jovens esposos forçados à separação por longos meses e
anos. Que acúmulo de coragem, de abnegação, de paciência, que tesouro
de amorosa confiança mútua, que espírito de fé cristã foram necessários
para manter intacta a fidelidade jurada e resistir! Muitos, sem dúvida,
permaneceram firmes, com o auxílio da graça pedida na oração. Mas, ao
lado destes, quantos outros foram menos fortes! Quantas ruínas de lares
destruídos, quantas chagas de almas feridas em sua dignidade humana,
em sua pureza conjugal, quantas quedas fatais para a felicidade familiar!
2) Cânon 1016.
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Importa agora ·reparar estas ruínas, sanar estas chagas, curar estes
males. O coração materno da Igreja sangra à vista das inomináveis angústias de tantos filhos seus; para vir em seu auxílio não mede esforços
e chega até ao extremo limite de su::i condescendência. Este limite extremo vem solenemente formulado no cânon 1118 do Código de direito canônico: "Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest".
Ninguém duvida que uma das principais preocupações da Igreja presentemente, é barrar por todos os meios a crescente decadência do matrimônio e da família e ela tem disto plena consciência, embora saiba perfeitamente que os seus esforços só obterão resultados reais na medida em
que as condiçôes gerais de ordem econômica, social e sobretudo moral,
tornarem pràticamente menos pesada a observância de uma vida conjugal aceita diante do Senhor. A este respeito, é enorme a responsabilidade
que recai sobre os poderes públicos ...
Entretanto, na expectativa deste melhoramento da moral pública, vós
deveis, amados filhos, com "trabalho e paciência" 3 suportar e vencer a
afluência incessante dos processos matrimoniais. De fato, uma coisa é o
movimento destinado, a sanear a vida conjugal e familiar, e outra é a
procedura judiciária dos matrimônios. Esta tem por dever julgar e decidir
objetivamente de casos · apresentados conforme aos dados de fato e normas do direito canônico. Prossegui no exercício de vosso ofício, com a
imperturbável imparcialidade do juiz consciencioso e tende a certeza que
com isto contribuís altamente para a edificação da Igreja. A sábia equidade com que este Tribunal considera o lado financeiro das causas nas
difíceis condições econômicas do presente, - equidade que conta com a
cooperação dos generosos Advogados rotais, mostra claramente que
vós concebeis a vossa obra tal como realmente ela é: um serviço prestado
ao verdadeiro bem dos fiéis, à salvação das almas.
Ili. Entre os objetos próprios do poder judiciário ela Igreja, devemos
incluir também as matérias que (além da defesa da fé) são próprias do
Tribunal da Suprema S. Congregação do S. Ofício. A severidade de sua
procedura é exigida pela santidade dos bens que lhe compete defender e
pela gravidade dos delitos que lhe compete julgar. Não haveria razão de
mencioná-lo particularmente se o seu modo de proceder não fosse apontado
como contrário ao principio, hoje geralmente admitido, da publicidade dos
julgamentos, como garantia necessária contra decisões injustas.
Realmente, a ação deste Supremo Tribunal se exerce, mesmo nas causas criminais, sob obrigação de segredo. Antes de tudo, porém, se deve recordar que também a procedura penal dos Estados civis prevê em alguns
casos que a discussão se efetue, no todo ou em parte, "a portas fechadas", a saber, quando assim requer o bem comum: ora, precisamente este
mesmo princípio é aplicado pela Igreja nos processos penais do Santo
Ofício. De outra parte, porém, é indispensável em tais casos que sejam
asseguradas todas as garantias essenciais para um julgamento com justiça
e equidade: direito do acusado para contestar as acusações com faculdade
para impugná-las ou apresentar quanto julgue útil à defesa; defesa franca,
quer pessoalmente, quer por intermédio de advogado, por ofício ou por
escolha do acusado; plena objetividade e conscienciosidade nos j ulgamentos. Ora o tribunal do S. Ofício possui todos estes requisitos.
O vosso encargo é muito grave, diletos filhos, não só pela sua am3) Cfr. Apoc 2, 2.
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plitude, como pela responsabilidade que importa e pela intensidade de
trabalho que impõe. Santo e benéfico encargo, que é, no entanto, ignorado
por muitos e desprezado por outros. Mas o Senhor o olha complacentemente, e ao ver o espirito com que trabalhais vós em sua honra, para o
serviço da Igreja, o bem das almas, a salvação da sociedade, há de cumular-vos com a abundância de suas graças, em penhor das quais concedemos de coração, a todos vós aqui presentes, a Nossa paterna Bênção
Apostólica.

Homilia Pii PP. XII de Sancto Benedicto.
No dia 18 de Setembro p. p., Sua Santidade Pio XII assistiu na Baslllca Osticnse à
solene Capela papal, celebrada cm comemoração do XIV centenário do trânsito de
S. Uento. Uepois do Evangelho, o Santo Padre pronunciou a seguinte admirável homilia,
que transcrevemos do "Osscrvatore Romano" (19-9-47).

Venerabiles Fratres, Dilecti Filii. -- Exsultent hodie animi nostri renovatis laetitiis et ora nostra grata cantica promant, cum Dei munere et beneficio datum sit, ut S. Benedicti Nursini, cuius a pientissimo obitu decimum
quartum exactum recolitur saeculum, memoriam et gloriam una simul celebremus. Communia vero adauget gaudia, quod in hac aula, marmore et
musivo opere rutilanti, tantum virum impensis honestamus obsequiis, ac· sepulcrum beatissimi Pauli Apostoli circumsaepimus, cuius ille cultor exstitit
eximius. lpsa namque divina oracula nos ad hoc laudis praeconium invitant:
"Laudemus viros gloriosos, et parentes nostros in generatione sua. . . Hereditas sancta nepotes eorum, et in testamentis stetit semen eorum" (Eccli.,
XLIV, 12); et Paulus Apostolus, ubinam sanctorum haec celsitudo et gratia
contineatur, perspicue eclicit: "Sancti per fidem vicerunt regna, operati
sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones" (Hebr., XI, 33).
N une vero inter beata caelitum agmina S. Beneclictus tali splendet
fulgore, ut omnibus aevis et gentibus admirationi fuerit et numquam 11011
sit item ipse futurus. Exstitit is namque gigas, ut devio saeculo nova aperi ret itinera. "Omnium iustorum spiritu plenus" ut ait S. Gregorius Magnus
(loh. Mabillon, A1111ales Orclinis S. Beneclict., ann. 563, n. XI, ed. Lucae,
1739, t. 1, p. 105) caritate in Deum et proximos excelluit, fuit gravis et
placidus, pollenti apud omnes auctoritate, domitor sui, angelicis moribus
exornatus, 11011 minus prophetiae dono quam miraculorum potestate insignis; novus Abraham, religiosorum hominum subolem genuit; novus
Moyses, legem concliclit et populum ad litandum in solitudinem deduxit.
At si haec non silemus, aliquicl avemus et debemus de Occidentalium
monachorum Patriarcha meliore in lumine collocare. Si quis annales historiae pervolvat et scrutetur, quomodo neget quod dicturi sumus, quomoclo
infitietur quod asserturi sumus? Europae pater S. Benedictus est. Cum Imperium Romanum, vetustate et vitiis exesum, corrueret et per huius provindas turmatim Barbari confluerent, ipse, appellatus magnorum Romanorum postremus, romanitatem (liceat Nobis Tertulliani vocabulo uti) et
Evangelium in unum foeclerans, opem virtutemque inde hausit, quae ad
coniungendos Europae populos sub vexillo auspicioque Christi, et ad rem
Christianorum publicam feliciter conformandam plurimum contulit. Enimvero a Codano Sinu ad Mediterraneum J\fare, ab Oceano Atlantico ad viridia Polonorum aequora Benedictinorum se fuderunt legiones et Cruce,
libris, aratro indociles silvestresque gentes mansuefecerunt.
"Ora et labora": hoc Benedictinorum signum nonne augusta brevitate
continet et refert quod totius humanitatis et cultus lex est praecipua et
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immutabile fundamentum? Praeceptum Dei est, ut oremus; praeceptum Dei
est, ut laboremus; et utrumque in lpsius laudem et in nostram mentium et
corporum pcrfectionem peragere iubemur. Deflexit a regalibus S. Benedicti
viis Europa et, contemptis Christo et Ecclesia, et ipso a non paucis denegato Deo, ceteras quoque nationes impia et inhonesta docuit. Quare sequaci poenâ modo attrita, gemit eas immensas calamitates et miserias, e
quibus frustra emergere contendit, cum diuturnae admissorum immanitalis
haud satis sit conscia.
1-Iac, quae Europae calamitosa et aerumnosa labitur, tempestate, haud
inopportunum et inutile est cogitare Europae vire's intimo robore pollentes
eiusdemque in re civili diutinam praestantiam in catholicae fülei unitate
veluti in solidissimo fundamento constitisse. At huius unitatis quasi centrum
et praesidium erat Apostolica Sedes, quippe cum Romanus Pontifex, Principis Apostolorum successor et Ecclesiae caput, toti Christianorum latissimae
familiae pater censeretur praepositus. Quodsi S. Benedictus ad efficiendam
temperandamque huiusmodi Europae gentium consortionem, praesertim spiritualis rei cultu et cura, tantopere contulit, non sine Dei providentis nutu
contigit, ut is, Nursiae genitus, Romae educatus, Sublaquei umbratili vitae
initiatus, in Monte Cassino solis instar miris dictis factisque coruscans,
11u111qua111 procul a conspectu Apostolicae Sedis ageret. Adlectus igitur is
est illis, qui hanc arcem Christi Regni et veritatis Cathedram "fortes ambiunt ex fortissimis Israel, omnes tenentes gladios et ad bella doctissimi"
(Cfr. Ca11t. Ca11t., III, 7-8). Quis magis quam ille Apostolicam Sedem veneratus est atque dilexit? Quodsi ipsius filiorum gesta et promerita recenseantur, iure dicendum est Benedictinorum Orclinem Catholicae Ecclesiae
per aetatum seriem fugamque validissimo fuisse propugnaculo et vallo.
Nunc autem vos adloquimur, Benedictini soclales, qui undique Romam
convenistis, ut conlatis consiliis Orclinis vestri emolumentis consuleretis et
Abbatem Primatem eligeretis, quem adstantem hic amantibus votis placet
Nobis salutare, dum multum ei optamus, ut dulce et augustum Abbatis gerens nomen, explens munus, decessoris sui instet vestigiis et, dives virtutibus,
auctiore semper alieno gaudeat profectu.
Diuturno iam usu et experientia rerum ipsi suaclere vobis potestis,
quanta sapientia Leo XIII Pontifex Maximus prospexerit, ut variae Beneclictinorum, quos atratos vocant, familiae, quamvis indemnia servanda essent
propria instituía et normae, fraternae Foederationis vinculis coalescerent.
Quo suscepto consilio, reapse autonomia seu suis legibus vivendi potestas,
qua prisco iure coenobia vestra utebantur, ad nova tempora accommodata
est, salutari quidem et provida ratione, cum mutata adiuncta rerum et communis utilitas icl postularent. Antiqua enim et media aetate, cum impeditiores essent commeatus et minoribus necessitatibus fidelium curatio teneretur et doctrinannn studia minus paterent, huiusmodi autonomia magis
sibi constare poterat. At ipsae Benedictinorum sodalium Congregationes,
quae labentibus aevis exortae sunt, nonne aperto argumento testantur, ad
disciplinam fulciendam et perficiendam coniunctam fraternam operam clesideratam esse? Nonne vero id etiam luculenter probant latiores, quae
coalitae sunt, consociationes, exempli gratia Cluniacensis et Bursfeldensis?
Quoclsi singula monasteria sibi vixissent, ilia .Maurina Benedictinorum Congregatio ele sacris excultis disciplinis non potuisset sihi eximia cumulare
promerita et etiam alibi praeclarae operositatis et solicli honoris vestri nitor
palluisset.
Nunc temporis eundi et redeuncli expeditior copia, ad operum consor-
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tionem passim proclivior voluntas, copiosior scientiae, consilii, navitatis
supellex, qua sacerdot~s, missionales quoque, indigent, ut quam expectationem sui fecerint, compleant, poscunt foedera, unitatem exigunt. Autonomia vero aequo magis retenta, inveniantur forte coenobia, quae, deficiente religiosorum sodalium numero, demandato sibi officio minus paria
sint; quin etiam colendae regulae disciplina ibi languescere poterit et vel
pericula paulatim subrcpere.
Aliud quoque liceat Nobis attingere. Haud exigua vobis laus tribuenda,
quod sacrae liturgiae, quae magno nomine a vobis dictitata est opus Dei,
tanta diligentia et cura vacatis; atque procul dubio hortandi sunt usque
fideles, ut publicis Ecclesiae ritibus ac precibus religiosa attentione et
communicatione intersint, ac praesertim christiana festa vario et pleno celebrent gaudio. At hic nimietate quoque potest peccari. Possunt inveniri
qui, liturgicas formas priscae aetatis nimium extollentes seriores facile contemnant, ac privatas et populares preces despicentur. Est liturgia, omnis
cultus Ecclesiae auctoritate constitutus, quidpiam durabile et vivum, quod
per saecula adolevit: si cui placet iuvenilis aetas, maturiores anni despiciendi non sunt. Quid vero de orationibus et pietatis exercitiis, quae Ecclesiae probantur? Ex integris divitiis opibusque divini cultus, qualis hic ab
Ecclesia ratus est habitus et exercetur, hauriant christifideles quantum possunt et quidquid possunt ad suam augendam fidem et ad spem confirmandam caritatemque fovendam: et, licet pro uniuscuiusque coetu, vitae
genere, doctrina, animo modus varietur, omnes inde aliquid sumant quod
sibi prosit. Quod quidem in divino cultu et animorum curatione est semper praecipuum, Evangelii asseclae in bonae conscientiae adytis quaerant
Deum, superni Numinis maiestatem et legem vereantur, admissorum poenitentiam agant, confiteantur peccata fletu et misericordiae operibus crimina diluant, inveniant gratiam et bene vivant, ut semper et feliciter vivant.
Sunt qui solido vescantur pane et sunt qui lacte alantur; apprime canorae
sunt aureae citharae ac dulciter etiam tenues personant tibiae. Hac de re
satis fusum est eloquii.
Habet quidpiam vernum lnstitutum vestrum, cuius auxilio saepius e
ruinarum squalore ad meliorem statum et fortunam renata sunt saecula.
Muneri igitur vobis assignato obsequentes, promptam date operam, ut eversis humanis rebus benigni et actuosi occurratis. Antiqua virtute, novis inceptis aequales natu reddite mitiores, a quibus, nequaquam impediente, immo
saepius superbo artium incremento favente, perquam dira pericula et caedes humano generi parari possunt. Exemplo morum, voeis sono, litterarum usu instruite ignaros, flectite indociles, religionis contemptores ad
obsequium Dei et ad leve Evangelii iugum revocate. Cantate in terris canticum novum, quod olim securi in caelis concinere pergetis.
Dilectus demum Deo et hominibus Benedictus: "cuius memoria in benedictione est" (Cfr. Eccli., XLV, 1) benedicat laboranti Ecclesiae, cuius
fuit pugnator fortissimus; benedicat humano generi, cuius est decus inocciduum; Europae, cuius est altor et parens; Italiae, cuius est gemma; universis hic adstantibus benedicat; effuso amore Benedictinis sodalibus, gloriosae suboli suae, benedicat, ut ipsius celsa virtutis species relucescat:
"Et ipso beato Confessore Benedicto intercedente, sit in eis fides recta,
imitabilis forma, castíssima sobrietas, hospitalis caritas, spiritualis prudentia, alta sapientia, mens humilis, vita sublimis. Amen". (The Canterbury
betzedictional ed. by Reginald Maxwell Woolley, London, 1917, p. 89).

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

927

Homilia Pii PP. XII de Sancta Catharina Labouré.
No dia 2i de Julho. o Sumo Pontífice Pio XII procedeu, na Basílica Vaticana, à solene

lrmas de Canc.Jauc tle S. Vicente tle Paulo. L.o~o cm seguida, o Santo 1-'actrc pronunciou a seguinte homilia, cujo

ca110111zaçao lh.: ~- '--awnna Lal>ourc, lla Congrcgaçao uas

texto orig;ina1 transcrevemos !lo "Osscrvatorc Homano"

(28-2\J Julho 1947).

Venerabiles Fratres, Dilecti filii. - "Confiteor tibi, Pater, Domine
caeli et terrae, quia abscomlisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis" (,Watth., XI, 25; Luc., X, 21). Placet Nobis, dum in hac
templi maiestate Catharina Labouré nova redimita gloria refulget, hanc
Oivmi }<edcmptoris iterare sententiam, quac ut eius animi simplicitati, ita
supernis donis eidem a Deo impertitis, ac singulari mirabilique muneri, eidem a Deipara Virgine concredito, peculiari modo respondere videtur.
Est utique summa admiratione dignum almam Dei Matrem cernere se
humili puellae, ut traditur, conspiciendam dare, cum eadem arcanis colloqui
verbis, ac prodtgiale, ante eius oculos radians, ostendere numisma, quud
umni ope ac 11011 sine uberrimo caelestium gratiarum imbre propagari
debeat. At maiore etiam Nobis admiratione v1dentur digna Vincentianae
huius virginis virtutum ornamenta, quibus, dum vixit, suis sodalibus in
exemplum praeluxit, et quibus hod1e in Sanctarum Caelitum choris quasi
gemmata renidet.
lmprimisque christianae humilitatis studio praestat, ac vitae simplicitate; s1quidem, quamvis apud Divinum Redemptorem eiusque sanctissimam
Matrem tanta tloreret gratia, tantisque frueretur favoribus, nihilominus
ignotam in umbratili silentio se vívere, quasi absconditam violam, adamabat
suavia tantum superni odoris blandimenta, quae internam referebant sanctitudinem, circumquaque edens. Eius autem morum innocentia animique candor ita per eius oculos eiusque aspectum virgineum elucebant, ut omnes ad
caelestia alliceret, ad virtutemque assequenctam permoveret.
Quamvis tamen supernis visionibus non semel dignata esset, supernisque non raro afflueret deliciis, nihilo secius humilem se Dei ancillam
despicie11s, non huius mundi gloriolas captabat, sed amabat potius nesciri
et pro nihilo reputari (Cfr. "De imit. Christi", 1, 3). Quamobrem Dei
Divinaeque Matris honoris unice cupida, communia atque etiam viliora in
Religiosa Sodalitate munia, quae sibi credita essent, libens amplectebatur.
!taque aegrotos diligentissime curare, de eorum corpore 11011 modo, sed de
eorum etiam relevando animo sollicita; senibus atque infirmis, sui ipsius
immemor, famulari; ostiariam agere, ac neminem, nisi sereno ac demisso
vultu, excipere; coquinariam artem exercere; vestes sarcire laceras, vel consumptas; omnia denique, etiamsi sordida atque onerosa, obire ministeria,
quae sibi commissa essent, numquam renuit. ldque dum impigra semper,
operosa ac vel lacta agebat, eius mens a supernis rebus non abstrahebatur,
quandoquidem in omnibus Deum, omniaque in Deo cernere sollemne
habebat.
Quotiescumque autem poterat Eucharistica adire tabernacula, vel divinae Matris sacrae imagini se sistere, eidemque sua vota pandere suasque
incensissimas admovere preces, id tam libenter, tam impensa amoris impulsione faciehat, ut luculentissime pateret, quamvis hoc in terrestri versaretur
cxsilio, se tamen mente et animo in caelestihus habitare, ac nihil magis
excupere, quam ad perfectissima quaeque citato gradu scandere, ac se
suasque vires ad ea adipiscenda convertere. Peculiari autem pietatis ardore Sacratissimum Cor Jesu et immaculatum Deiparae Virginis Cor dili-
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gebat; ad eaque redamanda omnes, quoscmnque poterat, alloquio atque
exemplo suo excitabat quam maxime.
Quamobrem, cum ad mortalis suae vitae pervenisset exitum, 11011 mortem tremebunda oppetiit, sed laeta, sed hilaris; ac Deo Sanctissimaeque
Virginis patrocinio omnino fidens, postquam eius prodigiale numisma extenuatis tremulisque manibus ultimum distribuere potuit circumstantibus, serena atque arridens ad Caelum evolavit.
Multa profecto sunt, quae nobis, si terrestrem Sanctae huius Caelitis
incolatum intento studiosoque animo meditamur, salutariter imitanda proponuntur; attamen id primum esto: nemini nempe, qui almam Dei Matrem
sincera pietate recolat, eiusque sanctissimis vestigiis insistere pro facultate
enitatur, eius validam defuturam esse tutelam, vel praesentissimum defuturum auxilium. Sancta igitur Catharina Labouré exemplo suo ad incensam
actuosamque eiusmodi pietatem nos adhortatur omnes; cuius quidem adhortationi si volenter operoseque respondebimus, facilius profecto pandetur
nobis ad virtutem iter, facilior atque expeditior ad caelestem beatitatem
nobis erit ascensus. Amen.

Alocução do Santo Padre aos Homens da Ação Católica.
No dia 7 de Setembro p. p., o Santo Padre recebeu "a homenagem filial mais Imponente de que tem lembrança a história religiosa". A afirmação é do "Osservatore Romano" (8-9-47) e vem documentada por fotografias que dão uma Idéia do mar humano
que se agitou na Praça de São Pedro. A homenagem foi promovida pelos Homens da
Ação Católica Italiana, organização que estava celebrando o seu jubileu de 1>rata. O
Santo Padre, falando pela primeira vez na Praça de São Pedro, proferiu nesta ocasião
o seguinte discurso admirável, que causou repercussão no mundo inteiro.

Conforto, alegria e justo orgulho enchem a Nossa alma, diletos filhos,
ao ver-vos hoje reunidos diante de Nós em compactas fileiras: multidão
imponente como o mar flutuante, cujas ondas chegam até o átrio do Templo máximo da Cristandade.
A Nós, que com paternal complacência vos saudamos, apareceis como
a personificação de um brado de reconhecimento, que do fundo de vossos
corações sobe ao Senhor Onipotente pelo bem que Ele nos últimos vinte
e cinco anos operou por meio dos Homens da Ação Católica. Basta um
rápido olhar aos fins de vossa União: aperfeiçoamento religioso e moral
dos sócios e sua educação social e cívica conforme aos ensinamentos da
Igreja, incremento da vida cristã e defesa da liberdade da Igreja em todas
as suas manifestações; restauração do Reino de Cristo na família, na
escola, nas instituições públicas, em toda a vida econômica e social. Tal
olhar ao vosso programa é suficiente para chamar à mente quanto, com
espírito de fé viva, ousastes, operastes e conseguistes, superando dificuldades e afrontando adversidades.
A vossa gratidão se volta, depois de Deus, também aos vossos Chefes,
tanto da Hierarquia eclesiástica quanto cio laicato; antes de tudo ao Nosso
inesquecível Predecessor Pio XI, Fundador e Pai da vossa organização.
Depois, aos outros: aos vivos e aqui presentes, não menos que aos falecidos; vós conheceis os seus nomes, que os anais da Ação Católica recordarão sempre com honra, e que se caracterizam pelas três palavras que
vos são tão familiares: homens de "oração", de rica vicia religiosa interior; homens de "ação" de incansável atividade pela causa católica; homens
de "sacrifício", ele generosa dedicação para com Cristo, a Igreja, o Papado.
Mas ainda mais que o testemunho cio vosso reconhecimento e da vossa
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tisfação por quanto já foi alcançado, esta vossa reunião é a manifes·ão de uma vontade tenaz, sólida como o granito, de uma prontidão que
:~~; ao presente e ao. futuro, e que . n~s~e de l?rincípi~s fo~t~s, ~e v_isões
claras, de resoluções firmes. Vosso v1ges1mo qumt~ amversano nao e para vús apenas a meta alcan~ada_ que deve c_onsoltdar~se, ma_s o humbr~I
para 11111 passo adiante, _em. d1reçaf o a um ho~1~011te mais lotngmquo e mais
vasto. Uma vontade assim e, de ato, necessana no momen o presente.
Há cinco anos passados, no mesmo mês de Setembro, falamos amplamente do Homem da Ação Católica, de sua colaboração ao renascimento
espiritual da sociedade, de sua influência na _fam(lia, n~ vida profissional,
110 mundo exterior. Os deveres sobre que entao d1scornamos, se vos apresentam hoje com uma urgência que dificilmente se poderia conceber mais
premente. Cada u~1 daquel~s dever~s -:- e não ~ão pouco.:' - urge impetuosamente, e exige o mais consc1enc1oso cumprimento, nao raro mesmo
com atos de verdadeiro heroísmo. E não há tempo a perder.
Passou o tempo ela reflexão e dos projetos; é a hora de agir. Estais
preparados?
As frentes contrárias, no campo religioso e moral, se vão delineando
cada vez mais claramente; é a hora da prova.
o duro páreo ele que fala São Paulo, acha-se em curso; é a hora do
esforço intenso. Mesmo poucos momentos podem decidir a vitória. Vede o
vosso Gino Bartali, membro ela Ação Católica: por várias vezes ele conquistou o troféu ambicionado. Correi também vós neste campeonato ideal,
de modo a conquistar uma palma bem mais nobre: "Sic currite ui comprehendatis" (1 Cor 9, 24).
Quais são hoje para vós, Homens da Ação Católica, os pontos mais
importantes nesta provação, os motivos principais de vossa atividade? Cremos dever brevemente assinalar-vos sobretudo cinco:
1°) Cultura Religiosa. Profundo, sólido conhecimento da fé católica,
de suas verdades, ele seus mistérios, de suas forças divinas. Forjou-se a
expressão "anemia da vida religiosa". Soa ela como um brado de alarma.
Deve-se atribuir essa anemia em primeiro lugar, e em todas as classes,
tanto dos doutos quanto dos trabalhadores braçais, à frequente e quase
absoluta ignorância religiosa. Esta ignorância deve ser combatida, extirpada, vencida. E' um dever que incumbe primeiramente ao Clero, e por isto
conjuramos Nossos Veneráveis Irmãos no Episcopado a nada omitirem para
que os sacerdotes cumpram plenamente um dever tão grave.
Mas também compete a vós, diletos filhos, auxiliar a Igreja nesta obra.
Alimentai-vos antes de tudo a vós mesmos, mente e coração, com o manjar substancial da fé católica, qual se vos oferece em todo o ensinamento
vivo da Igreja, nas Sagradas Escrituras (cujo autor é o mesmo Espírito
Santo), na Sagrada Liturgia, nas piedosas devoções aprovadas, e em toda
a sã literatura religiosa. Levai então e difundi largamente a verdade desta
fé, cm todas as cidades, em todos os pagos, em todos os cantos, ainda
nos mais recônditos de vossa Pátria, do mesmo modo que se difunde a
aura vital, penetrando por toda parte e tudo envolvendo e circundando;
propagai-a particularmente entre aqueles que conjunturas infelizes lançaram
na incredulidade.
2•) Santificaçiío das Festas. O domingo deve voltar a ser o dia do
Senhor, da adoração e da glorificação de Deus, do Santo Sacrifício, da
oração, do repouso, do recolhimento e da reflexão, do alegre encontro
na intimidade da família. Dolorosa experiência nos ensinou que para não
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poucos, mesmo entre aqueles que durante toda a semana trabalham assídua e honestamente, o domingo se transformou no dia do pecado.
Portanto, com todas as vossas forças, lançai-vos à defesa, a fim de
que um grosseiro materialismo, um excesso de prazeres profanos, a mais
crua corrupção moral nos escritos e nas representações, não se assenhoreiem do domingo para cancelar de sua face o selo divino e transviar as
almas para o pecado e a irreligiosidade. Na verdade, o êxito da luta entre
a fé e a incredulidade dependerá em grande parte do uso que as duas
frentes fizerem do domingo: Trará o domingo ainda esculpido em sua fronte, claro e fulgurante, o nome santo do Senhor, ou será este impiamente
obscurecido e esquecido? E' um grande campo de ação que vos espera. Lançai-vos corajosos à luta, e contribuí para restituir o domingo a Deus, a
Cristo, à Igreja, à paz e à felicidade. das famílias.
3°) Salvação da Familia Cristã. Deve-se consen•ar para a Itália o
que foi sempre seu orgulho e sua força: a mãe cristã. Deve-se conservar
a educação cristã da juventude, e portanto a escola cristã. Deve-se conservar o lar cristão, rocha do temor de Deus, da fidelidade inviolada, da
sobriedade, do amor e ela paz, onde domina aquele espírito que impregnava
em Nazaré a casa de José, vosso Celestial Patrono.
Salvar a família cristã é precisamente a missão principal do Homem
católico. Não vos esqueçais: do que ele é e do que ele quer, não menos
que da mesma mulher, depende a sorte da mãe e da família italiana.
4°) Justiça Social. Confirmamos o que ainda recentemente tivemos
ocasião de expor. Para os católicos, o caminho a seguir na solução da
questão social está claramente indicado pela doutrina da Igreja, e a bênção
de Deus descerá sobre vosso trabalho desde que não vos afasteis um só
passo desse caminho. Não tendes necessidade de excogitar aparentes soluções ou de conseguir enganadores resultados com frases fáceis e ocas.
Mas podeis e deveis tender a uma distribuição mais justa da riqueza. E' e
continua a ser este um ponto do programa da doutrina social católica.
lndubitàvelmente, o curso natural das coisas acarreta (o que não é
nem econômica nem socialmente anormal) que os bens da terra sejam, dentro de certos limites, desigualmente divididos. Mas a Igreja se opõe ao
cúmulo desses bens nas mãos de relativamente poucos ultra-ricos, ao passo
que vastas camadas do povo são condenadas a um pauperismo e condição
econômica indigna de seres humanos.
Uma distribuição mais justa da riqueza é portanto um alto escopo
social, digno de vossos esforços. A sua consecução, porém, supõe que os
indivíduos e as coletividades demonstrem para com os direitos e necessidades alheios aquela mesma compreensão que têm para com os próprios
direitos e necessidades. Cultivar em vós este sentimento, e em seguida despertá-lo também nos outros, é um dos mais nobres ofícios dos Homens de
Ação Católica.
5°) No mesmo espírito deve encontrar sua renovação outro sentimento
moral: a lealdade e a veracidade na convivência humana, a consciência
da responsabilidade pelo bem comum. E' inquietante ver até que ponto,
como consequência das incríveis agitac;ões da guerra e do após-guerra, a
fidelidade e honestidade se ausentaram da vida econômica e social. O que
se manifesta neste campo, não é mais apenas um defeito exterior de caráter, mas revela uma grave enfermidade interna, uma intoxicação espiritual, que é também, em boa parte, causa daquela anemia religiosa.
O caos econômico e financeiro aguçou a voracidade do ganho, que le-
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va a especulações escusas e manobras que prejudicam a toda a população.
Temos sempre lamentado e condenado tais manejas, venham donde vierem,
não menos que todo comércio ilícito, toda inobservância das leis justas
emanadas do Estado para o bem da comunidade civil.
Cabe, pois, aos Homens da Ação Católica colaborar para a cura deste
mal com a palavra e o exemplo; com o próprio exemplo antes de tudo, e
depois também com a mais eficaz influência sobre a opinião pública.
Cremos não poder resumir melhor estes vossos propósitos, para cujo
cumprimento fervorosamente já vos empenhais, do que com o lema por
vós mesmos escolhido: Igreja, Família, Trabalho, lema que vos acompanhará nos próximos vinte e cinco anos de vossa organização, et ultra.
Entretanto, no início deste segundo período, queirais imprimir em vossa
alma as duas seguintes exortações:
1•) Sede largos de coração. Onde quer que encontreis para com a
causa de Cristo e da Igreja sincera boa-vontade, operosidade, inteligência,
destreza, seja dentro de vossas fileiras, seja fora da Ação Católica, mesmo
que se apresentem com novas, porém sãs, formas de apostolado, alegraivos e não as impeçais, mas antes mantende-lhes boa amizade e ajudai-as
sempre que o vosso apoio for possível, desejado ou esperado. As necessidades a que a Igreja deve prover na hora presente são tão numerosas e
urgentes, que é benvinda toda mão que oferece uma generosa cooperação.
2•) Tende sempre vivo na mente e no coração o ideal, cuja grandeza
ressoa no ritmo enérgico do vosso Hino: não só defesa, mas conquista.
Sem dúvida a guarda e conservação da presente consistência das forças
católicas no vosso povo já é de si uma empresa altamente meritória. Costuma-se dizer porém que quem se limita a ficar sempre na defensiva, irá
lentamente perdendo. E realmente a Ação Católica deve ser mais que a
mera coesão dos católicos fiéis. Seu escopo último é reaver o perdido e
avançar para novas conquistas. Por isso não deveis descansar enquanto
não tiverem encontrado o caminho da volta aquelas camadas de homens
cultos e aquela parte de trabalhadores que por contingências infelizes se
afastaram de Cristo e de sua Igreja.
Portanto, não vos fecheis em vós mesmos, mas lançai-vos adiante nas
fileiras alheias, para abrir às riquezas da fé católica os olhos dos enganados e dos iludidos. As vezes sómente malentendidos, com mais frequência ainda uma completa ignorância, os distanciam de vós. Não poucos
deles esperam talvez, de vossa parte, um coração amante, uma explicação
aberta, uma palavra libertadora. Na arte de ganhar os homens, podeis
aprender alguma coisa de vossos mesmos adversários. Ou melhor ainda:
aprendei dos cristãos dos primeiros séculos! Sómente assim, com uma sempre nova ação e penetração no mundo pagão, a Igreja pôde, de humildes
princípios, crescer e progredir, frequentemente entre indizíveis provações
e martírios, outras vezes através decênios de maior ou menor tranquilidade e de mais ou menos largo alívio, até que, após três séculos, o poderoso
Império se viu constrangido a confessar-se vencido e a concluir a paz com
a Igreja.
E' verdade, clir-se-á talvez; mas então a Igreja era jovem ... A Igreja
é sempre jovem! Força e virtude de Deus, guarda e dispensadora perene
cio divino no mundo, ela não pode, com o passar dos tempos, sucumbir à
idade, mas, isenta de todo erro, vive de uma vida indestrutível e encontra
sempre de novo seu vigor juvenil, conforme a vontade e com a graça
d' Aquele que está a seu lado até a consumação dos séculos.
59*
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Mas a juventude imortal da Igreja se manifesta - coisa admirável! especialmente na dor. Ela é "Esposa de sangue" (cfr. e.xodo, 4, 25). No
sangue estão os seus filhos, os seus ministros, caluniados, presos, mortos,
degolados. Quem poderia crer neste século XX - depois de tantos progressos da civilização, depois de tantas afirmações de liberdade - tantas
opressões, tantas perseguições, tantas violências? Mas a Igreja não teme.
Ela quer ser Esposa de sangue e de dor, para copiar em si a imagem de
seu Esposo divino, para sofrer, para combater, para triunfar com Ele.
Vós quereis, diletos filhos, reconquistar os homens para Cristo e para
a Igreja. Para Cristo: não existiu jamais homem tão próximo do Redentor
pelos vínculos domésticos, por relações diárias, por harmonia espiritual
e pela vida da graça, cio que José, da estirpe de David, mas humilde trabalhador manual. Para a Igreja: Ele é o Padroeiro da Igreja Universal.
Como não o teríeis, pois, escolhido para vosso celestial Protetor? Vós desfraldastes diante de Nós o Lábaro de vossa União. Nós vos confiamos
assim como vossa obra, vossas dificuldades e vossas esperanças, ao amor
paternal de São José, não menos que à piedosa intercessão de sua Esposa,
a puríssima Virgem e Mãe de Deus, Maria.
Ao mesmo tempo Nós vos recomendamos e o vosso futuro aos vossos dois patrícios que na última primavera elevamos à glória dos Bemaventurados: Contardo Ferrini e Maria Goretti. Contardo Ferrini é o modelo do homem católico de nossos dias. Maria Goretti conquistou o coração do povo - não só das mulheres e das meninas, mas também dos
homens e dos jovens - sem dúvida também porque sua breve vida terrena
espelha a sorte de milhões de bons italianos, sorte que por sua vez se
compendia nas três palavras: Igreja, Família e Trabalho; mas sobretudo
porque ela selou com o próprio sangue sua fidelidade ao mandamento de
Deus e seu amor para com Cristo. Possa a jovem Mártir impetrar-vos coragem, firmeza e vitória nesta hora grave e decisiva.
A intercessão da Mãe de Deus e dos Santos Nós confiamos, enfim,
aquele bem a que vós todos, todo o povo italiano e a grande família das
nações ansiosa e ardentemente anelam: a paz; não a paz apenas aparente
e jurídica, mas a paz real e justa. Nós mesmos, apesar de que os inimigos do Papado, aos quais também vai o Nosso amor e Nosso voto de bemestar, possam deturpar Nossas intenções e Nossas palavras - Nós mesmos temos sempre servido e serviremos sempre, enquanto Nos reste um
sopro de vida, a causa da verdadeira paz. Fazei-vos também vós, Homens
de Ação Católica, campeões desta santa causa. Servir à paz é servir à
justiça. Servir à paz é servir aos interesses do povo, especialmente dos
humildes e deserdados. Servir à paz é ganhar o futuro com visão segura
e firme. Servir à paz é apressar o dia em que todos os povos, sem excepção,
depostas as rivalidades e contendas, se reunirão num abraço fraterno. Servir à paz é salvar a civilização. Servir à paz é preservar a família humana
ele inenarráveis novas aventuras. Servir à paz é soerguer as almas ao céu
e arrancá-las do domínio de Satanás. Servir à paz é cumprir a lei suprema de Deus, que é lei de bondade e de amor.
Com estes votos damos com efusão de coração a vós, diletos filhos,
como a todos os Homens ele Ação Católica, às vossas famílias, a quantos
se acham confiados a vossos cuidados, a Nossa Bênção Apostólica.
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Alocução do Santo Padre às Delegadas da "União Internacional
das Ligas Femininas Católicas".
No dia 12 de Setcmhro p. 11., o Santo Padre Pio Xll recebeu em audiência solene as
Delegadas ao Congresso da "União Internacional das Ligas Femininas Católicas". Nesta
ocasião, S. Santidade proferiu o seguinte discurso, que transcrevemos do "Osservatore
Romano" (13-9-47).

Vous vous présentez à Nous, cheres filies, sous le nom fierement audacieux cl'Union internationale des ligues féminines catholiques. C'est à ce
titre que Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous
adresser quelques paroles d'encouragement et de conseils. Ce nom dit, en
effet, le caractere militant de votre coalition, son universalité, la souplesse
harmonieuse et solide de votre collaboration.
Femmes et jeunes filies catholiques, vous n'auriez songé, jadis, qu'à
jouer dignement votre rôle, rôle sacré et fécond, dans le gouvernement d'un
foyer sain, fort, rayonnant, ou bien vous auriez voué votre vie au service
de Dieu dans le recueillement du cloitre ou dans les oeuvres de l'apostolat
et de la charité. Bel idéal oit la femme, à sa vraie place, et de sa vraie
place, excercerait sans bruit une action puissante tout autour d'elle. Et voici
que vous paraissez au dehors, que vous descendez dans l'arene pour
prendre part à la lutte: vous ne l'avez ni cherchée ni provoquée; vaillamment vous l'acceptez, non en victimes résignées ou seulement dans une
résistance vigoureuse, encore purement défensive; vous entendez bien passer
à la contre-attaque pour la conquête.
Telle est la pensée qui ressort de toute la documentation substantielle,
d'ou se dégagent, lumineusement tracées, les grandes lignes du programme, et ou se trouve, nettement dessinée, l'allure de vos journées romaines
et de votre congres. Cette riche documentation réfléchit, comme en un
miroir, la situation actuelle - il faudrait dire, hélas! le drame actuel du
monde féminin; en son centre convergent tous les rayons de l'activité de la
femme dans sa vie sociale et politique, activité dont l'objet est, avant tout:
protéger la dignité de la filie, de l'épouse, de la mere, maintenir le foyer,
la maison, l'enfant à leur rang primordial dans l'ensemble du rôle de la
femme; sauvegarder les prérogatives de la familie, tendre tous les efforts
à y assurer l'enfant sous la garde des parents.
Nous-même avons traité naguere cet argument capital de la femme
dans sa vie sociale et politique. li a y de cela deux ans. Deux ans: pour
une évolution dans tout l'ordre social, et précisément dans un domaine
aussi vaste et aussi important que celui de la question féminine, c'est un
laps de temps bien court, insuffisant, semblerait-il, à des variations appréciables soit dans la situation, soit même dans l'orientation de l'opinion.
Et pourtant, voyez, constatez les faits. Nous avions signalé des dangers
menaçants; et Nous visions ators tout spécialement ce qu'on pourrait appeler
la secularisation, la matérialisation, l'asservissement de la femme, tous les
attentats dirigés contre sa dignité et ses droits en tant que personne et
en tant que chrétienne. Les dangers sont devenus de jour en jour plus
graves et la menace de jour en jour plus pressante. Mais, en revanche,
grâce à Dieu, loin de s'atténuer, les efforts pour la défense se sont inteµsifiés de plus en plus. Votre rassemblement à Rome, votre présence devant
Nous, veulent être une attestation solennelle et du sérieux de ces efforts,
et de leur efficacité pour cette défense.
Nous en saisissons volontiers l'occasion pour compléter, fort ele l'expé-
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rience des derniercs années, et en parcourant les points principaux de votre
programme, ce que Nous disions alors aux femmes catholiques d'ltalie.
Les années de Ia seconde guerre mondiale et celles d'apres-guerre ont
présenté et présentent encore pour la femme, dans des groupes entiers de
nations, presque sur toute I'étendue des continents, un aspect tragique sans
précéclent. Jamais, croyons-Nous, jamais au cours de l'histoire de l'humanité, les évenements n'ont exigé de la part ele Ia femme autant d'initiative
et d'audace, autant de sens de sa responsabilité, autant de fidélité, de force
morale, d'esprit de sacrifice, d'endurance à toutes sortes de souffrances,
en un mot autant d'héro'isme. Les relations, les lettres dans Iesquelles des
femmes Nous révclent que! était et est encore, en ces temps cruels, leur
propre sort, le sort de leur familie, sont tellement impressionantes qu'on
cn vient à se demander si l'on n'est pas le jouet d'un cauchemar, et comment
de pareilles choses ont pu se passer à notre époque et dans le monde 011
nous vivons. Au cours de ces affreuses années, Ia femme, la jeune filie se
sont trouvées en demeure de pratiquer des vertus plus que viriles et de les
pratiquer à un degré oú elles ne sont requises de l'homme même que dans
des cas exceptionnels.
Or, qui prétenclra que tout ait été fait, tout l'humainement possible,
pour mettre la femme à même de puiscr dans la foi chrétienne, clans l'éducation chrétiennc, l'énergie, la constance, la persévérance, lcs forces surnaturelles nécessaires à garder sans faillir, sous le coup d'épreuves sans
fin, sa fidélité conjugale, sa sollicitude maternelle? De la part de l'Eglise,
du ministere pastoral, des oeuvres de charité, beaucoup a été fait, beaucoup
a été réalisé. En dépit de rares défaillances individuelles, on peut, de ce
côté, affronter, le tête haute et sans rougir, le jugement toujours sévere
de l'histoire. D'autre part, les faits, par milliers, ont montré et montrent
d'une maniere émouvante comment, dans les milieux même de la misere,
l'amour de la mere, des parents pour leurs enfants est vraiment sans limite.
Mais voici le plus tragique: sans la foi, sans l'éducation chrétienne,
sevrée des secours de l'Eglise, oú donc la femme, désemparée, trouvera-t-elle
le courage ele ne point faillir à des exigences morales qui clépassent les
forces purement humaines? et cela sous les rafales d'un assaut vigoureux
lancé contre les fondemcnts chrétieris du mariage, de la familie, de toute
la vie personelle et socialc, par des ennemis qui savent habilement exploiter
contre la pauvre femme et la pauvre jeune filie les angoisses, les affres
de la misere qui, sous toutes les formes, les tenaillent? Qui pourrait espérer
de les voir toujours tenir avec les seules forces de la nature?
Hélas! combien ne tiennent pas! Dieu seul sait le nombre de ces pauvres épaves désespérées, clécouragées, ou tristement perducs à la suite clu
naufrage de leur pureté, de leur honneur.
Les !armes montent aux yeux et le rouge au front à constater et à
confesser - il le faut bien pourtant - que, jusque dans les spheres catholiques, les doctrines perverses sur la clignité de la femme, sur le mariagc
et la familie, sur la fidélité conjugale et le divorce, même sur la vie et la
mort, s'infiltrent insensiblement clans les esprits et, à la façon du ver
rongeur, attaquent clans ses racines la vie chrétienne de la familie et de
la femme.
II Nous semble opportun de signaler ici, parce que leur aspect inoffensif
et spécieux en voile Ies conséquences fatales, les périls d11 coeur auxquels,
de nos jours, la femme est particulierement exposée. Nous pensons à cette
tendance généreuse qui nous fait éprouver comme nôtres les sentiments
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d'autrui, compatir à leurs angoisses, partager leurs peines, leurs joies, leurs
espérances. Ainsi disait saint Paul: "Qui est faible que je ne me sente
faible aussi? Qui vient à tomber sans que le feu me dévore?" (2 Cor. 11,
29). Et com me il nous recommande d'avoir en nous les sentiments dont
était pénétré le Christ (Phil. 2, 5) ! Qu'y a-t-il donc à craindre pour le
coeur ainsi compris? Des illusions subtiles. II ne suffit pas qu'il soit bon,
sensible, généreux; il doit être sage et fort. L'indulgente faiblesse eles
parents les aveugle et fait !e malheur de leurs enfants. Dans l'ordre social,
une pareille sensibilité aveugle l'esprit ct lui fait soutenir en théorie des
theses monstrueuses, prôner des pratiques immorales et néfastes. N'en est-ce
pas une que cette fausse pitié qui prétend justifier l'euthanasie et soustraire
l'homme à lá souffrance purificatrice et méritoire, non par un charitable
et louable soulagement, mais par· la mort telle qu'on la donne à un animal
sans raison et sans immortalité? N'en est-ce pas une que cette compassion,
excessive en ses conclusions, pour les épouses malheureuses, par oú l'on
prétend légitimer le divorce? N'en est-ce pas une que cette déviation d'une
juste sollicitude pour les victimes de l'iniquité sociale qui, grisée par de
vaines et déclamatoires promesses, les arrache aux bras maternels de
l'Eglise pour les jeter dans les griffes d'un matérialisme athée, vulgaire
exploiteur de la misere?
De toutes les parties du monde, les lettres de Nos Freres dans l'Episcopat, leurs visites, Nous apportent au jour !e jour la confidence navrante
de leurs préoccupations au sujet de la détresse morale et spirituelle de la
jeune filie et de la femme. Et, tandis que chacun, tour à tour, épanche dans
Notre coeur la tristesse de son propre coeur, la charge de tous pese sur le
Nôtre qui porte devant Dieu la responsabilité du Pasteur suprême, "sollicitudo omnium ecclesiarum" (2 Cor. 11, 28). C'est pour cela que, à maintes
reprises, Nous avons, dans Nos messages au cours de toutes ces années
- et récemment encore le 2 juin dernier dans Notre allocution au Sacré
College - averti, prié, supplié tous les chrétiens, toutes les âmes honnêtes,
en particulier ceux qui ont la direction de la chose publique, de porter leur
attention sur l'oeuvre dévastatrice accomplie, au cours de la guerre et de
l'aprés-guerre, pour la mine de la femme et de la familie. En ce moment
même, Nous éprouvons une consolation, un soulagement à vous exposer,
à vous, cheres filies, rassemblées de tout l'univers catholique, Nos soucis
et Notre appel, sachant bien avec que! esprit de foi et de charité vous
l'écoutez, avec quelle ardeur de zele vous vous en ferez partout l'écho.
Temoins d'une crise de cette gravité, nous ne pouvons nous contenter
de la déplorer ni de formuler des voeux stériles. Le point capital est d'unir
et de tendre toutes les forces vives vers le sauvetage de l'éducation féminine et familiale chrétienne. C'est là l'ojectif de votre congres ici, à Rome,
au centre même de la chrétienté. Vous avez désiré recevoir de Nous quelques directions en vue de l'exécution pratique et efficace de vos résolutions.
Nous les exprimerons et les grouperons sous les chefs suivants:
1. Une foi vive et surnaturelle. - Avant tout, foi fiere, alerte, intrépide, ferme et vive à la verité, au triomphe de la doctrine catholique. Les
forces intellectuelles et politiques plus ou moins imprégnées d'athéisme s'appliquent à extirper la civilisation chrétienne. En face d'elles, nous apercevons la classe nombreuse de ceux pour qui les fondements spécifiquement
religieux de cette civilisation chrétienne, depuis longtemps périmés, sont
désormais sans valeur objective, mais qui voudraient néamoins en conserver le rayonnement extérieur pour maintenir debout un ordre civique
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qui ne saurait s'en passcr. Corps sans vie, frappés de paralysie, ils sont
eux-mêmes incapables de rien opposer aux forces subversives de l'athéisme!
Ah! tout autres êtes-vous! Assurément, Ia bataille peut être rude, et
précisément Ia bataille pour les droits de la familie, pour Ia dignité de la
femme, pour I'enfant et pour l'école. Mais vous avez de votre côté la sainc
nature, et, par conséquent, les esprits droits et de bon sens qui sont,
aprés tout, Ia majorité, vous avez surtout: Dieu. Donnez donc raison à
cette pensée de saint Paul: votre foi a fait de vous des héros dans le combat (Hebr. 11, 33 sqq.).
Nous appelons foi ferme: une foi absolue, sans réserves et sans réticences, une foi qui ne bronche pas devant Ies ultimes conséquences de la
verité, qui ne recule pas devant ses plus rigoureuses applications. Ne vous
laissez pas duper, comme tant d'autres, apres mille expériences désastreuses, par Ie songe creux de gagner à vous l'adversaire à force de marcher
à sa remorque et de vous modeler sur Iui. Votre jeune génération exprime,
dans la charte, I'espérance de "rallier à vos príncipes toute la jeunesse
féminine du monde qui accepte comme fondement la loi naturelle dont Ia
source est en Dieu et, à plus forte raison, toutes celles qui, en tant que
chrétiennes, croient au Christ Rédempteur". Nous applaudissons à votre
cntrain, à votre optimisme juvenile, et Nous louons votre intention. Mais,
prenez-y garde: le grand secret pour gagner les autres, c'est, avant tout,
de Ieur donner l'évidence que, pour une catholique, sa foi est une solide
et pleine réalité.
Nous appelons foi ferme et vive, enfin: une foi qui, au jour le jour,
se traduit en acte par I'humilité, la priere, le sacrifice. Précisément parce
que vous entendez livrer bataille aux forces antichrétiennes qui sont "totaIitaires", Ia premiere condition est de leur opposer la loi de Dieu spontanément, joyeusement, intégralement embrassée et observée dans votrc vie.
La prendre à Ia légere, cette loi, équivaudrait à l'aveu d'une déplorable
frivolité, d'une funeste inconsistance. Ne l'oubliez pas: Nous nous
adressons, en ce moment, à celles qui, par leur âge et en raison du milieu
dans lequel elles vivent, sont plus spécialement exposées à ces dangel's si bien intentionnées que vous soyez, vous participez comme les autres
aux faiblesses d'une nature déchue; de son côté, le serpent maudit ne se
tient pas pour battu: il continue comme au paradis d'enjôler la femme
pour la faire tomber et ne trouve en elle que trop d'inclinations, trop
d'attraits, dont il s'assure la complicité pour la séduire. Vous connaissez
assez Ie monde d'aujourd'hui, cheres filies, pour vous rendre compte que
vous mêmes qui y vivez, avez besoin de force et de courage pour, à
chaque pas, triompher des tentations, des séductions, de vos propres tendances, par un énergique "non !". Mais comment Ie dire, ce "non", comment
Ie répéter indéfiniment sans vous Iasser, à moins de comprendre et de reconna1tre humblement, en présence de Dieu, que, créatures humaines, vous
êtes impuissantes et que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Or, cette
grâce, vous ne pouvez compter l'obtenir sans la priere et le sacrifice.
Vous qui voulez, et cela est bien digne d'éloge, mener une vie apostolique, chacune de vous selon sa situation personnelle, vous ne pouvez tellement ignorer le monde que vous n'ayez conscience, dans votre lutte contre
I'incrédulité et l'immoralité actuelles, de l'insuffisance radicale de toutes les
ressources naturelles et de tous les moyens purement humains; il y faut,
de toute nécessité, l'union intime avec le Christ; et cette union intime également suppose la priere et le sacrifice.
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Chaque pas que vous avez fait ces jours-ci dans Rome, a úí\ laisser
une impression profonde dans vos esprits et dans vos coeurs en y faisant
rcvivre, par !e souvenir, les chrétiens des premiers siecles du christianisme.
Ces chrétiens-là furent hommes et femmes de sacrifice: autrement, il leur
eCit été impossible de remporter sur la haine, l'impiété, la luxure, les
triomphes splendides dont le récit seu! vous ravit d'admiration, comme il
frappe de stupeur même les incroyants. La situation présente est-elle si
différente de celle d'alors? On l'a dit avec raison: pour passer de nos
jours par les rues eles grandes villes sans laisser ébrécher l'intégrité de sa
foi, éclabousser la pureté de sa vie, il ne faut pas un moindre hcro'isme
que pour leur rendre le témoignage du sang.
2. Pas de faux spiritualisme. - Si Nous touchons cctte question ce
n'est pas que Nous croyions nécessaire de vous mcttre en gardc sur ce
point; Nous sommes, Dieu mcrci, pleinement rassuré à votre sujet.
Sous couleur de défendre l'Eglise contre le risque de se fourvoycr
dans la sphere du "temporel", un mot d'ordre, lancé il y a quelqucs
dizaines d'années, continue de s'accréditer dans le monde: retour au pur
"spirituel". Et l'on entend par là la confiner étroitement sur le terrain de
l'enseignement strictement dogmatique, l'offrande du saint sacrifice, l'administration des sacrements, !ui interdire toute incursion, tout droit de regard
même, sur le domaine de la vie publique, toute intervention dans l'ordre
civil ou social.
Comme si le dogme n'avait rien à voir dans tous les champs de la vie
humaine, comme si les mysteres de la foi avec leurs richesses surnaturelles
devaient s'abstenir de maintenir et tonifier la vie des individus et, par
conséquence logique, d'harmoniser la vie publique avec la !oi de Dieu,
de l'imprégner de l'esprit du Christ! Pareille vivisection est tout simplement
anticatholique.
Le mot d'ordre doit être, tout au rebours: pour la foi, pour !e Christ,
dans toute la mesure du possible, présence partout oú sont en cause les
intérêts vitaux, oú sont en délibération les !ois qui regardent le culte de
Dieu, le mariage, la familie, l'école, l'ordre social, partout oú se forge,
par l'éducation, l'âme d'un peuplc. Et, malheureusement, l'on n'a que trop
souvcnt à y déplorer l'absence des organisations catholiques. Lourde est,
par conséquent, la responsabilité de quiconque, homme ou fcmme, jouit du
droit politique d'élection, là surtout oú les intérêts religieux sont en jeu:
l'abstention, en ce cas, est, en soi, qu'ils le sachent bien, un grave et fatal
péché d'omission. Faire au contraire usage, et bon usage de ce droit, c'est
travailler effectivement pour le vrai bien du peuple, c'est agir en loyaux
défénseurs de la cause de Dieu et de l'Eglise.
3. Fidélité dans l'activité sociale au programme social de l'Eglise. - A
maintes reprises, Nous avons, ces derniers temps, insisté sur cette recommandation. C'est que, jusque dans les rangs des catholiques, certaines tendances se font jour, qui voudraient assimiler la doctrine de l'Eglise à des
théories inconciliables avec la pensée chrétienne.
En maintenant la ligne de démarcation entre la conception chrétienne
et de telles théories, l'Eglise a toujours en vue !e vrai bien du peuple
entier, !e vrai bien commun. Des lors qu'il s'agit de justes revendications
sociales, elle est toujours en tête pour les promouvoir. Et celle en particulier, que vous-mêmes, cheres filies, articulez expressément dans votre
programme: une plus équitable répartition des richesses, a toujours été et
reste toujours un des objectifs principaux de la doctrine sociale catholi-

938

Documentação

que. Nous pouvons en elire tout autant ele "la parité elu salaire, à travai!
et rendement égal, entre l'homme et la femme", réclamation que l'Eglise a
faite sienne depuis longtemps.
4. La place et le rôle de la f emme dans la vie politique. - Reste enfin
le domaine de la vie politique. En bien des circonstances, Nous en avons
déjà touché certains points. Ce domaine a plusieurs aspects distincts: la
sauvegarde et le soin eles intérêts sacrés de la femme, par le moyen d'une
législation et d'un régime respectueux de ses droits, de sa dignité, de sa
fonction sociale - la participation de quelques femmes à la vie politique
en vue du bien, du salut et du progres de toutes.
Votre rôle, à vous, est, d'une maniere générale, de travailler à rendrc
la femme toujours plus consciente de ses droits sacrés, de ses devoirs,
de sa puissance soit sur l'opinion publique dans les relation quotidiennes,
soit sur les pouvoirs publics et la législation par le bon usage de ses
prérogatives de citoyenne.
Tel est votre rôle commun. li ne s'agit pas, en effet, pour vous d'entrer
en masse dans la carriere politique, dans les assemblées publiques. Et vous
devrez, du moins la plupart d'entre vous, donner le meilleur de votre temps
et de votre coeur au soin de la maison et de la familie. Nous ne perdons
pas de vue que l'édification el'un foyer oít tous se sentent à l'aise et heureux,
l'éducation des enfants sont, en réalité, une contribution de premiere valeur
au bien commun, un service appréciable dans l'intérêt du peuple entier.
Et Nous trouvons un grand motif de joie dans ce fait - vous-mêmes le
remarquez avec raison - que, au sein des familles rurales, c'est-à-dire
dans une grande partie ele l'humanité, l'action de la femme au foyer domestique coincide encore fort heureusement avec sa coopération à l'économie familiale et nationale.
Celles d'entre vous qui, plus libres de leur personne, plus aptes et
mieux préparées, assumeront ces lourdes tâches ele l'intérêt général, seront
vos représentantes et comme vos déléguées. Faites-leur confiance, comprenez les difficultés, les peines et les sacrifices de leur dévouement; soutencz-les, aidez-les:
Un mot suffit en terminant pour souligner ce que Nous appelions, en
commençant, l'universalité, la souplesse harmonieuse et solide de votre
collaboration. Elle est universelle, sans distinction de nationalités, de classes, de conelitions. Elle est souple et harmonieuse parce qu'elle consiste
dans le concours d'oeuvres, d'organisations, d'institutions les plus variées,
dont chacune garde son caractere et son activité propres, son intégrité
et sa sphere d'action, sans aucune absorption, sans aucune domination
d'une part, aucune sujétion de l'autre, toutes unies par le lien d'une fédération librement acceptée en vue de coordonner l'action commune. Rien ne
saurait mieux répondre à Nos intentions.
Et cette action propre de chacune dans la collaboration générale, vous
l'étendez encore, vous en assurez la cohésion, vous en multipliez l'efficacité grâce à votre "bureau de renseignements", heureuse initiative qui impose, certes, à celles qui en ont la charge un labeur considérable, mais
incontestablement tres fructueux.
li y a trois jours, Nous célébrions la Nativité ele Celle dont la venuc
a été pour le monde entier !'aurore de la joie. Demain, nous fêterons
son Nom glorieux et le souvenir des victoires qu'il a remportées sur les
ennemis de la chrétienté. Que Marie, "Auxilium christianorum", soit votre
force dans la lutte pour la restauration d'une société saine et prospere,
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pour le triomphe de Dieu et de l'Eglise, Nous l'invoquons pour vous et, de
tout coeur, Nous vous donnons à toutes, à toutes celles qui vous sont
unies, à vos oeuvres et institutions, à vos families, à tous ceux qui vous
sont chers, Notre Bénédiction Apostoliquc.

Alocução de Sua Santidade Pio XII à Juventude de França.
No dia 7 de Abril p, p., o Santo Padre Pio XII dirigiu-se aos re11resenlantes da Ju,·entnde de frança, proferindo a seguinte alocnção, que transcrevemos de "Lumen"
(Julho 1947).

O apóstolo S. João, na sua maravilhosa epístola aos fiéis, deixa adivinhar a sua predileção pela juventude: "Dirijo-me a vós, jovens, diz ele,
porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, porque
vencestes o espírito do mal" (1 Jo 2, 14). Nós sentimos, caros filhos e
queridas filhas, uma alegria semelhante, agora, ao acolher em vós a Juventude, a bela Juventude estudante, intelectual, para lhe exprimir nos mesmos
termos a Nossa singular afeição e a confiança que nela depositamos.
O espírito do mal, que nunca desarma, redobra neste momento os seus
esforços na luta contra a santa Igreja e contra toda a sociedade humana
ordenada, contra o próprio Deus e contra Cristo. E o encarniçamento que
ele põe nisso pareceria fazer pressagiar que esta luta está prestes a alcançar uma solução definitiva, se não se soubesse que ela durará enquanto
houver mundo e que a vitória será de Deus e o triunfo final da sua Igreja.
No entanto, o espírito do mal prossegue nas suas devastações; faz inumeráveis vítimas: os que cegamente se deixam vencer, deportar, sujeitar por
ele; vítimas também, vítimas venturosas essas, não obstante dolorosas,
os que se mantêm na santa liberdade dos filhos de Deus só à custa de
heróicos sacrifícios.
Quem vencerá? Os fortes. Ora, os fortes sois vós, vós os jovens, os
verdadeiros jovens, cujo espírito se ergue verticalmente na luz da palavra
de Deus, cujo coração, puro, brioso e generoso, soube vencer primeiro em
si próprio o espírito do mal. Fortes estis, ver/mm Dei manet in vobis, vicistis

111alig11um.
E' bem sabido. Sabe-se tão bem que a vossa juventude é o primeiro
objetivo da disputa. Antes de tudo é dela que se querem apoderar. Se o
espírito do mal procura intimidá-la ou seduzi-la para conquistá-la, para
enquadrá-la no seu exército, nas suas tropas de choque, a Igreja também
a convida à ação: e Nós próprio vos dizemos bem alto que Nós contamos
convosco. E é por isso que Nos vedes interessar tanto por tudo o que diz
respeito à vossa preservação, à vossa salvaguarda, ao vosso progresso, à
vossa atividade de toda a ordem: física, intelectual, moral, sobrenatural.
Pois sim! também física, porque de tudo nos ocupamos. Uma juventude
cristã e vigorosa, fortificada pelos exercícios do corpo, sãmente compreendidos e praticados, desenvolve naturalmente o seu ardor, a sua resistência,
sua destreza nas lutas do espírito, ao serviço das santas causas, sempre
pronta, quando surge a ocasião, a confundir por uma resposta ousada,
com uma gargalhada franca e sonora, um adversário muito propenso à
mentira, a disparatar, a caluniar.
A Igreja, através de toda a sua história, mostrou-se sempre atenta à
vida intelectual da juventude, e não só para salvaguardar a sua ortodoxia,
mas para promovê-la em todo o domínio da ciência tanto profana como
sagrada. As idéias - as supremas idéias filosóficas - dirigem o mundo,
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tliz-se. E onde o conduzem elas? Filhas da ciência mas reflexo da verdade
eterna, raios da luz incriada, conduzem-no para a sua perfeição, na ordem,
para o seu bem e a sua felicidade. Desviados do seu foco divino, são
apenas trevas: desgraçado do mundo no dia em que, enganado, tomar as
trevas pela luz e a luz pelas trevas (Is 5, 20) ! Marchará na noite, correrá
na desordem, para a sua ruína, para a derrocada da sociedade, para a
perda eterna das almas que as compõem. Ainda que ele resplandeça como
as estrelas do céu ou como esses luzeiros falaciosos que os corsários
acendiam para atrair e se apoderar da barca que vinha embater sobre os
escolhos, é sobretudo nas mãos da juventude que brilha a flama das idéias.
Juventude! tu possuis o entusiasmo que arrasta, o futuro é teu! Faz em
ti arder o Verbo de Deus, que em ti permanece, luz eterna, para alumiar
todo o homem neste mundo (Jo 1, 9). Assim, fortes, vencereis o espírito do mal.
Mas, o espírito do mal é antes de tudo e sobretudo em vós que tendes
primeiro que vencer. E não o vencereis - e nunca definitivamente neste
mundo - senão por uma luta ao mesmo tempo corajosa e prudente. Não
sejais daqueles que só por uma triste experiência tomam consciência da
sua própria fraqueza e da realidade iminente do perigo. Não sejais também nunca do número dos meninos estouvados ou presunçosos, a quem
parecem sempre exagerados os alarmes e as recomendações maternais. Não
vos admireis, pois, com as da vossa santa Mãe a Igreja. É, da sua parte,
ponderação e não austera severidade, se põe a juventude em guarda contra os divertimentos que constituem perigo para os sentidos, contra as
doutrinas especiosas, mas errôneas, que, nos domínios científico, histórico,
filosófico, social, comprometem a retidão e a santidade das inteligências,
contra as frequentações fáceis e os amores precoces e livres em que se
malbaratam corações, que se não devem dar senão uma vez e para toda
a vida. Além desta prudência, e para lhes serdes fiéis, tendes, vós tereis
sempre necessidade de luta e portanto de força; luta contra a atração dos
prazeres e contra o horror do sacrifício, contra as seduções e as solicitações
do ambiente, contra a vã curiosidade e o respeito humano, contra as paixões e as tentações violentas ou dissimuladas, luta mesmo contra a indolência em que, durante tréguas aparentes manobradas hàbilmente pelo espírito do mal, este procura adormecer-vos.
Sim, a luta é dura e contínua. Ela não vos eleve assustar, desde que
a vossa juventude tenha o segredo ela vitória. E vós tende-lo: Haec esl
victoria, q1we vincit m111zdum, /ides vestra ( 1 Jo 5, 4). Fortificai, pois,
esclarecei a vossa fé! Vivei a vossa fé! Vivei ele Cristo, da sua luz, ela
sua força, da sua graça! Pelo sacramento ela Eucaristia, alimentai-vos do
seu corpo e do seu sangue e sereis fortes, vencereis. Para Ele, para o
Pai, pelas mãos e o coração de Maria, sua Mãe e vossa Mãe, fazei subir a
vossa prece; pelas suas mãos e pelo seu coração maternal descerá sobre
vós a abundância do socorro divino, em penhor do qual, queridos filhos
e queridas filhas, Nós vos damos com todo o Nosso amor a Nossa Bênção Apostólica.
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Carta do Santo Padre pelo 50. Aniversário da Morte de
S. Teresinha.
0

t'or ocasiilo do 50• aniversário da 111orte de S. Tereslnha do Menino Jesus, que se
celebrou em frança c111 11111 Congresso Nacional para o estudo da Mensagem espiritual
da insigne Santa, o Sumo Pontífice enviou ao Bispo de Bayeux e Lisieux a seguinte
carta que transcrcvc111os do "Osservatore Romano" (21 Set. 1947).

A Notre Vénérablc Frere François Pica11CI, Evêque de Bayeux et Lisieux, PIUS PP. XII.
Vénérable Frere, salut et Bénédiction Apostolique. Nous Naus sommes
paterneilement réjoui en apprenant que le cinquantieme anniversaire de la
bienheureuse morte ele Saintc Thérese ele l'Enfant Jésus serait l'occasion
d'un granel Congres National, au cours duquel des orateurs de choix s'emploieraient à mettre en lumiere le message spirituel de la Petite Sainte
de Lisieux, dont l'opportunité semble n'avoir fait que grandir au cours de
ce demi-siecle. Trop de chers souvenirs Nous rattachent personnellement
à celle que Nous avons eu la joie de donner récemment comme patronne
secondaire à votre chere patrie, pour que Naus ne vcnions pas apporter aux
Congressistes Nos encouragements et Notre Bénédiction. Nous voudrions
même saisir l'occasion pour redire brievement combien, dans les conjonctures présentes il Nous parait important que tous, petits et graneis, savants
et ignorants, suivent les exemples de la sainte carmélite qui a voulu et
su vivre ici-bas si parfaitement cn véritable enfant du Pere Céleste.
La vaie d'enfance spirituelle, que, apres beaucoup d'autres saints, elle
est venue naus rappelcr, est celle recomrnandée par ces paroles du Sauveur
à ses Apôtres: "]e vous le dis en ,,érité, si flous ne vous conflertissez pas
et ne devenez com me les

petits enfants, flous

n' entrerez point dans /e

royaume de'S cieux" (Mt 18, 3).
Plusieurs s'imaginent que c'est là une vaie spéciale, réservée à eles
âmes innocentes de jeunes novices pour les guider seulement dans leurs
premiers pas et qu'elle ne convient pas à des personnes déja mures qui
ont besoin de beaucoup de prudence, étant données leurs grandes responsabilités. C'est oublier que Notre Seigneur lui-même a recommandé cette
vaie à tous les enfants de Dieu, mêrne à ceux qui ont, comme les apôtres
qu'il formait, la plus haute des responsabilités, celle eles âmes.
On oublie aussi trop souvent que pour voir clair dans la complexité
des questions qui tourmentent aujourd'hui l'hurnanité, il faut, avec la prudence, cette simplicité supérieure que do1111e la sagesse et que Sainte Thérese de Lisieux nous manifeste de la façon la plus aimable et avec un
attrait profond qui s'exerce sur tous les coeurs. Le monde actuel égaré par
tant de causes, mais particulierement per l'orgueil de ses découvertes scientifiques, par sa préoccupation exclusive des biens terrestres, et par les
conflits d'intérêt qui en résultent, avait grandement besoin d'entendre ce
message d'humilité, d'élévation surnaturelle et de simplicité.
Seulement pour le bien entendre, il faut ne pas perdre de vue la
grande sagesse de cette petitc Sainte, son intelligence pénétrante des choses
de Dieu, ses souffrances intérieures héro'iquement supportées, et qui la
conduisirent à une tres intime union avec Dieu. On voit par sa vie que la
vaie d'enfance spirituelle, telle qu'elle l'a conçue sous l'inspiration du SaintEsprit, mene les âmes aux actes les plus difficiles et les plus élevés, comme
à l'offrande totale d'elles-mêmes pour féconder l'apostolat des missionnaires et travailler effectivement à la conversion des pécheurs.
Cette spiritualité rappelle celle de Sainte Catherine de Sienne et celle
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de la grande Sainte Thérese d' Avila. Elle rappelle aussi ces paroles de
l'lmifation (L. Ili, eh. 40, 5): "La vraie gloire et la joie sainte est de
se glorifier en vous, Seigneur, et non pas en soi, de se réjouir de votre
grandeur et non de sa propre vertu, de ne trouver de plaisir en nulle créature, qu'à cause de vous".
Cette voie d'enfance est tres élevée et pourtant c'est bien celle qui
convient à tout enfant de Dieu, fíit-il arrivé à un âge avancé.
Sainte Thérese de Lisieux a été frappée des ressemblances qui existent
entre l'enfance ordinaire et l'enfance spirituelle; mais elle a fort bien noté
aussi leurs différences.
Les ressemblances sont manifestes. Généralement l'enfant est simple,
sans duplicité, sans complication inutile; il a aussi conscience desa faiblesse,
car il a besoin de tout recevoir de ses parents. II est donc porté à croire
à tout ce que lui dit sa mere, à avoir une absolue confiance en elle et
à l'aimer de tout son coeur. Par suite, si sa mere est chrétienne et lui
parle souvent de Dieu, l'enfant exerce de bonne heure les trois vertus
théologales: il croit en Dieu, espere en Lui et il l'aime, avant de connaitre
la formule écrite des actes de foi, d'espérance et de charité.
Mais l'enfance spirituelle se distingue de l'autre par la maturité du
jugement surnaturellement inspiré par le Maitre intérieur: "Ne soyez pas
des e,zfanfs sous /e rapport d11 jugement - dit Saint Paul - mais faites
vous enfants sous /e rapport de la malice" (1 Cor 14, 20). De plus, comme
l'a noté Sainte Thérese de l'Enfant Jésus, apres Saint François de Sales,
tandis que, dans l'ordre naturel, l'enfant qui grandit, doit apprendre à se
suffire, dans l'ordre de la grâce, l'enfant de Dieu, en grandissant, comprend
de mieux en mieux qu'il ne pourra jamais se suffire à lui-même, qu'il doit
vivre dans une docilité supérieure à son activité personelle guidée par sa
prudence, docilité qui finalement le fera entrer dans te sein du Pere, "in
sinu Patris" pour l'éternité.
Cette voie d'enfance, si on l'entend bien, nous rappelle donc la simplicité supérieure de l'âme qui va droit à Dieu, avec une intention tres pure.
Elle nous redit. l'importance de l'humilité, qui porte à demander la grâce
de Dieu, puisque "sans lui nous ne pouvons rien faire" dans l'ordre du salut.
Ators, en suivant ce chemin, la foi devient plus vive, pénétrante et
savoureuse, parce que Dieu se plait à éclairer ceux qui l'écoutent. L'espérance devient de plus en plus confiante, elle tend avec certitude vers te
salut: "certitudinaliter tendit in suum finem", dit Saint Thomas (2a. 2ae.
q. 18, a. 4); elle nous préserve du découragement en nous rappellant que
le Seigneur, précisément à cause de notre faiblesse, veille attentivement
sur nous et aime à secourir ceux qui l'implorent. Selon cette voie, la charité
nous porte plus vite à aimer Dieu de tout notre coeur, plus que notre
perfection personnelle, à l'aimer purement pour lui-même et pour qu'il regne
dans les âmes en les vivifiant et en les attirant fortement à lui.
Enfin l'enfant de Dieu, s'il est simple avec Dieu et les saints, est aussi,
sous l'inspiration du don de conseil, tres prudent avec ceux en qui on ne
saurait avoir confiance. Et s'il a conscience de sa faiblesse, il est aussi
tres ferme par le don de force, lorsqu'il faut persévérer au milieu des plus
grandes difficultés. li se rappelle la parole de Saint Paul: "cum enim infirmor, tunc poterts sum" (2 Cor 12, 10); lorsque je suis faible, c'est
ators que je suis fort, car c'est en Dieu seul que je mets ma confiance.
Ce message, selon la parole de Jésus, est d'abord "révélé aux petits"
(lc 10, 21) qui sont ainsi invités à se sanctifier par la fidelité à la grâce
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du moment présent dans les choses les plus ordinaires de la vie et qui
par l'acceptation des sacrifices quotidiens peuvent arriver à l'union constante avec Dieu. Ces "petits", apres avoir mis en pratique ce message, sont
appelés à le communiquer aux autres, à tous ceux qui ont besoin de l'entendre, à ceux qui ne connaissent pas leur indigence et qui recevraient la vie
abondemment, si leur coeur s'ouvrait pour la recevoir. La voie d'enfance
spirituelle nous fait éviter le danger de cet "activisme" tout naturel et excessif, qui empêche de réfléchir intérieurement et de prier et qui ne saurait
produire les fruits surnaturels de sanctification et de salut.
Les âmes qui le comprennent, ont trouvé la perle précieuse dont parle
l'Evangile; ellcs voient que la vraie vie chrétienne est la vie éternelle commencée, ct Dieu opere en elles pour regner plus profondément dans les
intelligences et dans les coeurs.
Daigne le Saint Esprit accorder l'abondance de ces grâces à tous ceux
qui prendront part de pres ou de loin au prochain Congres et qui aspirent
à vivre ainsi plus intimement de la vérité qui délivre.
C'est vous dire quels voeux Nous formons pour le surnaturel succes
de ces assises thérésiennes. L'ancien pelerin de Lisieux, que Nous sommes,
a conservé un trop profond souvenir des saintes impressions reçues au
glorieux tombeau de Thérese de l'Enfant Jésus pour ne pas seconder de
tout son pouvoir le rayonnement d'un message spirituel, dont le Ciel a si
opportunement chargé la sainte Carmélite pour une époque qui en éprouve
un tel besoin.
Aussi, est-ce ler coeur rempli d'une douce confiance que Nous accordons à tous les membres du Congres, à commencer par vous, Vénérable
Frere, et par les dévoués organisateurs de ces fêtes commemoratives, Notre Bénédiction Apostolique.
Donné à Castel Gandolfo, le 7 Aoílt 1947, neuvieme année ele Notre
Pontificat. PIUS PP. XII.

Carta do Sumo Pontífice Dirigida à XXXIV Semana Social dos
Católicos Franceses.
No Instituto Católico de Paris, realizou-se, de 28 de Julho a 2 de Agosto últimos, a
XXXIV sessão das Semanas Sociais dos católicos franceses, c1ue versou o tema: "O catolicismo social face às grandes correntes contemporâneas". Ao seu Presidente, sr. Carlos l'lory, o Sumo Pontlflce dirigiu, em 18 de Julho, uma Carta, na qual, aludindo a
uma relação que lhe fora enviada acerca dos trabalhos e desenvolvimento das precedentes semanas, referiu-se, em primeiro lugar, às controvérsias, "algumas também de
caráter polltico", de que se ocupara na Carta do ano anterior à Semana de Estrasburgo.

A Notre cher Fils Charles Flory, Président des Semaines Sociales ele
France. - Nous avons lu avec grand intérêt votre relation du 6 avril, dans
laquelle vous Nous faites un exposé des travaux et du développement si
dignes d'éloges des Semaines Sociales de France, et Nous présentez le programme de la prochaine session, qui doit se tenir à Paris.
Vous rappelez dans cette relation que, comme Nous le savions déjà,
Notre adresse à la Semaine Sociale de Strasbourg, l'an dernier, avait donné
lieu à eles controverses, certaines même de caractere politique: ce qui
témoigne, semble-t-il, de l'indéracinable habitude qu'ont certains milieux
de rechercher dans les directives données par les Papes des tentatives
d'immixtion dans les questions actuelles de nature purement politique. En
particulier Nos remarques sur la "nationalisation" furent interprétées dans
ce sens. Or il s'agissait là en réalité d'une question d'un ordre plus élevé.
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Non point de la licéité morale de la nationalisation du point de vue du
bien matériel de la nation: sa licéité sous ce rapport, lorsque le bien commun la réclame, avait déjà été traitée dans l'Encyclique Quadragesimo
An110 et par Nous-même dans Notre Allocution aux Associations de Travailleurs catholiques d'ltalie le 11 mars 1945. La question qui par contre
se posait, en relation immédiate avec l'objet de la Semaine Sociale de
Strasbourg, était de savoir si la nationalisation offrait un moyen approprié
de procurer à la nation l'union et l'esprit de communauté. Nous nous
trouvions en présence de ce probleme: développer le plus puissamment
qu'il se pourrait les "unités" ou "sociétés coopératives" - car c'est d'elles qu'il s'agissait, comme le contexte le faisait clairement voir - en
prenant la parole sur ce sujet, Nous avions à coeur de promouvoir les
petites et moyennes entreprises; et Nous répétions simplement ce que Nous
avions exprimé avec plus de détails dans d'autres circonstances: cela n'avait
clone pas besoin de plus amples explications; et cela se déduit d'ailleurs
tout naturellement eles principes de l'Eglise en matiere sociale, tels qu'ils
ont été de tout temps proclamés, indépendamment de toute conjoncture
particuliere de politique de partis ou de vocabulaire.
li en va de même de Notre position à l'égard de l'organisation professionnelle ou "corpora tive", qui a été elle aussi, tirée en sens divers
dans les polémiques publiques, - peut-être, de la part de certains, pour
avoir été mal comprise. - Elle aussi correspond identiquement à l'enseignement de l'Encyclique Quadragesimo Anno et est au-dessus de tout reproche
d'immixtion dans les affaires purement politiques du temps présent. Mais
cette doctrine peut offrir à notre époque une leçon et une orientation
hautement significatives. Par dessus la distinction entre employeurs et employés, qui menace de devenir toujours davantage une inexorable séparation il y a le travai! lui-même, le travai!, tâche de la vie personnelle de
tous en vue de procurer à la société les biens et les services qui lui sont
nécessaires ou utiles. Ainsi compris, le travai! est capable, en raison de sa
nature même, d'unir les hommes véritablement et intimement; il est capable
de redonner forme et structure à la société devenue amorphe et sans consistance, et par là d'assainir à nouveau les relations de la société avec
l'Etat. Lorsque, au contraire, on veut faire de la société et de l'Etat un
pur et simple rassemblement de travailleurs, on méconnait ce qui constitue
l'essence de l'une et de l'autre, on ôte au travai! son véritable sens et
la puissance intime qu'il a d'unir, on organise en fin de compte non des
hommes-travailleurs considérés comme tels, mais une gigantesque addition
de revenus en salaires ou traitements. Le danger que l'Etat soit dominé
par les forces économiques, au granel détriment du bien géneral, est exactement aussi grave dans ce cas, que dans celui ou la conduite de l'Etat
est soumise à la pression du Capital.
De la prochaine session de Paris Nous approuvons avec satisfaction
le theme: "le catholicisme social face aux grands courants contemporai11s";
theme que Nous avons eu déjà bien souvent l'occasion de traiter, de vive
voix et par écrit. Et Nous saluons de Nos voeux les meilleurs le programme qui en a été judicieusement établi. L'atmosphere paisible, imprégnée de dévouement à la Foi et à la Science, de cet Institut Catholique,
promet de favoriser l'étude et la mise au point approfondies de questions,
qui, de nos jours, apparaissent malheureusement obscures, parce que livrées
aux passions des foules, voire à celles de la rue.
Tous les sujets de conférences qui figurent au programme sont de
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conséquence et requierent une urgente attention. Eclairer les conjonctures
du présent par une connaissance sOre du passé est aussi important que
préciser les principes permanents - lesquels s'éclairent de façon toujours
meilleure et plus pénétrante, à chaque nouvel effort qui est tenté pour les
mettre en oeuvre et les appliquer aux circonstances en perpétuelle transformation. - Aussi vous souhaitons-Nous de recueillir de la réalisation des
deux premieres parties de votre programme une riche moisson.
Mais, considérant l'impatiénce avec laquelle l'humanité éprouvée aspire
à trouver les voies d'une amélioration de son sort, vous avez, avec raison,
prévu pour terminer une partie plus directement pratique, qui serait comme
la conséquence logique de vos discussions et une conclusion apportant réponse à ce souhait. Nous voudrions pour Notre part souligner, au sujet
de cette troisieme partie, ce sur quoi tous les bons esprits tombent d'accord
aujourd'hui, à savoir, que la question si importante de la distribution de
ce qu'on appelle le produit social a déjà été traitée suffisamment. Ce qui
requiert aujourd'hui l'attention avec plus d'urgence, c'est d'assurer la mise
de ce produit à la disposition des hommes et d'en accroitre la quantité, d'un
mot le probleme de la production.
li ne suffit pas de répéter sans cesse le mot d'ordre, trop simpliste
que: ce qui importe le plus, c'est de produire. La production se fait, elle
aussi, par les hommes et pour les hommes. La production est par elle-même
éminemment une question - et un facteur - d'ordre et d'ordre vrai entre
les hommes. Or un juste ordonnancement de la production ne peut faire
abstraction du principe de l'intervention de l'Etat, mis en lumiere par
Notre grand Prédécesseur Léon XIII: il le peut moins que jamais dans
les circonstances actuelles. Mais d'autre part il est indispensable, précisément aujourd'hui ou l'ancienne tendance du "laissez faire, laissez passer"
est sérieusement battue en breche, de prendre garde à ne point tomber
dans l'extrême opposé; il faut, dans l'organisation de la production, assurer
toute sa valeur directive à ce príncipe, toujours défendu par l'enseignement
social de l'Eglise: que les activités et les services de la société doivent
avoir un caractere "subsidiaire" seulement, aider ou compléter l'activité
de l'individu, de la familie, de la profession. Puisse la troisieme partie de
votre Semaine se développer dans la claire perspective de cette conception
de la production et de sa juste ordonnance.
De toutes manieres, l'heure présente exige des croyants qu'avec toutes
leurs énergies ils fassent rendre à la doctrine sociale de l'Eglise son maximum d'efficience et son maximum de réalisations. C'est se faire illusion de croire, comme certains, qu'on pourrait désarmer l'anticléricalisme
et la passion anticatholique en restreignant les principes du catholicisme au
domaine de la vie privée: cette attitude "minimiste" ne ferait au contraire
que fournir aux adversaires de l'Eglise de nouveaux prétextes. Les catholiques maintiendront et amélioreront leurs positions selon la mesure du
courage qu'ils mettront à faire passer en actes leurs convictions intimes,
dans le domaine entier de la vie, publique autant que privée.
Afin que la Semaine Sociale de Paris, qui va s'ouvrir, se montre digne
de la longue série de ses devancieres, Nous accordons avec une paternelle
affection, com me datum optimum et do num per/ ectum, desce11de11s a Paire
/11mi1111m - don le meilleur et cadeau parfait venant du Pere des lumieres
(lac. 1, 17) - et comme gage de ce don, à tous ceux qui prennent part
à la session et particulierement à ceux qui la dirigent, la Bénédiction
Apostolique qui Nous a été demandée.
Du Vatican, le 18 Juillet 1947. PIUS PP. XII.
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Carta Autógrafa do Sumo Pontífice ao Presidente Truman.
No dia 26 de Agosto p. p., S. Santidade recebeu em audiência privada o Embaixador
Myron C. Taylor, que tez entrega de uma Mensagem do Presidente Trurnan dirigida
ao Santo l'adre. O Sumo Pontífice, uo mesmo dia, respondeu com o seguinte autógrafo
que transcrevemos do "Osservatore Romano" (30-8-47).

Autógrafo de Sua Santidade.

To His Excellency Harry S. Truman President of the United States
of America.
Your Excellency: We have just received from the hands of your personal representative, Mr. Myron Taylor, Your Excellency's letter of August
6, and We hasten to express Our satisfaction and thanks for this latest
testimony to the desire and determination of a great and free people to
dedicate themselves, with their characteristic confidence and generosity,
to the noble task of strengthening the foundations of that peace for which
ali peoples of the earth are longing. As their chosen leader Your Excellency
seeks to enlist and cement the cooperation of every force and power
which can help to accomplish this task. No one more than We will hope
for its success and for the happy achievement of the goal We pledge Our
resources and earnestly beg God's assistance.
What is proposed is to ensure the foundations of a lasting peace
among nations. lt were indeed futile to promise long life to any building
erected on shifting sands or a cracked and crumbling base. The foundations, We know, of such a peace - the truth finds expression once
again in the letter of Your Excellency - can be secure only if they rest
on bed-rock faith in the one, true God, the Creator of ali men. 1t was
He who of necessity assigned man's purpose in life; it is from Him, with
consequent necessity, that man derives personal, imprescriptible rights to
pursue that purpose and to be unhindered in the attainment of it. Civil society is also of divine origin and indicated by nature itself; but it is
subsequent to man and meant to be a means to defend him and to help
him in the legitimate exercise of his Godgiven rights. Once the State, to
the exclusion of God, makes itself the source of the rights of the human
person, man is forthwith reduced to the condition of a slave, of a mere
civic commodity to be exploited for the selfish aims of a group that
happens to have power. The order of God is overturned; and history surely
makes it clear to those who wish to read, that the inevitable result is the
subversion of order between peoples, is war. The task, then, before the
friends of peace is clear.
Is Your Excellency over-sanguine in hoping to find men throughout
the world ready to cooperate for such a worthy enterprise? We think
not. Truth has lost none of its power to rally to its cause the most
enlightened minds and noblest spirits. Their ardour is fed by the flame of
righteous freedom struggling to break through injustice and lying. But
those who posscss the truth must bc conscientious to define it clearly
whcn its foes cleverly distort it, bold to defend it and generous enough
to set the course of their" lives, both national and personal, by its dictates.
This will require, moreover, correcting not a. few aberrations. Social injustices, racial injustices and religious animosities exist today among men
and groups who boast of Christian civilization, and they are a very useful
anel often effective weapon in the hands of those who are bent on destroying
ali the goocl which that civilization has brought to man. lt is for ali sincere lovers of thc great human family to imite in wresting those weapons
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from hostile hands. With that union will come hope that the enemies of
Ood and free men will not prevail.
Certainly Your Excellency and ali defenders of the rights of the
human person will find whole-hearted cooperation from God's Church.
Faithful custodian of eternal Truth anel loving mother of ali, from her
foundation almost two thousand years ago, she has championed the individual against despotic rule, the labouring-man against oppression. Religion
against persecution. Her divinelygiven mission often brings her into conflict
with the powers of evil, whose sole strength is in their physical force
and brutalized spirit, and her leaders are sent into exile or cast into prison
or die under torture. This is history of today. But the Church is unafraid.
She cannot compromise with an avowed enemy of God. She must continue to teach the first and greatest commandment incumbent on every man:
"thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart, with thy whole
soul, with ali thy strength", and the second like unto the first: "thou
shalt love thy neighbour as thyself". lt is her changeless message, that
man's first duty is to Ood, then to his fellow-man; that that man serves
his country best who serves his God most faithfully; that the country
that would shackle the word of God given to rnen through Jesus Christ
helps not at ali the lasting peace of the world. ln striving with ali the
resources at her power to bring men and nations to a clear realization of
their duty to God, the Church will go 011, as she has always done, to offer
the most effective contribution to the world's peace and man's eternal
salvation.
We are pleased that the letter of Your Excellency has given Us the
opportunity of saying a word of encouragement for ali those who are
gravely intent 011 buttressing the fragile structure of peace until its foundations can be more firmly and wisely established. The munificent charity
shown by the American people to the suffering anel oppressed in every
part of the world, truly worthy of thc finest Christian traditions, is a fair
token of their sincere desire for universal peace and prosperity. The vast
majority of the peoples of the world, We feel sure, share that desire,
even in countries where free expression is smothered. God grant their forces
may de united towards its realization. There is no room for discouragement or for relaxing of their efforts. Under the gracious anel merciful
providence of God, the Father of ali, what is good anel holy and just
will in the end prevail.
Let Us assure Your Excellency of Our cordial welcome to Mr. Taylor,
your personal representative, 011 his return to Rome; and We are happy
to renew the expression of Our good wishes for the people of the United
States, for the members of their government and in particular for its
esteemed Chief Executive.
From Castel Gandolfo, Augu!?t 26, 1947. PIUS PP. XII.
Mensagem do Presidente Truman.
The White 1-Iouse. Washington, August, 6, 1947.
His 1-Ioliness Pope Pius XII.
Your Holiness, - ln continuance of the exchanges of views unclertake11
from time to time since their beginning, 011 December 23, 1g:m, for thc
purpose of facilitating parallel encleavors for peace and the allevation of
human suffering, I am requesting Mr. Taylor to return to Rome anel to
resume audiences with Your Holiness at such times as may be found
60>1<
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appropriate. These exchanges have already contributed profoundly toward
a sound and lasting peace and to the strengthening of the impelling convinctions pursued by the peoples of the world in their quest for a moral
world order firmly established in the life of nations.
·
I desirede to do everything in my power to support and to contribute
to a concert of ali the forces striving for a moral world. Those forces
are in the homes of peaceful and law-abiding citizens in every part of
the world who are exemplifying in their own lives the principies of the
good neighbor: the Golden Rute itself. They are on the the farms, in the
factories, mines, and little shops in ali parts of the world where the
principies of free cooperation and voluntary association in self-government
are honored.
These moral aspirations are in the hearts of good men the world over.
They are in ali churches, and in schools. The war demonstrated that ali
persons, regardless of divergent religious allegiances, can unite their efforts
for the preservation and support of the principies of freedom and morality and justice. They must unite their efforts in the cause of enduring
peace if they are not one by one to be weakened and rendered impotent
at the times of their great need. They have, individually and together, the
duty to vindicate, by their thoughts and deeds, the great hopes for which
men fought in World War II and the hopes which today ali serious-thinking
men and women throughout the world know must be attained.
The tasks now confronting us are formidable. The conditions for
meeting the heavy problems of war settlement and of new problems still
unsolved are accompanied by multiplied discouragements. Unless the moral forces of the world now join their strength, discouragement must inevitably deepen, and the strength and effectiveness which thereby would be
lost by these moral forces would be gained by those forces which oppose
and seek to destroy them. The hopes and ideais of mankind have often
heen jeopardized by force. They will be jeopardized today by any division
of the moral forces of the world or, by any refusal to support and
strengthen the hopes and ideais of ali mankind.
As the chosen leader of the people of the United States I am privileged
to pledge full faith to you once again to work with Your Holiness and
with every agency of good the world over for an enduring peace. An enduring peace can be built only upon Christian principies. To such a consummation we dedicate ali our resources, both spiritual and material,
remembering always that except the Lord build the house, they labor
in vain who build it.
Your Holiness, this is a Christian Nation. More than a half century
ago that declaration was written into the decrees of the highest court in
this land. lt is not without significance that the valiant pioneers who left
Europe to establish settlements Itere, at the very beginning of their colonial enterprises, declared their faith in the Christian religion and made
ample provision for its practice and for its support. The story of the
Christian missionaries who in earliest days endured perils, hardship even death itself in carrying the message of Jesus Christ to untutored
savages is one that still moves the hearts of men.
As a Christian Nation our earnest desire is to work with men of
good will every-where to banish war and the causes of war from the
world whose Creator desired that men of every clime should live together
in peace, good will and mutual trust. Freedom of conscience, ordained by
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the Fathers of our Constitution to ali who live under the flag of the United
States, !tas been a bulwark of national strength, a source of happiness,
from the establishment of our Nation to this day.
·
I believe that the greatest need of the world today, fundamental to
ali else, is a renewal of faith. I seek to encourage renewed faith in the
dignity and worth of the human person in ali lands, to the end that the
individual's sacred rights, inherent in !tis relationship to God and !tis fellows,
will be respected in every Iand. We must have faith in the inevitablc
triumph of truth and decency; faith that mankind shall live in freedom,
not in the chains of untruth nor in the chains of a collectivist organization
of their tives; faith of such fullness that it will energize men and women
every-where to build with tenacity, the better social world order under
self-rule. The times demand faith that is strong enough to struggle if need
be for the right, that is able to endure troubles and hardships, attack
and even contempt from forces of evil - and able to arise reborn anel revitalized from the daily struggle. Faith leads to hope, to determination, to
trust in the truth and the good, and to sustained effort to create the
kind of peace and well-being sought by humble men and women in ali lands
and which will ultimately prevail between ali nations. Through faith, the
purposes of God shall be carried out in the hearts and deeds of Man.
I believe with heartfelt conviction that those who do not recognize their
responsibility to Almighty God cannot meet their full duty toward their
fellow men.
I have asked Mr. Taylor to convey these views and to say that I
seek to cooperate with the efforts of Your Holiness and the efforts of
every leader of the world's moral forces. Our common goal is to arouse
and invigorate the faith of men to attain eternal values in our own generation, - no matter what obstacles exist or may arise in the path.
Faithfully yours, HARRY S. TRUMAN.

Carta do Santo Padre ao Cardeal Me Guigan, Arcebispo de
Toronto.
Ad Emum P. D. lacobum Carolum Til. S. Marlae de Populo S. R. E. Presbyterum
Cardlnalem Me Oulgan, Archleplscopum Torontlnum, quem Legatum mlttlt ad Conventum
Marlalem e tola Canadla ln Urbe Octavla celebrandum. (AAS, 15 Julll - 13 Augusti
1947, p 254).

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem. - Ab Octaviensi Archidioecesi condita cum mox centum revolvendi sint anni, illius
sollers sacrorum Antistes pro conlatis beneficiis sollemnes vult Uni Trinoque Deo gratiarum reddere actiones, atque ut hoc debitum religionis et
pietatis officium acceptius sempiterno Numini exsolvatur, id materno B.
Mariae Virginis patrocinio committere studet. Quam ob rem in urbe Octavia
e tota Canadia Marialem Conventum indixit, qui sacrarum caerimoniarum
nitore, cleri populique frequentia, doctrinae evolvendis argumentis, morum
inculcandis praeceptis, spiritalis demum messis exspectata opulentia insignis
futurus esse prospicitur. Quoniam autem quidquid ad pia fidelium studia
excitanda pertinet, et debemus et avemus provehere, non solum stata celebritate palam gaudemus, verum etiam, pro Nostra in Canadensem Nationem benevolentia, ei laetitiae sanctae accessionem praebere percupimus.
Te igitur, dilecte Fili Noster, Legatum deligimus, renuntiamus, facimus,
qui Nostro nomine et auctoritate Marialis Conventus sollemnibus praesi-
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deas; ncque dubitamus, quin honorifico tibi demandato munerc ita perfuncturus sis, ut Ecclesiae profectum, Nobis gaudium, tibi ubertim promerita
compares. Tuum igitur erit ad Marialia festa ilia conventuris et imprimis
Octaviensis Ecclesiae fidelibus, Nostra omina et hortamenta proferre. Cogitantibus vero diu Nobis, quid lmic tempori magis accommodatum et salutare, interpres Noster ac veluti os Nostrum effectus, illuc conventuros
perdoceas, hoc menti Nostrae affulsit consilium. Quid aevo nostro magis
necessarium et optabile quam libertas et rectus libertatis usus in Dei gloriam et ad· veram fidem profitendam tuendamque? Libertas, caeleste donum
praecipuum, quo homo sponte Dei maiestati legique paret itaque suae nohilitatis et felicitatis fit faber et universalis ordinis servator et cultor, qua
via acquiratur, quo tendat, quo limite coerceatur, divina oracula apertissime edicunt: "Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis,
ct cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos" (loann., VIII, 32). Non
est libertas, si recte ea aestimetur, quidquid audendi effrenata potestas,
11011 est in errando et in delinquendo impunita nequitia. Veritas parens
libertatis est; veritas ipsius est lux, vehiculum, gloria. Atqui Christus Veritas
est, qua cognoscimus abscondita et iusta perficimus, et Christus per Mariam
invectus est mundo: "Veritas, quae est in sinu Patris, de terra orta est,
ut esset etiam in sinu matris. Veritas, qua mundus continetur, de terra
orta est, ut foemineis manibus portaretur" (S. Augustinus, Sermo CLXXXV,
1; Migne, PL, t. XXXVIII, c. 997). Qua ratione et vera libertas a Maria
proficiscitur, quae fuit omnium liberrima, quia omnium sanctissima, eademque, cunctarum magistra virtutum, -filios clientesque suos erudít, quomodo
se liberare possint a falso et a maio et ita exigere mortalis tempora vitae,
ut bono suo consulentes, aliis bene facientes, Deo auctiorem laudem comparantes, continenter ad meliora conscendant. Nomine igitur et auxilio freti
Deiparae contendant et pugnent universi, qui re christiani vocantur et sunt,
ut contra eos, qui libertatem conterunt aut adulterant, huius dignitatem,
spem salutemque generis humani, servent atque apprime suos mores ad
Mariae mores componant: hi enim imitahili gratia renident et alliciente
luce fulgescunt: "Quid nobilius Dei matre? Quid splendidius ea, quam
Splendor elegit?" (S. Ambrosius, De virgi11ib11s, lib. li, c. 11, 7; Migne, PL,
t. XVI, c. 220). Haec, dilecte Fili Noster, in Octaviensi coetu Nostris verbis alloquere et hortare adstantes. eos id etiam monens Nos in actuosa et
florentissima Canadia spem ponerc in gravíssimo, quocl urgent, incepto
restaurandi videlicet omnia in Christo et Evangelii norma et afflatu saeculum, heu nimium in transversum actum, emendandi et in auspicatum
ordinem et statum restituencli. Ut autem Marialis supra memoratus Conventus maiores spiritales fructus progignat, id tibi facultatis facimus, ut,
quo volueris die, post Sacrum pontificali ritu peractum Nostra auctoritate
adstantibus christifidelibus Apostolicam Benedictionem impertias, plenaria
indulgentia iisdem proposita, consueto Ecclesiae praescripto lucranda. Nihil
demum aliud Nobis restat, nisi ut tibi, dilecte Fili Noster, et Venerabili
Fratri Octaviensi Archiepiscopo necnon Episcopis, sacerdotibus et fidelibus, qui Octaviensibus sacris Marialibus sollemnibus intererunt vel eis
utcumque favebunt, effusa caritate benedicamus, multum optantes, ut omnes
cum Maria et per Mariam, Dei hominumque matrem, veritatis et libertatis,
quae ex Deo sunt et ad Deum ducunt, eximii sitis amatores et diserti
praecones.
Datum Romae apud S. Petrum, die XXV mensis Martii, in festo Annuntiationis 13. Mariae Virginis, anno MDCCCCXLVII, Pontificatus Nostri
nono. PIUS PP. XII.
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Carta do Santo Padre a D. José Charbonneau, Arcebispo de
Montreal.
Ad Excmum P. O. loscphum Charbonncau, Archicpiscopum 11\arianopolltanum: De Convcntlbus a iu,·cnlbus operariis christianis canadlensihus indictis. (AAS, 15 lulii 13 Augusti 1947, p, 256).

Oans quelques semaines, votre Métropole accueillera de nombreux jeunes
travailleurs, venus de tous les points du Canada, et rassemblés sous le
signe du Christ Jésus, pour célébrer ensemble un Congres National de la
Jeunesse Ouvriere Chrétienne du Canada. A cette occasion, élargissant leur
horizon, ces chers jeunes gens tiendront une Semaine d'études, à laquellc
ils convient leurs freres des Amériques et de tous les pays, voulant montrer
par là la fraternité spirituelle, qui unit toute la jeunesse du monde du
travai!, sous quelques cieux qu'elle milite, comme aussi l'unité et la coordination des moyens d'apostolat mis en reuvre, pour rendre à tant d'âmes
matérialisées leur dignité et leur liberté d'enfants de Dieu.
C'est là un événement d'importance, dont le Pere commun des fidelcs
ne pouvait se desintéresser. Déjà, à la veille de cette guerre dévastatrice,
li s'apprétait à recevoir dans la Ville Eternelle des légions de jeunes
travailleurs chrétiens, et à leur réserver le plus paternel accueil. En attendant
que les circonstances mondiales permettent à nouveau de réaliser ce projet,
c'cst avec joie qu'II profite de l'occasion de ces prochaines assises canadiennes pour leur renouveler, par votre bienveillant intermédiaire, ses
exhortations et ses encouragements. La place qu'ils occupent dans la
grande familie catholique est bien digne en effet d'une particuliere consideration. N'ont-ils pas, plus encore que d'autres, besoin d'aide et de réconfort, comme prenant une part plus grande, de par leur état, à la peine des
hommes, et comme étant exposés aussi à plus de dangers? Et sera-t-on
surpris, dês lors, que le Vicaire de Jésus-Christ réserve, dans son creur,
une place de choix à ces chers enfants? Nous vous prions donc de leur
faire savoir, ou plutôt de leur redire - car Nous leur en avons déjà donné
mainte preuve - que Nous les chérissons d'un amour de prédilection et
qu'ils sont tout spécialement l'objet de Nos prieres et sollicitudes pastorales.
Le Congres de Montréal leur fournira aussi l'occasion de réfléchir à
nouveau sur les grands principes, qui doivent guider leur formation et
leur zele. A la base, une solide connaissance des vérités de la Foi, que
leurs cercles d'études approfondiront et fortifieront en eux: car eles aspirations, si généreuses fussent-elles, sans la lumiere de la doctrine révélée,
ne seraient que feux de paille ou illusions; une pratique loyale de la morale chrétienne, alimentée par la fréquentation des sacrements, ou la grâce
divine est puisée à sa source; un grand attachement à l'Eglise, colunma
veritatis (1 Tim. 3, 15), par le moyen de la Hiérarchie, en qui réside
l'autorité même de Notre Seigneur Jésus-Christ. Telles sont les conditions essentielles de toute véritable Action Catholique, par laquelle les
lai'ques ont à exercer eux-mêmes, comme dit saint Pierre dans une métaphore inspirée, un sacerdoce royal. Les jeunes travailleurs, les jeunes
travailleuses y sont spécialement appelés. Notre prédécesseur Pie XI, d'heureuse mémoire, ne disait-il pas, dans sa célebre encyclique Quadragesimo
amzo, que "les apôtres des ouvriers seront les ouvriers"? C'est ce qu'a
si bien compris le grand mouvement de la Jeunesse Ouvriere Chrétienne, et
les résultats, dont pourra faire état le Congres de Montréal, apres une
période déjà riche d'expériences, seront la preuve la plus convaincante de
l'excellence de cet apostolat.
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Mais Nous savons aussi que les problemes se posent désormais, 11011
seulement localement, mais souvent, comme on l'a dit, à l'échelle mondiale. Les barrieres tendent, grâces à Dieu, à s'abaisser entre pays et
même entre continents, par oit s'affirme davantage l'unité du genre humain. Et te progres des techniques vient à son tour favoriser de plus en
plus l'interpénétration des peuples. On comprend des lors que même les
questions se référant à l'apostolat soient à envisager sous l'angle international. Le front du travai!, en particulier, qui tend à s'instaurer partout, ~depuis la guerre, comporte des aspects d'ordre spirituel, qui veulent aussi être abordés, avec les mêmes soucis d'universalité. Aussi n'est-il
pas indifférent que te Congres et la Semaine d'Etudes jocistes de Montréal,
avec la participation de tant de délégations étrangeres, se préoccupent
d'assurer à la Jeunesse Ouvriere Chrétienne, dans tous les pays oit elle
est établie, une unité de méthode et d'action, tout en sauvegardant, bien
entendu, les regles institutionnelles et les traditions imprescriptibles de
l'Eglise. Nul doute ators que la solution de ce probleme, ne puisse et ne
doive être trouvée. Nous comptons pour cela sur la sagesse et la perspicacité des chefs formés par la Jeunesse Ouvriere Chrétienne, sur la profondeur de leur sens chrétien, en même temps que sur les directives appropriées de la Hiérarchie. Nul doute enfin que, si bien intentionnés, les membres du Congres de Montréal n'accomplissent, sous votre égide éclairée,
un excellent travai!, que te Seigneur ne manquera pas de féconder de ses
lumieres et de ses én_ergies divines.
Nous attendons donc beaucoup de ces journées canadiennes, qui seront d'un grand exemple pour les sections jocistes de tous pays. Encore
une fois, Nous Nous réjouissons vivement des saintes victoires, que ce
mouvement a déjà remportées partout; Nous en félicitons de tout cceur
son fondateur, ses dirigeants, ses aumôniers, et Nous faisons passer, par
vos mains empressées, à l'intention de cette portion choisie du troupeau
du Christ Jésus, comme gage des meilleurs faveurs célestes, Notre Apostolique Bénédiction.
Du Vatican, le 24 Mai 1947. PIUS PP. XII.

Mensagem Radiofônica do Santo Padre às Crianças dos Estados
Unidos.
Alumnls Scholarum catholicarum Statuum Foederatorum Americae Septentrlonalls datus
(die 19 rnensls Fehruarli) ad sollicltandarn caritatem erga pueros Indigentes Europae
et Asiae Orlentalls, ne !ame pereant. (AAS, 29 Martlf - 15 Aprllls 1947, p. 127).

Our loving greetings to you, dear children of the Catholic schools of
America. You are more than two million strong in the elementary classes.
Add to your number another half million of your older brothers and sisters
in the High Schools and Colleges, and what a massive testimony you
present to the faith of your mothers and fathers, to their spirit of self-denial
and generosity in safeguarding that faith for you, their dearest treasures.
Vou can never thank your parents enough for sending you to your Catholic
schools, where you are being taught how to become good citizens of your
country and faithful, holy children of your Church.
This is the first time We have ever addressed Our words to you,
dear boys and girls; and there is a special reason why We do so now. Let
Us tel1 you what it is. Vou are very happy in your beautiful schools,
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some small, some very big. You have light and heat, and ali the books
you need to learn your lessons well. When school is over, you put on
your warm over-coats, wrap up well and go out to play even in thc
snow; beca use your shoes and stockings are strong and protect you
securely against the cold and wet. When evening comes, you will sit
down to a warm supper that mother has prepared to make you grow up
healthy and happy.
But you must know that there are other millions of children here in
Europe and out in the far East, whosc life is very different. They are
young boys and girls just your age, and they too shoitld be growing up
happy and healthy. Instead, they are falling victims to dread disease,
they are hungry, some of them are starving, and many of them are going
to die so very young. They shiver in the cold; their clothes are thin and
worn; many have only rags to cover their frail bodies, havc no stockings,
no shoes. And their mothers, who !ove them just as much as your mothers
!ove you, can give them only a little bite to eat at the end of the day.
What is sadder, thousands of these children havc no fathers or mothers
to take care of them. They died during the terrible war; and these
children now walk the city streets, wander over country roads little
conscious of the perils around them, and at night must look for some
shelter in cold cellars or are crowded together in rude barracks, only to
begin another lonesome, aimless, dangerous day when the sun comes
up again.
.
And what dangers are awaiting them! There are often no attractive
schools for them. They are not taught, as you are, by devoted religious,
Sisters and Brothers, all the wonderful things about God: how He created
them for Himself; how He (oves them and sent His only begotten Son
to redeem them and help them get to heaven; how they must (ove God,
be good and obey the commandments of God and ali that the Church
teaches them. They feel that they have becn abandoned; and how easily
they learn to do what is very wrong.
You remember that charming scene in the life of Jesus, when the children gathered around Him and would not let Him go; and some of His
friends wanted to drive them away: but He said: no, let the children
be, do not prevent them from coming to me. And with love He laid His
sacred hand upon their heads in blessing.
Today the millions of suffering children are looking with appealing
eyes to the Vicar of Jesus. Let them come to Us; let no one hold them
off. We Iove them all with the (ove of Christ, and We cannot rest so Iong
as the pangs of hunger make them cry out for help and their immortal
souls are in peril of being set upon by the enemy of God. Charitable
benefactors throughout the world, and especially the Catholics of America
have sent Us thousands of tons of food and clothing, which We have been
distributing among those in greatest distress. Bounteous funds have been
placed at Our disposal to save the children from the street with ali its
evil and to provide for them a decent lodging and home, where they may
be educated into honourable and God-fearing citizens. But still more is
needed. That is why your bishops and priests in their untiring generosity
are asking ali to make yet one more effort to head off sickness and hunger
and soul-starvation from the homeless, helpless, harried peoples of Europe
and Asia. And We have been told that you, dear boys and girls of the
elementary schools, want to do your little part in this beautiful mission of
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mcrcy. That is .why We wished to speak to you today. We wished to
thank you for that noble desire and to encouragc you to do your bcst
to make this drive the most successful of ali.
Lent begins today, and you will be wanting to offer some little penance to the Lord you !ove dearly and whom you wish never to offend.
This penance will allow you to save your pennies and climes, and they
will buy the bread or the medicine that will help to save the life of some
less fortunate child, and protect him from the danger of sinning against
God. And how God will !ove you for it, and will bless you and your
future and ali thóse at home! As a proof of Our great joy for your holy
resolution to share some of your comfort and happiness with the children
who have none, and a token of Our affection for each and every one of
you, We will now impart to you, to your dear parents, to your devoted
teachers anel to ali who assist in this truly Christ-like campaign the
Apostolic Benediction.

Mensagem Radiofônica do Santo Padre ao Congresso Mariano
de Ottawa.
No dia 19 de Junho p. p., o Santo Padre Pio XII dirigiu ao Congresso Mariano reunido
cm Ottawa, Canadá, a seguinte alocução radiofõnica. (AAS, 15/7 13/8, 1947,
pág. 268).

C'est avec une douce et paternelle émotion que Nous Nous rendons
en esprit au Congres Marial d'Ottawa et que, par la voie des ondes,
Nous adressons à Nos chers fils, qui s'y trouvent réunis dans un unanime élan de piété envers la Mere de Dieu, notre Mere, l'expression de
Nos encouragements, de Nos félicitations, de Nos vreux.
S'il est vrai, comme l'a dit Bossuet, que "quand Jésus entre quclquc
part il y entre avec sa Croix" (Panégyrique de St. Jean, premier point), il
est également vrai qu'il n'y entre jamais sans Marie.
Le Canada, lorsqu'il accueillit la Bonne Nouvelle que, au prix de leurs
sueurs et ele leur sang, lui apportaient cl'intrépides Missionnaires, ne pouvait
faire exception à cette regle cl'or, à cette économie divine. Le jour oi1
Jacques Cartier plantait la Croix sur les rives du Saint-Laurent et sur
chaque point oí1 il aborclait, - la montrant du doigt aux sauvages et levant
les yeux vers le cie!, - le jour oú, appliquant contre un arbre une image
de Marie, il lui confiait le salut de son expéclition atteinte par la maladie;
Jésus prenait possession de votre terre, avec sa Croix, avec sa Mere. Bién
humble entrée?
Voyez clone! N'est-ce pas plutôt te prélude cl'une marche triomphalc
qui ne cessera de progresser? et dont les solennités cl'aujourcl'hui, avec
tout leur éclat, ne marquent qu'une nouvelle étape, un stade préparatoire
à de nouveaux triomphes de Jésus, de sa Croix, ele sa Mere? A mesure
qu'elle se déroule clepuis plus de quatre siecles, la voix des foules, loin
de se taire, s'est faite plus sonore, plus vibrante, plus enthousiaste, dans
l'hosanna au Béni qui vient au nom du Seigneur, dans la louange à Celle
par qui il est venu. Et sans qu'elle se tfit, est venue se joindre, puissante,
la voix du bronze qui, sur l'initiative de Champlain s'est mise, en 1634,
à sonner, comme dans la mere patrie, l'Angelus du matin, du midi et du
soir, la voix des pierres aussi qui, à leur tour, se sont mises à chanter,
dans des centaines et eles centaines de chapelles et d'églises, le nom de
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la Reine du ciel et de la terre, proclamée souveraine du Canada. Consacrant à Marie, le 8 Décembre 16:{5, toutes les missions présentes et futures du Canada, saint Jean de Brébeuf et ses compagnons dédiaient à
l'lmmaculée Conception un humble sanctuaire sur un petit fortin: tel fut
lc berceau de la vaste et opulente cité de Québec, oil se dresse aujourcl'hui
le tem pie de Notre-Dame-des Victoires. Depuis, quelle floraison !
Témoignage plus éloquent encare celui du sang des martyrs, du zele
des apôtres, évêques, prêtres, religieux et religieuses, depuis les Ordrcs
plus anciens jusqu'aux plus récentes families religieuses et aux nombreuses phalanges de l' apostolat la'ique; tous, vou és au culte et au service de la Mere de Dieu, se sont appliqués à la faire connaitre, à la faire
aimer; tous ont placé sous son patronage leur reuvre d'évangélisation et
de sanctification. D'un océan à l'autre, des grands centres industrieis aux
steppes glacés des Esquimaux; sur toute l'étendue de votre immense patrie,
rayonne avec la splendeur de Jésus, le maternel sourire de Marie. Et
comment ne pas donner en cette mémorable circonstance une mention
spéciale aux dignes fils du grand évêque Mazenod, clont le nom même
d'Oblats de Marie lmmaculée est à lui seu! tout un programme, dont l'activité, deployée à Ottawa même, clans cette magnifique Université déjà célebre, reçoit en ce jour la plus encourageante récompense?
Que! chemin parcouru sous le regani de la Vierge lmmaculée et quelles
perspectives s'ouvrent sur un avenir plus glorieux et plus fécond encare!
Visiblement, la douce étoile a, depuis !'origine, brillé sur l'Eglise Catholique du Canada; elle continue de briller sur elle et de la protéger. Que
toujours, de plus en plus, votre espérance se repose en elle, qui vous concluira par les voies saintes et sftres. A elle Nous vous confions au debut
de ces radieuses journées mariales.
A son amour et à son intercession, Nous confions votre bien-aimée patrie: que par Marie, celle-ci jouisse clans le calme et dans la paix des
trésors de la nature dont Dieu l'a favorisée; que, dans la reconnaissance
cnvers le Créateur de tous ces biens, fidele à la servir, elle poursuive sa
mission de charité, venant fraternellement en aide aux poignantes nécessités d'autres peuples.
A l'amour et à l'intercession de J\farie, Nous vous recommandons vousmêmes, chers fils et cheres filles, afin que vous gardiez et que vous mettiez
cn valeur, comme votre bien le plus précieux, l'héritage de foi et
de vie chrétienne que vous ont légué vos peres et auquel il Nous est bien
doux de remire en ce moment hommage. Oui, gardez jalousement vos
magnifiques traditions; défendez-les vaillamment contre tout ce qui pourrait
les ruiner ou les affaiblir. Loin de là, soyez bien persuadés que, en elles,
votre peuple possede ses meilleures garanties d'avenir.
Ouvrez les yeux et, d'un regard large et profond scrutez l'horizon
pour prendre conscience des devoirs que comportent les problemes sociaux
d'aujourd'hui et que la justice sociale vous impose.
Et puis, soyez unis entre vous. Votre commune participation à un même
pain eucharistique, votre commun attachement à la Mere céleste, la conscience de la commune responsabilité que portent ensemble tous les fideles
d'une même terre, voilà bien de quoi vous maintenir dans la solidarité
d'un grand amour, devant lequel tombent misérablement les préoccupations
trop personnelles et mesquines qui pourraient tendre à diviser et à séparer.
"Vivez unis et dans la paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous"
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(li Cor., XIII, 11). Daigne J\farie se montrer à vous médiatrice de ccttc
paix et de cet ari1our!
Avec une confiance sans borne et sans réserve dans sa maternelle sollicitude pour vous, chers fils et cheres filies, Nous vous donnons à vous
tous, assemblés en ce moment dans un commun hommage à la Mere de
Dieu, à vous tous, évêques, prêtres et fideles, au bien-aimé archidiocese
d'Ottawa, en cette année centenaire de sa fondation, et à son dévoué
Pasteur, ainsi qu'à tout le pays et à tout le peuple du Canada, comme
gage des meilleures faveurs célestes, la Bénédiction Apostolique.
Beloved Children in Christ Jesus: Vou have opened a congress which
well be memorable in the proud annals of your country. This is not first
time that Canadian skies have been pierced by paeans of praise to honour
her whom the King, the King of Kings has wished to honour. More than
three centuries ago Mary's sweet name was given to river and lake, to
mountainpeak and bay in your land, and devotion to her Most Pure Heart
was sanctifying the family hearts. A first settlement might be little more
than a few rough cabins along the lower banks of the river, but a chapei
was there, dedicated to God to honour the Immaculate Conception of Mary.
Other brave spirits carne to penetrate farther up the river and their city
was to be Mary's own; their battlecry against the savages of the forest
was: Ave Purissima!
But those early champions of Mary's honour to the glory of her Son,
for ali their adventuresome fervour, could never have imagined the scene
that Canada presents today. ln the national capital, before most eminent
representatives of Church and State, thousands have gathered to make
public profession of their faith, Canada's rich heritage from Old France and
to re-dedicate to Mary Immaculate the country that they !ove, with whose
future are bound up the happiness and welfare of their children and
children's children. With keen joy We feel conscious of Our own presence
in your midst in the person of Our Cardinal Legate. Surely Our venerable
Brother, the devoted Shepherd of your souls, responded to a holy inspiration, when he planned to commemorate the centenary of the diocese
of Ottawa by a Marian Congress, whose sessions and liturgical functions
would help you to know better and !ove more ardently creation's incomparable glory, and whose crowning act would be the consecration of all,
- town, city and province - to Mary, the Mother of God.
Mother of God! What an ineffable title! The grace of the divine maternity is the key which opens up to weak, human scrutiny the untold
riches of Mary's sou!; as it is likewise a challenge commanding for her
the utmost reverence of every creature. "She alone by her dignity transcends heaven and earth. None among created beings visible or invisible
can compare with her in excellence. She is at once the handmaid and the
Mother of God, a Virgin and yet a Mother" (Brev. Rom. Offic. B. V. M.,
lect. V).
But when the little maid of Nazareth uttered her fiat to the message
of the Angel and the Word was made flesh in her womb, she became not
only the Mother of God in the physical order of nature, but also in the
supernatural order of grace she became the Mother of ali, who through
the holy Spirit would be made one under the Headship of her divine
Son. The Mother of the head would be the Mother of the members (Cfr.
S. Aug., De Sancta Virginit., cap. VI; Migne, PL, t. 40, e. 399). The Mother
of the Vine would be the Mother of the branches.
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Our filial love of Mary prompts Us to dwell for a space in prayerfu\
meditation with you, beloved children, on these beautiful truths. But time
will not permit Us. You will ponder them in your hearts during these
days of extraordinary grace, which are beginning for you. Let the sin-laden
soul take courage and know that a Mother's heart filled with mercy is
pleading with her divine Son for the needed grace of repentance and
forgiveness. Let growing youth of both sexes know that a loving Mother's
eyes are always 011 them. No path or circumstance is hidden from her
anxious care. Go forward then with determination, o dear young men
and young women; vindicate the glory of your lmmaculate Mother. ln the
face of a vicious world prove that young hearts can still be chaste. And
oh how much depends on the genuine, active Catholicity of the homel
Rejoice, O most pure One, Mother of God, in the holy desires and
resolutions of thy ctear children of Canada. They are thine; they wish
to cling ever to thy guiding hand. Protect them under the wings of thy
affection and mercy. Defend them against the peril that threatens the
human family and menaces especially those who wish to be faithful to
thy Son and His Church.
As a pledge of these precious blessing, beloved children, and as a
token of Our paternal affection, to you, to ali who take part in this
Congress and who have assisted in its preparation, We impart the Apostolic
Benectiction.

Mensagem Radiofônica do Santo Padre ao Congresso Eucarístico
de Nantes.
No dia 4 de Julho p. p., o Santo Padre Pio XII dirigiu ao Congresso Encarlstlco de
Nantes a seguinte mensagem radiofônica. (AAS, 15 Jnlho - 1:1 Agosto 1947, pág. 311 ).

Chers fils de France,
En Nous adressant à vous qui, rassemblés autour de l'Hostie Sainte,
célébrez pour la premiere fois, depuis la guerre dévastatrice, votre Congres
Eucharistique National, Nous revivons en esprit les heures émouvantes oú
il Nous fut donné naguere de prier, au milieu de vous, pour votre chere
patrie, à Lourdes, à Lisieux, à Paris. La tourmente a passé, laissant partout
derriere elle les traces ele sa fureur, et la ville qui vous abrite en ce
moment en porte encore, comme tant d'autres, les cicatrices douloureuses.
Combien plus néfastes, hélas! les semences vénéneuses qu'elle a jetées dans
les creurs et dans les âmes. Nous parlions, dans Notre lettre du 29 juin
1940 à l'Episcopat français, des ressources dont la France dispose "pour
faire de son malheur le levier d'une nouvelle ascension spirituelle, qui sera
pour elle le gage d'un solide et durable bonheur". Et votre Congres Eucharistique National vient aujourd'hui confirmer Nos paroles d'alors. Aussi,
renouant d'anciennes et glorieuses traditions, Nous faisons-Nous un vrai
plaisir de Nous rendre au milieu de vous, non seulement en la personne
cl'un tres digne et bien-aimé Légat, mais par la voie des ondes, merveilleux
véhicule de Notre vivante parole.
Les consignes que vous attendez de Nous, en cette heure si grave de
la restauration de votre patrie, peuvent se résumer dans les paroles, que
le divin Sauveur adressait à ses disciples, dans cette derniere Cene, 01'1 il
avait institué l'adorable Eucharistie, dont votre Congres de Nantes célebre
aujourd'hui les fastes. Que leur disait-il? "Je vous ai choisis ... pour que
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vous alliez, et pour que vous portiez du fruit" (lo. 15, 16). C'est à l'apostolat qu'il vous invite, à cet apostolat pour leque! vos initiatives m1ss1onnaires si variées en terre de France, vos divers mouvements d' Action
Catholique - générale et spécialisée, - vos Semaines Sociales, vos publications de toutes sortes ont, en ces dernieres années, en dépit des pires
obstacles, si magnifiquement travaillé. Un chrétien ne peut, en effet,
rester inerte devant le déploiement des forces du mal. Le sorte de votre
patrie est entre vous mains, prêtres et la'ics, vous tous qui vivez du Christ
et voulez vous dépenser pour Lui. Mais souvenez-vous que ses méthodes
et son esprit ne sont pas ceux du monde. Un chrétien n'est pas 1111 partisan, il n'est l'ennemi de personne, il ne cherche à triompher d'aucun
adversaire. L'esprit de caste lui est étranger. Aujourd'hui plus que jamais et comme aux premiers temps de son existence, c'est surtout de
témoins que l'Eglise a hesoin, plus encore que d'apologistes, des témoins
qui, par toute leur vie, fassent resplendir lc vrai visage du Christ et de
l'Eglise aux yeux du monde paganisé qui les entoure. A ces hommes innombrablcs au creur desquels on cherche - vainement, grâce à Dieu - à
étouffer toute aspiration religieuse, vous révélerez l'attrait divin de la
douceur et de la charité du Sauveur. Les aimant tous d'un égal amour,
vous serez les interpretes de la tendresse maternelle de l'Eglise pour les
opprimés et les égarés. Vous leur montrerez, en l'expliquant - et surtout en l'appliquant - sa lumineuse doctrine sociale, qui seule peut résoudre
les problemes qui les angoissent. Vous serez ainsi les apôtres de notre
société moderne, animés de ce véritable esprit chrétien et missionnaire, dont
votre patrie a clonné en tous temps ele si beaux exemples.
Telles sont les consignes, que l'Hostie vous rappelle, telles sont les
résolutions, que, munis clu Pain des forts, vous renouvellerez en vos âmes.
C'est pour cela que vous avez choisi comme sanctuaire de votre pieuse
veillée d'armes cette Bretagne traditionnellement fidele et, de l'historique
cité nantaise, vous faites monter vers I' Agneau mystiquement immolé sous
les voiles eucharistiques, votre hosanna d'action de grâces, vos amendes
honorables, vos ardentes supplications, pour que l'ordre et la paix se
rétablissent enfin dans les institutions comme dans les creurs.
Nous connaissons bien les immenses ressources de la Filie ainée de
l'Eglise, et de la catholique Bretagne en particulier, avec ses pacifiques
légions de missionnaires et d'instituteurs, ses florissantes congrégations
religieuses - hospitalieres, enseignantes ou contemplatives, - ses reuvres
évangélisatrices, multiples et diversifiées comme la grâce de Dieu, et répondant plus adéquatement aux impérieuses nécessités des temps présents:
tous cela Nous est un sí'ir garant des saintes conquêtes, par lesquelles
vous étendrez en vous et autour de vous le royaume de Jésus-Christ. Vous
en puiserez d'ailleurs les surnaturelles énergies dans cette divine Hostie,
que le Congres de Nantes veut exalter et faire rayonner sur la France entiere.
Les gloires eucharistiques de la nation française forment sans doute
une incomparable couronne, à laquelle pourtant vos assisses armoricaines ajouteront un fleuron plus précieux encore, parce que devantage chargé
de promesses et d'espoirs. Tous unis prosternés devant l'adorable Sacrement de nos Autels, vous renouvellerez au Christ, qui aime les Francs,
vos serments de fidélité et d'amour; vous Lui consacrerez, par le Creur
lmmaculé de Marie, vos vies, vos families, vos professions, votre patrie.
Son Vicaire ici-bas est au milieu de vous dans cet offertoire mrstique; li
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vous présente et recommande à la miséricordieuse bonté du divin Maitre;
II vous renouvelle Ses pressantes exhortations de priere, de vigilance et
de charité; li vous donne enfin dans toute l'effusion de Son cceur paternel,
comme gage des meilleurs réconforts célestes, pour les Pasteurs comme pour
leurs troupeaux, sans oublier les brebis encare éloignées du bercail, la
Bénédiction Apostolique.

Litterae Encyclicae Pii Papae XII de Sacra Liturgia.
Hcproduzimos a seguir o texto integral da momcntosa Encíclica qnc o Santo Padre
acaba de dirigir aos Hispos da lgreJa sol>re a Sagrada Liturgia. Transcrevc1110-lo do
"Osscrvatorc Ho111a110" (]O de Novembro de 19·l7).

Venerabilihus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archicpiscopis, Episcopis, aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede
habentibus. PIUS PP. XII. Venerabiles Fratres: Salutem ct Apostolicam
Benedictionem.
"Mediator Dei et hominum" 1 , pontifex magnus qui penetravit caelos,
lesus filius Dei 2 , cum illud misericordiae opus suscepit, quo humanum
genus supernis cumulavit beneficiis, eo procul dubio spectavit, ut ordinis
rationem, inter hominem eiusque Creatorem iam peccato perturbatam, redintegraret utque miseram Adae subolem, hereditaria labe infectam, ad caelestem Patrem, primum omnium principium supremumque finem, reduceret. Quamobrem, cum in terris commorabatur, non modo initae Redemptionis nuntium dedit, auspicatumque Divinum Regnum declaravit, sed adsidue precando sescque devovendo in animarum incubuit salutem procurandam, usque dum e Cruce pendens semet ipsum obtulit immaculatum Deo,
ut ernundaret conscientiam nostrarn ab operibus mortuis, ad serviendum
Deo viventi. :i (taque mortales omnes, ex via feliciter revocati, quae ad
cxitium ad interitumque eos misere abducebat, ad Deum iterum dirigebantur; ut per collatam operam cuiusque suam in propriam adipiscendam
sanctitatem, quae quidem ex intaminati cruore Agni oritur, debitam Deo
tribuerent gloriam.
Voluit autem Divinus Redemptor ut quam in mortali corpore supplicationibus suis suoque sacrificio inierat sacerdotalem vitam, eadem per saeculorum decursum 11011 interrnitteretur in Corpore suo mystico, quod est
Ecclesia; atque adeo perspicibile sacerdotium instituit ad offerendam in
omni loco oblationem mundam ·1, ut homines sive in Orientis, sivc in Occidentis regionibus a peccato liberati, ex suo conscientiae officio, ultra libenterque Deo servirent.
Ecclesia igitur, accepto a Conditore suo mandato fideliter obtempcrans,
sacerdotale Iesu Christi munus imprimis per sacrarn Liturgiam pergit. ldquc
facit primaria loco ad altaria, ubi Crucis sacrificium perpetuo repraesentatur 5 et, sola offerendi ratione diversa, renovatur 6 ; deinde vero per sacramenta, quae peculiaria instrumenta sunt, quibus superna vita ab horninibus participatur; postremo autem per laudis praeconium, quod Deo
Optimo Maximo cotidie offertur. "Quam iucundum sane - ita Decessor
Nostcr f. 111. Pius XI - caelo terracque spectaculum praebet Ecclesia orans,
1 Tim., li, 5.
CI. Hebr., IV, 14.
CI. Hebr., IX, 14.
CI. Mal., 1, 11.
CI. Cone. Trld., Scss. XXII, e. 1.
li) CI. lbid., e. 2.

1)
2)
3)
4)
5)

960

Documentação

cum totos continenter dies noctcsque totas, psalmi divino afflatu conscripti
concinantur in terris: nulla per diem computetur hora, quae propria non
consecretur liturgia; nulla humanae vitae aetas, quae suum non habeat
locum in gratiarum actionibus, laudibus, precibus, piaculis communis huius
obsecrationis mystici Corporis Christi, quod est Ecclesia". 7
Nostis profecto, Venerabiles Fratres, sub superioris saeculi exitum
huiusque initium singularem excitatam esse liturgicorum studiorum concertationem cum ex privatorum hominum laudabili nisu, tum praesertim ex
impensa ac sedula navitate quorumdam coenobiorum incliti Benedictini
Ordinis; itaque non modo in multis Europae nationibus sed in transmarinis
etiam terris laude digna ac frugifera succrevit hac in re contentio. Cuius
quidem studiosae contentionis salutares fructus ut in sacrarum disciplinarum campo cernere licuit, ubi liturgici Occidentalis Orientalisque Ecclesiae
ritus satius fuere altiusque pervestigati ac cogniti, ita in spirituali etiam
privataque multorum christianorum vita.
Augustae altaris Sacrificii caerimoniae magis fuere notae, perceptae,
existimatae; Sacramenta latius crebriusque participata, liturgicae preces
degustatae suavius; atque Eucharistiae cultus - quod reapse retinendum
est - christianae veri nominis pietatis fons et caput habitus est. Ac magis
praeterea in sua luce est positum christifideles omnes unum arctissimumque efficere corpus, cuius caput est Christus, christianoque populo officium
esse liturgicos aequo modo participare ritus.
Vobis procul dubio perspectum est Apostolicam hanc Sedem nullo
non tempore curavisse diligenter ut credita sibi plebs recto imbueretur
actuosoque liturgiae sensu; nec mi nus diligenter contendisse ut sacri ritus
debita dignitate extrinsecus etiam eniterent. Nos ipsi quoque hac eadem
super causa, cum quadragenarii temporis concionatores almae huius Urbis
anno MDCCCCXXXXIII ex more allocuti sumus, eos sumus adhortati
vehementer ad suos cuiusque auditores commonendos, ut Eucharisticum Sacrificium impensius usque participarent; atque haud ita multo ante eo consilio ducti ut liturgicae preces rectius intellegerentur earumque veritas atque
suavitas perciperentur facilius, Psalmorum librum, qui in Catholica Ecclesia harum precum tanta pars est, ex primigenio textu iterum in latinum
transferendum curavimus. s
Verumtamen dum id genus studia ob salutares, qui inde proficiscuntur, fructus, haud mediocre Nobis afferunt solacium, conscientiae officium
postulat ut ad renovationem iliam, prout hac in re a nonnullis praedicatur, animum convertamus Nostrum, curemusque diligenter ut suscepta proposita modum ne excedant, neve vitiosa omnino evadant.
Iamvero, si ex una parte valde dolemus nonnullis in regionibus sacrae
Liturgiae sensum, intellegentiam ac studium mancum interdum esse ac fere
nullum, ex altera vero multa cum sollicitudine, non timoris vacua, animadvertimus nonnullos novitatis nimio studiosiores esse, atque ex rectae
doctrinae ac prudentiae via transversos aberrare. Siquidem iis consiliis ac
votis, quae suscipiunt, de sacra renovanda Liturgia, principia saepenumero
interserunt, quae vel ratione vel re ipsa causam hanc sanctissimam in discrimen adducunt, ac non numquam etiam talibus erroribus inficiunt, qui catholjcam fidem atque asceseos doctrinam attingunt.
Fidei autem ac morum integritas peculiaris esse debet norma sacrae
huius disciplinae, quae sapientissimis Ecclesiae eloquiis consona sit omni7) Lltt. Encycl. Carltate Chrlstl d. d. Ili ,'1,\all a. MCMXXXII.
8) CI. Lltt. Ap. Motu Proprlo /n colldlanls 1>reclh11s d. d.
MCMXXXXV.

XXIV

Mart.

n.
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modis oportet. Nobis igitur officium est, quod recte sit factum dilaudare
ac commendare, quod vero e iusto itinere deflectat, continere vel reprobare.
Haud tamen reputent qui inertes ac segnes sunt, idcirco a Nobis comprobari, quod errantes reprehendimus audacesque refrenamus; neque imprudentes tum se a Nobis exornari laudihus existiment, cum neglegentes
corrigimus atque ignavos.
Quodsi in Encyclicis hisce Litteris de latina potissimum Liturgia aginrns, id 11011 ex eo oritur quod minore aestimatione prosequamur venerandas Orientalis Ecclesiae Liturgias, quarum ritus, ex antiquis nobilibusque
monumentis traditi, pari sunt Nobis ratione carissimi; sed ex peculiaribus
potius Occidentalis Ecclesiae condicionibus oritur, quae quidem eiusmodi
sunt, ut interponendam hac in causa auctoritatem Nostram postulare
videantur.
Christiani igitur omnes vocem docili animo exaudiant communis Patris,
qui eos universos, secum arctissime coniunctos, Dei aram adire percupit,
eamdem fidem profitentes, eidem obtemperantes legi, idemque Sacrificium
una mente unaque voluntate participantes. lei profecto honor Deo debitus
postulat; ac postulant etiam nostrorum horum temporum necessitates. Postquam enim diuturnum saevumque bellum simultate ac caede disiecit populos, recte cordati homines aptiore quovis modo ad concorcliam revocare
omnes enituntur. Nullum tamen propositum atque inceptum putamus efficacitatem hac in re habere tantam, quantam actuosum illud religionis studium atque afflatum, quo christiani imbuantur ac ducantur necesse est; ita
quiclem ut eadem veritatis capita sincero animo amplexi, ac legitimis Pastoribus ultro libenterque obsequentes, debitumque praestantes Deo cultum,
fraternam quamdam communitatem efficiant, quandoquiclem "unum corpus
multi sumus, omnes qui ele uno pane participamus"."
1.
lllud procul dubio hominibus praecipuum officium est, ut se
quisque vitamque suam ad Deum dirigat. "lpse enim est cui principaliter
alligari debemus tamquam indeficienti principio, ad quem etiam nostra electio assidue dirigi debet, sicut in ultimum finem, quem etiam negligentes
peccando amittimus, et credendo et fidem praestando recuperare debemus". 1 0 Homo autem recto ordine ad Deum dirigitur, cum suprêmam eius
maiestatem, supremumque magisterium agnoscit, cum veritates divinitus
patefactas prona suscipit mente, cum legibus ah eo latis religiosa observantia subicitur, omnem actionem navitatemque suam ad eum convertens;
cum denique - ut rem breviter perstringamus - debitum cultum atque
obsequium per religionis virtutem Deo uni et vero praestat.
Quod quidem officium si homines singillatim primo loco obligat, at
humanam quoque communitatem universam, socialibus ac mutuis nexibus
conformatam obstringit, cum et ipsa a summa Dei auctoritate pendeat.
Animadvertendum autem est homines peculiari modo hoc officio teneri,
quia Deus ad ordinem eos evexit supra naturam positum.
!taque, si Deum consideramus veterem condentem legem, eum cernimus de sacris etiam ritibus edere praecepta, accuratasque ctecernere normas, quibus populus obtemperet in legitimo eidem praestando cultu.
Quamobrem varia statuit sacrificia, variasque clesignavit caerimonias, quihus dica tum sihi munus offerretur; eaque omnia perspicue significavit, quae
9) 1 Cor., X, 17.
10) S. Thom., S11mma Theol., 11-11 q. LXXXI, art. 1.
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ad foederis arcam, ad templum, ad diesque festos pertinerent. Sacerdotalem tribum et summum sacerdotem constituit; ac vestes etiam indicavit ac
descripsit, quibus sacrorum administri uterentur, et quidquid aliud praeterea
ad divinum cultum respiceret. 11
Iamvero eiusmodi cultus nihil aliud erat, nisi quaedam illius adumbrata
imago 12 , quem Summus Novi Testamenti Sacerdos Patri caelesti erat
praestaturus.
Siquidem, vixdum divinum "Verbum caro factum est" 13, sacerdotali
numere ditaturn se mundo manifestat, Aeterno Patri seipsurn subiciens, quod
quidem per totius suae vitae cursum intermittit numquam: "lngrediens
mundum dicit: ... Ecce venio... ut faciam, Deus, voluntatem tuam ... " 1-1
ct in cruento Crucis sacrifício mirandum in modum perfecit: "ln qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis lesu Christi semel". 15
Actuosa eius vitae ratio in humanis non alio procul dubio spectat. lnfantulus, Hierosolymis in templo sistitur Domino: adolescens denuo illud adit;
postea vero idem iterum iterumque ingreditur cum ad docendam plebem,
tum ut suam inibi fundat precem. Antequam publicum exordiatur munus,
ieiunium per quadraginta dies servat; ac consílio exemploque suo ad diurnas non modo sed ad nocturnas etiam Deo admovendas supplicationes
adhortatur omnes. Utpote veritatis magister, "illuminat omnem hominem" 1e,
ut rite mortales immortalem Deum agnoscant, neque sint "subtractionis
filii in perditionem, sed fidei in acquisitionem animae". 11 Qua vero Pastor,
gregem moderatur suum, eum ad_ vitae pascua perducit, ac legem ea ratione
condit, ut nemo ab eo, ab rectoque demonstrato itinere abstrahatur, sed
omnes eo afflante ac movente sanctissime vivant. ln novíssima caena, sollemni ritu atque apparatu, novum celebrat Pascha, quod quidem, divinitus
instituta Eucharistia, continuandum consulit; postridie vero, inter terram
ac caelum erectus, salutiferum suae vitae Sacrificium offert, suoque ex
transverberato pectore ea quodammodo effundit sacramenta quae Redemptionis thesauros hominum animis impertiant. Quae omnia dum agit,
ad caelestis Patris gloriam unice respicit ad hominemque maiore usque
sanctitate adornandum.
Ad supernae autem beatitatis sedem ingressus, quem, per terrenae suae
vitae cursum, sacrum instituit ac praestitit cultum, eum vult intermitti numquam. Siq'uidem non orbatum hominum genus derelinquit, sed quemadmodum valido praesentissimoque patrocinio suo eidem perpetuo adest, advocati munus in caelo gerens apud Patrem 18 , ita eidem etiam auxiliatur per
Ecclesiam suam, in qua divina praesentia sua volventibus saeculis perennat,
quamque columnam veritatis 10 ac gratiae dispensatricem constituit, suoque
Crucis sacrifício fundavit, consecravit et aeternaliter stabilivit. 20
Ecclesia igitur commune habet cum lncarnato Verbo propositum, officium, nmnus: ltoc est veritatem docere omnes, homines recte regere ac
moderari, gratum acceptumque Deo offerre sacrificium, atque ita admirabilem iliam restituere inter summum Creatorem ac res creatas cohaerenli) CI. Lib. Levlt/cl.
12) Cf. Hebr., X, 1.
1:i) Joan., 1, 14.
14) Hebr., X, 5-7.
15) Ibidem, X, 10.
16) Joan., 1, 9.
17) Hebr., X, 30.
18) CI. 1 Joan., li, 1.
19) cr. 1 Tim., 111, 15.
20) C!. Bonl!. IX, Ah origine m1mdl, d. d. VII Oct. a. i\-\CCCXCI; Calllst. Ili, S11mm11s Pontifex, d. d. 1 lan. a. MCCCCI. VI; Plus li, Tr/11mphans Pastor, d. d. XXII
Apr. MCCCCI.IX; lnnoc. XI, Tri11m11hans Pastor, d. d. Ili Oct. a. MDCLXXVIII.
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tiam atque concordiam, quam quidem gentium Apostolus hisce verbis
perspicue indicat: "Iam non estis hospites et advenae, sed estis cives sanctorum et domestici Dei, superaedificati super fundamentum Apostolorum
et Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo lesu, in quo omnis
aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, in quo et
vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu". 21 Quamobrem societas
a Divino condita Redemptore tum doctrina ac regimine suo, tum Sacrificio ac Sacramentis ah eo constitutis, tum denique ministerio ab eoctem
accepto, ac profusis supplicationibus et sanguine suo, non alio contendit
ac spectat, nisi ut magis in dies amplificetnr ac coagmentetur; quod profecto efficitur, cum Christus in mortalium animis quasi instruitur ac dilatatur, et cum vicissim mortalium animi velnti Christo aedificantur atque
augentur; ita quidem ut hoc in terrestri exsilio sacrum cotidie magis snccrescat templum, in qno divina Maiestas gratnm accipit legitimnmqne cultum. Quapropter in omni actione liturgica una cum Ecclesia praesens adest
divinus eius Conditor; praesens adest Christus in augusto altaris Sacrificio,
cum in administri sui persona, tum maxime sub Eucharisticis speciebus;
praesens adest in Sacramentis virtute sua, quam in eadem transfundit utpote
efficiendae sanctitatis instrumenta; praesens adest denique in Deo admotis
laudibus ac supplicationibus, secundum illud: "Ubi enim sunt duo vel tres
congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum". 2 2 Sacra igitur Liturgia cultum publicum constituit, quem Redemptor noster, Ecclesiae Caput,
caelesti Patri habet; quemque christifidelium societas Conditori suo et per
ipsum aeterno Patri tribuit; utque omnia breviter perstringamus, integrum
constituit publicum cultum mymici lesu Christi Corporis, Capitis nempe
membrorumque eius.
Liturgica autem actio tum initium sumpsit, cum Ecclesia divinitus condita fuit. Priscae siquidem aetatis christiani "erant perseverantes in doctriria Apostolorum et communicatione fractionis panis et orationibus". 23 Quocumque Pastores possunt christifidelium coetum cogere, ibi erigunt aram,
in qua sacris operantur, et quam circum ceteri ordinantur ritus, quibus
homines possint sanctitate imbui, debitamque Deo tribuere gloriam. Quibus
in ritibus primo loco Sacramenta habentur, hoc ést septem praecipui salutis fontes; dein vero clivinae laudis celebratio, qua christifideles etiam
invicem coniuncti hortationi Pauli Apostoli obtemperant: "ln omni sapientia docentes et commonentes vosmet ipsos, psalmis, hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo"; 24 deinde autem
Legis, Prophetarum, Evangelii Apostolorumque epistularum lectio; ac postremo homilia, seu sacra concio, qua coetus praeses Divini Magistri praecepta
in memoriam revocata utiliter commentatur, res eventusqüe graviores vitae
Christi commemorat, atque adstantes omnes opportunis adhortationibus et
exemplis commonefacit.
Pro rerum adiunctis christianorumque necessitatibus cultus instruitur,
evolvitur novisque ritibus, caerimoniis ac formulis ditatur; idque ea semper
ratione, "ut illis rerum signis nos ipsos admoneamus, quantumque ... profecerimus nobis ipsis innotescamus, et ad hoc augendum nos ipsos acrius
excitemus: dignior enim sequetur effectus, quem ferventior praecedit affectus". 26 !taque animus satius aptiusque ad Deum erigitur; ac lesu Christi
21)
22)
23)
24)
25)
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Matth., XVlll, 20.
Act., li, 42.
Coloss., lll, 16.
S. Augustln., Eplst. 1.10, ad Probam, 18.
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sacerdotium per omnem saeculorum decursum nullo non tempore viget, cum
sacra Liturgia nihil aliud sit, nisi huius sacerdotalis muneris exercitatio.
Quemadmodum divinum eius Caput, ita Ecclesia filiis suis perpetuo adest,
eos adiuvat, eosque ad sanctimoniam adhortatur, ut hoc exornati supernq
decore ad caelestem Patrem aliquando redeant. Qui hac terrena vita donati
sunt, eos, superna vita adauctos, quodammodo regignit; eosdemque, adversus implacabilem bostem luctantes, Spiritus Sancti robore confirmat; christianos ad altaria advocat, iteratisque impertitis suasionibus invitationibusque
ad Eucharisticum rite participandum celebrandumque Sacrificium excitat,
atque angelico pabulo nutrit, quo fortiores usque exsistant; quos suum
quemque admissum sauciavit foedavitque, eos expiat atque solatur; qui
superno quodam afflatu ad sacerdotalia capessenda munia vocantur, eos
legitimo consecrat ritu. Qui vero ad christianam condendam instituendamque familiam ordinantur, castum eorum connubium caelesti gratia caelestibusque muneribus corroborat. Ac denique, postquam extremas mortalis
huius vitae horas Eucharistico Viatico ac Sacri Opobalsami unctione refecit
ac recreavit, suorum filiorum exuvias pietate summa ad sepulcrum comitatur, easque religiose componit Crucisque munimine protegit, ut inde aliquando ex triumphata morte resurgant. Praeterea eis quoque, qui ut religiosae adipiscantur vitae perfectionem, divino servitio mancipantur, benedicit
beneque sollemni modo precatur. Postremo vero animabus, quae, piaculari
igne expiandae, suffragia implorant ac preces, adiutricem porrigit manum,
ut easdem tandem acl aeternam feliciter reducat beatitatem.

*

•

Universus autem, quem Ecclesia Deo adhibet, cultus, ut externus, ita
internus esse clebet. Externus quietem, nam id natura postulat hominis, qui
ex animo corporeque constat; itemque quia divina dispositione factum est,
ut "dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem
rapiamur". 26 Praeterea quidquid ex animo profluit, naturali modo per sensus exprimitur; ac divinus cultus non tantum ad singulos pertinet, sed ad
humanam etiam consortionem, atque adeo socialis sit oportet, quod profecto
esse nequit, nisi in religionis etiam rebus externa habeantur vincula externaeque significationes. lei denique Mystici Corporis unitatem peculiari
modo patefacit in suaque luce ponit, sancta eius studia adauget, eius vires
corroborat, eiusque actionem impensiorem cotidie efficit: "licet enim ipsae
caerimoniae nullam secundum se perfectionem, nullam contineant sanctitatem, sunt tamen actus externi religionis, quibus, quasi signis, excitatur animus ad rerum sacrarum venerationem, mens ad superna elevatur, nutritur
pietas, fovetur caritas, crescit fides, devotio roboratur, instruuntur simpliciores, Dei cultus ornatur, conservatur religio, et veri fideles a pseudochristianis et heterodoxis discernuntur". 27
At praecipuum divini cultus elementum internum esse debet: oportet
enim semper in Christo vivere, eidemque se totum dedere, ut in eo, cum
eo et per eum debita caelesti Patri attribuatur gloria. Sacra autem Liturgia postulat ut intime duo eiusmodi elementa inter se coniungantur; quod
ipsamet etiam atque etiam commendare non praetermittit, quotiescumque
externum aliquem praecipit religiosi cultus actum. lta verbi gratia nos
adhortatur, cum de ieiunio agitur, "ut quod observantia nostra profitetur
exterius, interius operetur effectu". 28 Quodsi secus aliterque agitur, tum
26) Missa/e Rom., Prael. Nativ.
27) 1. Canl. Hona, De cllvl11a 11sal111n,1ia, cap. 19, § Ili, 1.
28) 111/s.rnle Unm., Secreta leriac V post Dom. li Qnadrag.
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rcligio procul dubio inanis ritus ac vacua formae ratio evadit. Nostis autem,
Venerabiles Fratres, Divinum Magistrum eos sacro templo indignos existimare, ex eodemque foras eiciendos esse, qui vocibus tantummodo bene con_cinneque compositis ac mimorum more se Deum honorare autument, sibiquc
persuadeant se optime posse sempiternae suae saluti consulere, quamvis
suis ex animis inveterata vitia radicitus non evellant. 29 Ecclesia igitur percupit ut christifideles omnes ad Redemptoris pedes idcirco se proiciant, ut
ei venerationem suam suamque caritatem profiteantur; percupit ut multitudines, puerorum exemplo, qui Christo Hierosolymam advenienti laetantibus
vocibus occurrerunt, hymnos concinant, ac Regem regum summumque bcncficiorum auctorem gloriae carmine gratiarumque actione prosequantur;
utque preces suis ex labiis, supplices interdum, interdum hilares ac gratulantes edant, quibus, uti Apostoli prope lacum Tiberiadis, eius experiantur
misericordiae ac potentiae auxilium; vel, uti Petrus in monte Tabor, bcatac
contemplationis luminibus atque afflatibus acti, aeterno Deo se suaquc
ornnia permittant.
Quamobrem a vera ac gcrmana Sacrae Liturgiae notione ac sententia
omnino ii aberrant, qui eam utpote divini cultus partem iudicent externam
.solummodo ac sensibus obiectam, vel quasi decorum quemdam caerimoniarum apparatum; nec minus ii aberrant, qui eam veluti meram legum
praeceptorumque summam reputent, quibus Ecclesiastica Hierarchia iubeat
sacros instrui ordinarique ritus.
Omnibus igitur exploratum esse debet digne 11011 posse honorari Deum,
nisi mentes animique ad vitae perfectionem assequendam erigantur; cultum
autem, quem Ecclesia, una cum divino Capite suo coniuncta, Deo praestat,
sanctitudinis adipiscendae habere efficacitatem quam maximam.
Quae efficacitas, si ele Eucharistico Sacrificio ac de Sacramentis agitur,
ex opere opera/o potius ac primo loco oritur. Si vero vel actionem iliam
consideramus intaminatae Iesu Christi Sponsae, qua eadem precibus sacrisque caerimoniis Eucharisticum adornat Sacrificium et Sacramenta; vel
si de "Sacramentalibus" ac de ceteris ritibus agitur, quae ab Ecclesiastica
instituta sunt Hierarchia, tum efficacitas habetur potius ex opere operantis
Ecclesiae, quatenus ea sancta est atque arctissime cum suo Capite coniuncta
operatur.
Quam ad rem cupimus, Vencrabiles Fratres, ut animum intendatis vestrum ad novas ilias cogitandi iudicandiquc rationes de christiana pictate,
quam "obiectivam" vocant; quae quidem rationes, dum Mystici Corporis
mysterium, itemque veracem gratiae actionem sanctitatis effectricem divinosque sacramentorum et Eucharistici Sacrificii actus in perspicuo ponere
conantur, eo tamen contendere videntur, ut "subiectivam" seu "personalem", quam dicunt, pietatem vel imminuant, vel omnino praetermittant.
ln liturgicis celebrationibus ac peculiari modo in Augusto altaris Sacrificio Redemptionis nostrae opus procul dubio continuatur, eiusque fructus
nobis impertitur. Christus in Sacramentis et in Sacrificio suo singulis diebuli
saluti nostrae operatur; per eademque nullo non tempore humanum genus
expiat Deoque consecrat. Ea igitur "obiectiva", quae dicitur, virtute pollent,
quae reapse animos nostros divinae lesu Christi vitae facit participes. ldeo
non ex nostra, sed ex divina virtute eis effectrix ilia vis inest, quae membrorum pietatem cum Capitis pietate coniungit, eamdemque quodammodo
reddit totius communitatis actionem. Quibus ex acutis argumentis nonnulli
concludunt christiana omnis pietas in Mystici Corporis Christi mysterio
29) Cf. Marc., VII, 6 ct Is., XXIX, 13.
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consistat oportere, nulla habita "personali" seu "subiectiva", ut aiunt, ratione; atque adeo cetera religionis opera neglegenda reputant, quae cum
Sacra Liturgia arcte non deyinciantur et extra cultum publicum absolvantur.
Quas tamen circa duplicis pietatis genera conclusiones, quamvis optima
sint, quae supra proponuntur, principia, fallaces omnino esse, insidiosas ac
perniciosissimas nemo est qui non videat.
Utique retinendum est Sacramenta altarisque Sacrificium intimam habere in semet ipsis virtutem, utpote quae sint ipsius Christi actiones, quac
divini Capitis gratiam in Mystici Corporis membra transmittant atque diffundant; verumtamen ut eadem debitam efficaciam habeant, opus est prorsus ut rectae animi nostri dispositiones accedant. !taque, ad Eucharistiam
quod attinet, Paulus Apostolus admonet: "Probet autem se ipsum homo,
et sic de pane illo edat et de calice bibat". :10 Ideo Ecclesia exercitationes
omnes, quibus, quadragenarii ieiunii praesertim tempore, animus expiatur
noster, significanter presseque vocat "praesidia militiae christianae". 31 Sunt
enim nisus vel actiones membrorum, quae adspirante iuvanteque gratia divino Capiti suo adhaerere volunt, ut "appareat... nobis - S. Augustini
sententiam mutuamur - in nostro Capite, ipse tons gratiae". 32 Animadvertendum tamen est haec membra vivere, atque ratione voluntateque propria
instructa et exornata esse; quamobrem necesse on:111ino est ut, labiis appositis fonti, vitale alimentum sumant in seseque transforment, ea.que omnia
averruncent, quae huius alimenti efficaciam praepedire possint. Asseverandum igitur est Redemptionis opus, quod in se res est a voluntate nostra
11011 dependens,. internum animi nostri nisum requirere, ut sempiternam nos
salutem assequi possimus.
Si privata atque interna singulorum pietas Augustum altaris Sacrificium
ac Sacramenta neglexerit, seseque a salutifera vi subtraxerit, quae ex Capite in membra profluit, ea procul dubio reprobanda ac sterilis res erit. Sed
cum omnia pietatis consilia et opera, quae cum Sacra Liturgia arcte non
coniunguntur, idcirco dumtaxat acl humanos actus respiciunt, ut eos nempe
ad caelestem Patrem erigant, utque homines ad paenitentiam et ad sanctum
Dei timorem salutariter excitent, atque ex mundi vitiorumque illecebris aversos ad sanctitatis verticem per arduum iter feliciter reducant, tum profecto
cadem non modo smnmis laudibus digna, sed prorsus nccessaria sunt,
quandoquidem spiritualis vitae pericula detegunt, ad virtutes adipiscendas
nos permovent, et actuosum illucl adaugent studium, quo lesu Christi servitio nos nostraque omnia addicamus oportet. Oermana verique nominis pietas, quae "devotio" ab Angelico nominatur, quaeque principalis est religionis virtutis actus - quo quidem actu homines recte ordinantur, ad Deum
apte diriguntur, atque ultro libenterque ad ea omnia se dedunt quae ad divinum cultum pertinent aa - supernarum rerum meditatione ac spiritualibus exercitationibus indiget, ut alatur, excitetur, vigeat et ad perfectioris
vitae institutum nos moveat. Christiana enim religio postulat, si debito co•latur modo, ut voluntas potissimum Deo consecretur, in ceterasque sua vi
influat animi facultates. Atqui omnis voluntatis actus intellegentiae praeponit exerci ti um; et antequam desiderium ac propositum edatur se aeterno
Numini per sacrificium consecrandi, cognitio necessaria omnino est earum
rerum ac rationum, quae religionem praecipiunt, ut sunt, verbi gratia, tinis
hominum ultimus ac divinae Maiestatis excellentia, ut officium est quo Cre-a30) 1 Cor., XI, 28.
31) Missa/e Rom., Feria IV Cincrum: ora!. post imposlt. clncrum.
:i2) De praedestlnatlone sa11c!or11111, 31.
33) CI. S. Thom., S11111,na Tlleol., 11-11, q. LXXXII, a. t.
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tori omnes obligamur, ut sunt denique cum inexhausti caritatis thesauri,
quibus nos Deus ditare percupit, tum supernae gratiae necessitas ad constitutam nobis assequendam metam, ac peculiare illud iter ex divina nobis
providentia destinatum, quandoquidem nos singuli universi, quasi corporis
membra, cum Iesu Christo Capite copulati fuimus. Quoniam vero 11011 semper caritatis rationes animum nostrum, pravis interdum motibus perturbatum, suadendo permovent, valde etiam opportunum est ut divinae iustitiae
consideratio ac contemplatio nos salutariter percellat nosque ad christianam
demissionem, paenitentiam morumque emendationem perducat.
Haec autem omnia non ut vacua recordatio vel inanis commentatio
habeantur, sed eo actuose contendant ut sensus nostri eorumque facultatcs
menti ac rationi subiciantur, quam catholica collustraverit veritas; ut animus
expietur ac purificetur noster, qui arctius cotidie conectatur Christo, qui
ei magis magisque conformetur, ab eodemque divinum afflatum divinamque,
qua indiget, vim hauriat; utque efficaciora usque incitamenta evadant, quibus homines ad frugem bonam, ad officio cuiusque suo fidelitcr obtemperandum et ad religionem rite excolendam exardescant virtutemque impensissime exercitandam: "vos Christi, Christus autem Dei". 3 ·1 Omnia igitur
recte ordinata, composita, atque, ut ita dicamus, "theocentrica" sint, si
reapse volumus ut omnia ad Dei gloriam dirigantur per vitam virtutemque, quae in nos ex divino Capite permanat: "Habentes itaque, fratres,
fiduciam in introitu sanctorum in sanguine Christi, quam initiavit nobis
viam novam et viventem per velamen, id est carnem suam, et Sacerdotem
magnum super domum Dei, accedamus cum vero corde, in plenitudine fidei,
aspersi corda a conscientia mala et abluti corpus aqua munda, teneamus
spei nostrae confessionem indeclinabilem. . . et consideremus invicem in
provocationem caritatis et bonorum operum. 35
Ex quo congruens oritur ac concors membrorum aequilibritas in mystico lesu Christi Corpore. Dum catholicam fidem nos docet, nosque ad
christianis obtemperandum praeceptis adhortatur, Ecclesia sternit ac munit
viam ad actionem suam maxime sacerdotalem, sanctitatisque effectricem;
itemque ad penitiorem divini Redemptoris vitae contemplationem nos praeparat nosque ad altiorem perducit mysteriorum fidei cognitionem, ut supernum inde alimentum hauriamus, quo roborati et aucti tutum per Christum
ad vitae perfectionem processum facere possimus. Non solum per ministros
suos, sed singulorum quoque christifidelium ope, qui eiusmodi ratione lesu
Christi spiritum imbiberint, conititur Ecclesia hoc eodem spiritu privatam,
coniugalem, socialem ac vel oeconomicam et politicam hominum vitam actionemque permeare, ut facilius ii omnes queant, qui filii Dei vocantur, propositum sibi finem consegui.
!taque privata id genus christianorum opera piusque ille nisus, quo
iidem ad suum purificandum animum ducuntur, eorum profecto vires excitant, quibus aptius instruuntur ad Augustum altaris Sacrificium participandum, ad uberiore cum fructu Sacramenta suscipienda, et ad sacros ritus ita
celebrandos, ut alacrius inde ad precandi seseque christiano more abnegandi studium animati ac conformati evadant, itemque ad actuose respondendum adspirantis divinae gratiae invitamento et ad Redemptoris nostri
magis cotidie magisque virtutem imitandam; idque 11011 modo propriae
cuiusque utilitatis causa, sed totius etiam corporis Ecclesiae, in quo quidem
quidquid bonum agitur, ex eius Capitis virtute proficiscitur atque in membrorum omnium profectum redundat.
34) Cf. 1 Cor., 111, 23.

35) Hebr., X, 19-24,
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ln spirituali igitur vita nulla intercedere potest discrcpantia vel repugnantia inter divinam iliam actionem, quae ad perpetuandam Redemptionem nostram gratiam in animos infundit, ac sociam laboriosamque hominis
operam, quae donum Dei vacuum non reddat oportet 36 ; itemque inter extemi Sacramentorum ritus efficacitatem, quae ex opere operato oritur, atque
eorum bene merentem actum, qui eadem impertiunt vel suscipiunt, quem
quidem actum opus operantis vocamus; ac pari modo publicas supplicationes inter privatasque preces; inter rectam agendi rationem supernarumque
contemplationem rerum; inter vitam asceticam ac Liturgiae pietatem; ac
denique inter ecclesiasticae Hierarchiae iurisdictionem legitimumque magisterium ac potestatem iliam, quae proprie sacerclotalis dicitur, quaeque in
sacro exercetur ministerio.
Gravi de causa Ecclesia instat, ut piae meclitationi, diligenti sui ipsius
rccognitioni ac censurae, ceterisque spiritualibus exercitationibus statis temporibus ii vacent ::, , qui altari ex demanda to munere inserviunt, quive religiosae vitae institutum inierunt, quandoquidem iidem peculiari modo liturgicis Sacrificii factitandi divinaeque persolvendae laudis perfunctionibus destinantur. Procul dubio liturgica precatio, cum publica sit inclitae Iesu
Christi Sponsae supplicatio, privatis precibus potiore excellentia praestat.
Quae tamen potior excellentia neutiquam significat duo haec precandi genera inter se discrepare vel repugnare. Uno enim eodemque cum sint studio
animata, una simul etiam confluunt ac componuntur secundum illud "omnia
et in omnibus Christus" 38 , ad idemque contendunt propositum, donec in
nobis formetur Christus. 39
Ut autem satius aptiusque quid sit sacra Liturgia intellegatur, aliam
oportet, nec minoris momenti, notam ac rationem eius considerare.
Ecclesia nempe societas est, atque adeo propriam postulat auctoritatem
ac Hierarchiam. Si omnia Mystici Corporis membra eadem participanti bona
et ad eadem dirigu11tur proposita, 11011 omnia tamen eadem fruuntur facultate, neque omnia possunt eosdem elicere actus. Divi11us siquidem Redemptor Regnum suum sacro co11stare ordine voluit, ac stabili veluti fundamento inniti; qui quidem ordo caelestis Hierarchiae imaginem quodammoclo refert.
Apostolis solummoclo iisque deinceps, qui rite ab eis eorumque successoribus ma11uum impositionem susceperunt, sacerdotalis tribuitur potestas,
qua ut coram sibi credita plebe Iesu Christi personam sustinent, ita coram
Deo ipsius populi personam gerunt. Eiusmodi sacerclotium non hereditate
nec generis cognatione transmittitur; neque ex christianorum communitate
oritur, vel a populo clelegatur. Antequam populi nomine apud Deum agat,
sacrorum administcr divini Redemptoris legatus exsistit; atque idcirco quod
lesus Christus illius Corporis Caput est, cuius christiani sunt membra, ipse
Dei vices apud demandatam sibi gentem gerit. Quae igitur ei committitur
potestas, nihil natura sua humanum sapit, cum omnino superna sit, atque
a Deo proficiscatur. "Sicut misit me Pater, et ego mitto vos ... -10 qui vos
audit, me audit ... 11 euntes in mundum universum praedicatc evangelium
omni creaturae: qui crecliclerit et baptizatus fuerit, salvus erit". 42
Quamobrem adspectabile et externum lesu Christi sacerdotium 11011 uni36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

CI. li Cor., VI, 1.
CI. e. 1. e., can. 125, 120, 505, 571, 595, 1367.
Colo.~s., Ili, 11.
CI. Gal., IV, 19.
Joan., XX, 21.
Luc., X, 16.
Marc., XVI, 15-10.
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vcrsali, vel generali ac communi ratione in Ecclesia traditur, sed delectis
hominibus impertitur per spiritualem quamdam illius Ordinis generationem,
qui unum ex septem Sacramentis est, quique non modo gratiam confert
peculiari huic vitae condicioni ac muneri propriam, sed indelebilem etiam
"characterem", qui sacro rum administros lesu Christo sacerdoti conformatos eosdemque aptos exhibet ad legitimos illos religionis actus eliciendos,
quibus et homines sanct!tudine imbuuntur et debita Deo tribuitur gloria,
secundum normas ac praescripta divinitus data.
Etenim, quemadmodum Baptismatis lavacrum christianos omnes distinguit atque a ceteris seiungit, quos piacularis unda 11011 laverit neque membra sint Christi, ita pariter Ordinis Sacramentum a ceteris omnibus christifidelibus, hoc non donatis charismate, sacerdotes discernit, quandoquidem
iidem dumtaxat, superno quodam instinctu vocati, augustum ingressi simt
ministerium, quo sacris destinantur aris, ac veluti divina efficiuntur instrumenta, quibus caelestis supernaque vita cum Mystico lesu Christi Corpore
communicatur. Ac praeterea, ut supra diximus, iidem solummodo indelebili
nota ilia insigniti sunt, qua Christo sacerdoti conformantur; eorumque tantummodo manus consecratac sunt, "ut quaecumque benedixerint, benedicantur, et quaecumque consecraverint, consecrentur et sanctificentur in nomine
Domini nostri lesu Christi". ·13 Ad eos igitur ii omnes convolent, quicumque
in Christo vivere cupiunt, nam ab eis solacium, spiritualisque vitae alimentum accipient; ab eis salutare suscipient medicamentum, quo sanati ac
confirmati ex vitiorum exitio ac ruina feliciter emergere poterunt; ab eis
denique domesticus eorum convictus benedictione consecrabitur, atque extremus mortalis huius vitae halitus ad sempiternam ingrediendam beatitatem dirigetur.
Quoniam igitur sacra Liturgia imprimis a sacerdotibus Ecclesiae nomine absolvitur, idcirco eius ordinatio, moderatio ac forma ab Ecclesiae
auctoritate non pendere non potest. Quod quidem sicut ex ipsa christiani
cultus natura consequitur, ita etiam historiae documentis confirmatur.
Aliud praeterea est, quod inconcussum hoe Ecclesiasticae Hierarchiae
ius comprobat, quod nimirum sacra Liturgia cum iis doctrinae principiis
arctissime coniungitur, quae ab Ecclesia ut certissimae veritatis capita proponuntur, atque adeo catholicae fidei praeceptis conformanda est, quáe
supremi Magisterii auctoritas edidit ad divinitus patefactae religionis integritatem tutandam.
Quam ad rem aliquid in recta luce ponendum esse ducimus, quod vobis,
Venerabiles Fratres, 11011 ignotum esse putamus; eorum scilicet errorem
atque fallaciam, qui sibi sumpsere sacram Liturgiam quasi· quoddam experimentum exsistere veritatum ex fide retinendarum; quatenus n.empe, si certa quaedam id genus doctrina per sacros Liturgiae ritus pietatis ·ac sancHmoniae fructus dederit, eam ab Ecclesia comprobandam esse, si vero· secus,
reprobandam. Unde effatum illud: "Lex orandi, lex credendi".
Verumtamen non ita docet, non ita praecipit Ecclesia. Cultus, qui a:b
ea Oco Optimo Maximo datur, ut presse significanterque Augustinus ait,
catholicae fidei continua ta professio est, ac spei caritatisque exercitium:
"fide, spe, caritate - ita ipse affirmat - colendum Deum". H ln sacra Liturgia catholicam fidem expresse atque aperte profitemur non modo per
mysteriorum celebrationem ac per confectionem Sacrificii Sacramentor.umque
administrationem, sed fidei etiam "Symbolum" recitando vel canendo, quod
43) Pontlf. Rom., De ordlnatione prcsbyterl, in manuum unctionc.
44) E11chlrldio11, cap. 3.
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quidem christianorum insigne ac veluti tessera est, itcmque tum aliis documentis, tum etiam Sacris perlegcndis Litteris, quae Spiritu Sancto afflantc
conscriptae fuere. Liturgia igitur omnis catholicam fidem continet, quatenus
Ecclesiae fidem publice testatur.
Hac de causa, quotiescumque de aliqua definienda veritate divinitus
data actum est, Summi Pontífices ac Concilia, cum ex "Fontibus Theologicis", quos vocant, haurirent, ex sacra etiam ha<:! disciplina haud raro argumenta duxere; quemadmodum verbi gratia Decessor Noster imm. mem.
Pius IX fecit, cum immaculatam Mariae Virginis conceptionem decrevit.
Atque eodem fere modo Ecclesia ac SS. Patres, cum de aliqua veritatc
dubia controversaque disceptabatur a venerandis etiam ritibus ex antiquitate traditis lumen petere 11011 praeteriere. Itaque notum et venerandum illud
habetur effatum: "Legem credendi lex statuat supplicandi". ·lã Sacra igitur
Liturgia catholicam fidem absolutc suaque vi 11011 designat neque constituit; sed potius, cum sit ctiam veritatum caelestium professio, quae Supremo Ecclesiae Magisterio subicitur, argumenta ac testimonia suppeditare
potest, non parvi quidem momenti, ad peculiare decernendum christianc
doctrinae caput. Quodsi volumus eas, quae inter fidem sacramque Liturgiam
intercedunt, rationes absoluto generalique modo internoscere ac determinare, iure meritoque dici potest: "Lex creclendi legem statuat supplicandi".
ldemque asseverandum est, cum de ceteris theologicis virtutibus agitur:
. '_'ln ... fide, spe et caritate continuato desiderio semper oramus". ·1G
Nullo non tempore Ecclesiastica Hierarchia hoc in rebus liturgicis iure
usá est, divinum instruendo ordinandoque cultum, eumque novo semper,
ad Dei gloriam christianorumque profectum, splcndore ac decore ditando.
Ac praeterea eadem 11011 dubitavit - Eucharistici altaris Sacrificii Sacra. mentorumque substantia sarta tectaque servata - illud immutare, quod
omnino rei congruens 11011 rcputaret; idque adicere, quod aptius videretur
ad Iesu Christi augustaeque Trinitatis honorcm augendum, atque ad erudiendam et salutariter excitandam christianam plebem. 17
Sacra enim Liturgia ut humanis, ita divinis constat elemcntis; haec
autem, ut patct, cum a Divino Redemptore constituta fuerint, nullo modo
ab hominibus mutari possunt; ilia vcro prout temporum, rerum animorumque necessitates postulant, varias commutationes habere possunt, quas
Ecclesiastica Hierarchia, S. Spiritus auxilio innixa, comprobaverit. Inde miranda ilia oritur orientalium atque occidentalium rituum varietas; inde pro. grediens incrementum proficiscitur, quo peculiares excolendae religionis
consuetudines ac peculiaria pietatis opera pedetemptim evolvuntur, et quorum tenue dumtaxat indicium superiorlbus aetatibus habebatur; atque inde
etiam inter-dum evenit, ut pia hac in re instituta, temporis decursu oblittcrata, ·iterum in usum revocentur, iterumque renoventur. Haec omnia intemeratae lesu Christi Sponsae vitam per tot saecula vigentem testantur; sacrum
·exprimunt eloquium, quod labentibus temporibus eam inter divinumque eius
Sponsum intercessit, ut suam ac sibi creditarum gentium fidem suumque
amorem inexhaustum profiteretur; itemquc sapientem iliam demonstrant
inst-itutionem ac disciplinam, qua in credentibus "sensum Christi" excitat ac
cotidie magis adauget.
l')'on paucae profecto fuere causae, quibus sacrae Liturgiae processus
explicatur atque evolvitur per diuturnas gloriosasque Ecclesiae aetates.
45) De Rratla Dei "lndlculus".

46) S. Augustln., Epist. 130, acl Proham, 18.

47) Cf. Const. Dlvlnl c11/lus, d. d. XX 0cc. a. MCMXXVIII.
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lta, exempli gratia, cum catholica doctri11a de I11carnato Dei Verbo,
de Eucharistiae Sacramento et Sacrificio, ac de Deipara Virgine Maria certius ac luculentius decerneretur, novae inductae sunt rituum formae, quibus lucem iliam quae splendidius ex Ecclesiastici Magisterii declarationibus affulserat, liturgicae actiones satius aptiusque referebant ac quodammodo reverberabant, ut facilius christiani populi mentes animosque attingere posset.
Subsequens Ecclesiasticae disciplinae progressio in Sacramentis impertiendis, ut verbi gratia in Paenitentiae Sacramenti administratione, ac catechumenorum initum institutum eiusque deinceps intermissio, itemque divinae Eucharistiae Communio per unam tantum speciem in Latina Ecclesia
habita, haec procul dubio non parum in causa fuere, cur antiquissimi ritus
decursu temporum immutarentur, ac 11ovi paulatim inducerentur ritus, qui
cum invectis has in res ordinationibus magis congruere viderentur.
Ad quam quidem progressionem conversionemque ea 11011 parum pietatis incepta et opera contulere, quae cum sacra Liturgia 11011 arcte coniuguntur, quaeque insequentibus subinde aetatibus ex mirabili Dei consilio
nata, tantopere apud populum increvere: ut verbi gratia auctior ac studiosior cotidie erga divinam Eucharistiam cultus, itemque erga acerbissimos
Redemptoris Nostri cruciatus, erga sacratissimum Cor lesu et in Deiparam
Virginem castissimumque eius Spo11sum.
Atque in id etiam contulere, ad rerum adiuncta quod attinet, cum publicae peregrinationes ad martyrum sepulcra pietatis causa susceptae, tum
peculiaria eadem de causa instituta ieiunia, tum denique stativae supplicationes, quae paenitentiae gratia hac in alma Urbe celebrabantur, quibusque
non raro Summus etiam Pontifex intererat.
Ac facile intellectu est optimarum artium progrediens increme11tum,
architecturae, picturae ac musices potissimum, ad externa sacrae Liturgiae
elementa decernenda varieque conformanda haud parum valuisse.
Hoc eodem in rebus liturgicis iure usa est Ecclesia ad divini cultus
sanctitatem tutandam adversus privatorum hominum peculiariumque ecclesiarum abusus temerarie imprudenterque invectos. Atque ita factum est
ut, cum saeculo XVI id genus usus ac consuetudi11es nimis magis increvissent, cumque hac in re privatorum incepta fidei pietatisque integritatem
in discrimen inducerent,· magno cum haereticorum profcctu magnaque cum
eorum fallaciae errorisque propagatione, tum Decessor Noster imm. mem.
Sixtus V, ut legitimos Ecclesiae ritus defenderet, ab iisdemque quidquid
impurum inductum fuisset prohiberet, anno MDLXXXVIII Sacrum constituit tuendis ritibus Consilium 48; ad quod quidem institutum nostra etiam
aetate ex credito munere pertinet ea omnia vigilanti cura ordinare ac decernere, quae ad sacram Liturgiam spectent. -10
Quamobrem tini Summo Pontifici ius est quemlibet de divino cultu
agendo morem recognoscere ac statuere, novos inducere ac probare ritus,
eosque etiam immutare, quos quidem immutandos iudicaverit 50; Episcopis
autem ius et officium est vigilare diligenter ut sacrorum canonum praescripta
de divino cultu sedulo observentur. 51 Haud igitur fas est privatorum arbitrio, etsi iidem ex Cleri ordine sint, sacras atque venerandas res ilias per48) Const. lmmensa, d. d. XXII lan. MDLXXXVIII.
49) e. I. e., can. 253.
50) Cf. e. I. e., can. 1257.
51) Cf. C. I. C., can. 1261.
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mittere, quac ad religiosam christianae societatis vitam pcrtineant, itemquc
ad Iesu- Christi sacerdotii exercitium divinumque cultum, ad debitum sanctissimae Tri11itati, lncarnato Verbo, cius Ge11itrici augustae ceterisque caelitibus honorem reddendum, et ad homi11um saiu tem procura11dam attineant;
cademque , ratione priva to nemini ulla facultas est externas boc in generc
àctiones moderari, quac cum Ecclesiastica disciplina et cum Mystici Corporis ordine, unitate ac co11cordia, immo haud raro cum catholicae ctiam
fidei i11tegritate coniunguntur quam maxime.
Ecclesia procul dubio vivens membrorum compages est, atque adeo in
iis etiam rebus, quae ad sacram respiciunt Liturgiam,- succrescit, cxplicatur
,atque evolvitur, -et ad 11ecessitates rerumque adiuncta, quae temporum decursu habeantur, sese accommodat atque conformat, sarta tamen tectaquc
servata suae doctrinae integritate. Verumtamen temerarius eorum ausus
oinnino reproba11dus cst, qui novas deliberato consilio liturgicas consuetudi11es invehant, vel obsoletos iam ritus reviviscere iubeant, qui cum vigentibus
legibus ac.rubricis 11011 concordent. ld autem contingere, Venerabiles Fratres,
non sine magno animi dolore novimus, non modo in parvi sed in gravissimi
etiam. momenti rebus; 11011 desu11t siquidem, qui in augusto peragendo -Eucharistiae Sacrificio vulgari lingua utantur, qui nonnullos festos dies, .qui, quidem ex rationibus mature perpensis iam decreti ac statuti fueri11t ad alia tempora transferant, et qui denique ex legitimis publicarum precum
libris sacra Veteris Testamenti scripta expungant, quippe quae repute11t
haud satis aetati huic nostrae congruentia atque opportuna.
,
Latinae linguae usus, ut apud magnam Ecclesiae partem viget, perspi-.cuum est venustumque unitatis signum, ac remedium efficax adversus quaslibet germanae doctrinae corruptelas. ln 11011 paucis tame11 ritibus vulgati
_ser.monis usurpatio valdc utilis apud populum exsistere potest; 11ihilomi_nu~ unius Apostolicae Sedis est id concedere; atque adeo, ea i11co11sulta
eaque 11011 approbante, nihil prorsus hoc in genere fieri fas est, qua11doquidem, ut diximus, sacrae Liturgiae ordinatio ab cius co11silio ac nutu
omnino pe11det.
. . Haec eadem iud-icandi ratio tenenda est, cum de conatibus agitur, quibus 11onnulli enituntur quoslibet antiquos ritus ac caerimonias in usum
.revocare: Utique vetustae aetatis Liturgia veneratione procul dubio digna
..cst; .verumtamen vetus usus, non idcirco dumtaxat quod antiquitatem sapit
ac. redolet, aptior ac melior existimanclus est vel in semet ipso, vel ad
.co1~sequentia. tempora. novasque rerum condiciones quod attinet. Recentiores
et.iam liturgici ritus reverentia -observantiaque digni sunt, quoniam Spiritus
.S~ncti. afflatu, qui quovis tempore Ecclesiae adest ad consummationem usc;iue. ,saecu.lorum 52 , orti sunt; suntque iidem parite-r opes, quibus incl-ita
Iesu Christi Sponsa utitur ad hominum sanctitatem excitandam procuranclamque.
Ad sacrae Liturgiae fontes mente animoque redire sapiens profecto ac
. laudabiliss_ima res est; cum . disciplinae huius studium, ad eius. origines
remigrans; hauct parum conferat ad festorum dierum significationem et ad
-formularum, quae usurpantur, sacrarumque caerimoniarum sententiam ai' tius diligentiusque pervestiganclam: non sapiens tamen, non laudabile est
omnia ad antiquitatem quovis modo reducere. !taque, ut exemplis utamur,
is ex recto. aberret itinere, qui priscam altari velit mensae formam restituere; qui liturgicas vestes velit nigro sem per carere colore; qui sacras
imagines ac statuas e templis prohibeat; qui divini Redemptoris in Crucem
52) Cf. Matth., XXVIII, 211.
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acti effigies ita conformari iubeat, ut corpus eius acerrimos non referat;
quos passus est, cruciatus; qui denique polyphonicos, seu multisonos concentus reprohet ac repudiet, etiamsi normis obtemperent ab Apostolicà
Sede datis.
Quemadmodum enim e catholicis cordatus nemo, eo consilio ductus·
ut ad veteres revertat formulas, a prioribus Conciliis adhibitas, illas respuere
potest de christiana doctrina sententias, quas Ecclesia, adspirante moderanteque divino Spiritu, recentiore aetate, ubere cum fructu, composuit
retinendasque decrevit; itemque quemadmodum e catholicis cordatus nemo
vigentes leges repudiare potest, ut ad praescripta regrediatur, quaé ex antiquissimis hauriantur canonici iuris fontibus; ita pari modo, cum de sacra
Liturgia agitur, qui ad antiquos redire ritus consuetudinesque velit, novas
repudiando normas, quae ex providentis Dei consilio ob mutatas rerum
condiciones fuere inductae, non is procul dubio, ut facile cernere est, sapienti rectoque movetur studio.
Haec enim cogitandi agendique ratio nimiam illam reviviscere iubet
atque insanam antiquitatum cupidinem, quam illegitimum excitavit Pisto.:
riense concilium, itemque multiplices illos restituere enititur errores; qui in
causa fuere, cur conciliabulum idem cogeretur, quique inde non sine magno
animorum detrimento consecuti sunt, quosque Ecclesia, cum evigilans sem~
per exsistat "fidei depositi" custos sibi a divino Conditore concrediti, iure
meritoque reprobavit. 5 :1 Etenim prava id genus proposita atque incepta ·eo
contendunt, ut actionem iliam extenuent ac debilitent, sanctitatis effectricem,
qua sacra Liturgia adoptionis filios ad caelestem Patrem ·salutariter dirigit.
Omnia igitur ita fiant, ut debita servetur cum Ecclesiastica Hierarchia
coniunctio. Nemo sibi arbitrium sumat normas sibimet ipsi decernendi eas'demque ex voluntate sua ·ceteris imperandi. Summus dumtaxat Po11tifex,
ut Beati Petri successor est, cui divinus Redemptor curam concredidit universum pascendi gregem 5·1, unaque simul Episcopi, quos, Apostolicae obtem~
perantes Sedi, "Spiritus Sa11ctus posuit.. . regere Ecclesiam Dei" 5G, iure
officioque pollent christianum gubernandi populum. Quamobrem, Venerabiles Fratres, quotiescumque - salutari etiam, si oporteat, adhibita severitate - auctoritatem tuemi11i vestram, 11011 modo officium vestrum aclimplemini, sed ipsam Ecclesiae Conditoris in tuto ponitis voluntatem.
11.
Christianae religionis caput ac veluti centrum Sanctissimae. Eucharistiae Mysterium est, quam olim Summus Sacerdos Christus instituit
quamque per suos administros perpetuo in Ecclesia renovari iubet. Cum dtt
sacrae Liturgiae re maxima agatur, opportunum ducimus in hoc aliquantisper immorari, vestrosque, Venerabiles Fratres. in gravissimam· hanc causam convertere animos.
·
Christus Dominus, "sacerdos in aeternum secundum ordinem Melcliisedech" GG, qui, "cum dilexisset suos qui erant in mundo" ri7, . "in caená
noviss.ima, qua nocte tradebatur, ut dilectae Sponsae suae Ecclesiae visibile,
sicut hominum natura exigit, relinqueret sacrificium, quo cruentum illud
semel in Cruce peragendum repraesentaretur, eiusque memoria in finem
53) CI. Pius VI, Const. A11ctórem (iclei, d.
XXXJ-XXXJV, XXXJX, LXII. I.XVI, l.XIX-LXXIV.
54) Cf. Joan., XXI, 15-17.
55) Act., XX, 28.
56) Psalm. CJX, 4.
57) Joan., XIII, 1.
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usque saeculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum
quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur ... , Corpus
et Sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit, ac, sub
earundem rerum symbolis, Apostolis, quos tunc Novi Testamenti sacerdotes
constituebat, ut sumerent, tradidit; et eisdem eorumque in sacerdotio successoribus ut offerrent praecepit". 5 8
Augustum igitur altaris Sacrificium non mera est ac simplex lesu Christi
cruciatuum ac mortis commemoratio, sed vera ac propria sacrificatio, qua
quidem per incruentam immolationem Summus Sacerdos id agit, quod iam
in Cruce fecit, semet ipsum aeterno Patri hostiam offerens acceptissimam.
"Una. . . eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio,
qui se ipsum tunc in Cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa". 59
Idem itaque sacerdos, Christus lesus, cuius quidem sacram personam
eius administer gerit. Hic siquidem, ob consecrationem quam accepit sacerdotalem, Summo Sacerdoti assimulatur, ac potestate fruitur operandi virtute ac persona ipsius Christi. 60 Quamobrem actione sua sacerdotali Christo
quodammodo "linguam suam commodat, manum porrigit". 6 1
Eadem pari modo victima est, divinus nempe Redemptor, secundum
humanam naturam suam et in corporis sanguinisque sui veritate. Dissimilis
tamen ratio est, qua Christus offertur. ln Cruce enim totum semet ipsum
suosque Deo obtulit dolores; victimae vero immolatio per cruentam mortem,
libera voluntate obitam, effecta est. ln ara autem ob gloriosum humanae
naturae suae statum, "mors illi ultra 11011 dominabitur" sz, ideoque sanguinis effusio haud possibilis est; verumtamen ex divinae sapientiae consilio
Redemptoris nostri sacrificatio per externa signa, quae sunt mortis indices,
mirando quodam modo ostenditur. Siquidem per panis "transsubstantiationem" in corpus vinique in sanguinem Christi, ut eius corpus reapse praesens
habetur, ita eius cruor: eucharisticae autem species, sub quibus adest cruentam corporis et sanguinis separationem figurant. ltaque memorialis demonstratio eius mortis, quae reapse in Calvariae loco accidit, in singulis altaris
sacrificiis iteratur, quandoquidem per distinctos indices Christus lesus in
statu victimae significatur atque ostenditur.
lidem praeterea praestituti fines sunt; quorum primus gloria est caelesti Patri tribuenda. Ah incunabulis usque ad mortem lesus Christus procurandae divinae gloriae studio incensus est; atque ex Cruce eius sanguinis immolatio caelum ascendit in odorem suavitatis. Utque eiusmodi praeconium numquam intermittatur, in Eucharistico Sacrificio membra cum divino suo Capite copulantur, et cum ipso unaque cum Angelis atque Archangelis immortales Deo laudes concinunt 63 , Patri Omnipotenti deferentes omnem honorem ac gloriam. s-1
Alter autem, qui praestituitur, finis eo spectat, ut gratiae adhibeantur
Deo debitae. Divinus tantummodo ·Redemptor, utpote dilectissimus Aeterni
Patris Filius, cui quidem immensus eius patebat amor, dignum ei potuit
gratiae deferre carmen. Hoc iam spectavit, hoc voluit, in novissima caena
"gratias agens". 6 5 ldque efficere ex Cruce pendens 11011 intermisit; 11011
intermittit in augusto arae Sacrificio, quod gratiarum actionem, seu eucha58)
59)
60)
61)
62)
03)
64)
05)

Cone. Trld., Sess. XXII, e. 1.
Ibidem, e. 2.
Cf. S. 1'hom., Summa 1'heol., Ili, q. XXII,
loann. Chrys., ln loa11n. ll0111., 8ô, 4.
Rom .. VI, 9.
CI. Jlllssalt' Rom., Praelatlo.
Cf. Ibidem, Canon.
Marc., XIV, 23.
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risticam actionem, significat; quandoquidem hoc "verc dignum ct iustum
est, aequum et salutare". nu
Tertio autem loco, expiationis, placationis reconciliationisque proponitur
finis. Nemo alius procul dubio quam Christus Omnipotenti Deo de humani
generis culpis omnino satisfacere poterat; ipse igitur in Cruce immolari
voluit "propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed
etiam pro totius mundi". 67 Atque in altaribus itidem cotidie sese offert
pro redemptione nostra, ut ab aeterna damnatione erepti in electorum gregem adsciscamur. ldque 11011 pro nobis tanturn, qui mortali hac vita fruimur,
sed etiam "pro omnibus in Christo quiescentibus, qui i1os praecesserunt
cum signo fidei et dormiunt in somno paeis" 11 s; nam sive vivimus, sive
morimur, "ab uno tamen eodemque Christo non recedimus". 6 9
Quarto denique loco impetrationis habetur finis. Homo, utpote filius prodigus, bona omnia a caelesti Patre accepta, male consumpsit ac dissipavit,
ideoque in egestatem summam summumque in squalorem redactus est. Attamen ex Cruce Christus "preces· supplicationesque.. . cum clamore valido
et lacrimis offerens, exauditus est pro sua reverentia". 70 Itemque sacris in
aris efficaei eadem ratione noster apud Deum sequester est, ut omni benedictione et gratia repleamur.
Facile igitur intellectu est cur sacrosancta Tridentina Synodus asseveret salutarem Crueis virtutem per Eucharisticum Sacrifieium nobis impertiri
ad cotidiana nostra delenda peccata. 7 1
Apostolus autem gentium copiosam plenitudinem perfectionemque declarans Sacrificii Crueis, Christum edieit una oblatione consummasse in sempiternum sanctificatos. 7 2 Huius enim Sacrifieii promerita, ut infinita prorsus sunt atque immensa, terminas neseiunt; ad universitatem quippe hominum spectant cuiusvis temporis, cuiusvis toei, quatenus in eo sacerdos
ac victima Deus homo est; quatenus eius immolatio, eodem modo ac eius
Aeterni Patris voluntati obtemperatio, perfecta omnino fuit; et quatenus
ipse mortem oppetiit utpote humani generis Caput: "Vide commereium emptionis nostrae; Christus pendet in ligno, vide quanto emit ... ; sanguinem
fudit, sanguine suo emit, sanguine Agni immaculati emit, sanguine unici
Filii Dei emit. . . Emptor Christus est; pretium sanguis; possessio orbis
terrarum". 73
Haec tamen emptio non statim plenum assequitur effectum suum: oportet siquidem Christus, postquam amplissimo hoc sui ipsius pretio mundum
redemerit, in veram reapse animorum hominum possessionem veniat. Quamobrem ut eorum redemptio ac salus, ad singulos quod attinet et ad subsequentes posteritates omnes in finem usque saeculi, opere efficiatur Deoque
habeatur accepta, opus est prorsus ut singillatim homines vitali modo Crueis Sacrifieium attingant, ideoque quae ex eo eduntur merita iisdem impertiantur. Dici quodammodo potest in Calvaria Christum piacularem salutaremque instruxisse piseinam, quam suo replevit effuso cruore: at si
homines eius non se mergunt in undas, atque inibi suas iniquitatum maculas
non detergunt, purificati ac salvi fieri profecto nequeunt.
Ut igitur in sanguine Agni singuli peccatores dealbentur, socius Christi~
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

Missa/e Rom., Praelatio.
1 loa11., li, 2.
J\flssale Rom., Canon.
S. Augustln., De Trlnlt., llh. XIII, e. l!I.
Hebr., V, 7.
CI. Sess. XXII, e. 1.
CI. Hebr., X, 14.
S. Au211stln., Enarr. 111 P.<. CXLV/1, n. Ili.
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fidelium labor requiritur. Licet enim Christus, universe loquendo, totum humanum genus morte sua cruenta Patri reconciliaverit, voluit tamen ut omnes
ad Crucem suam, per sacramenta potissimum ac per Eucharistiae Sacrificium, accederent atque adducerentur, ut ab se partos ex Cruce fructus assequerentur salutares. Qua quidem actuosa singulorum participatione, quemadmodum membra divino suo Capiti cotidie magis assimulantur, sic etiam
salus ex Capite profluens impertitur membris: ita quidem ut nos possimus
divi Pauli iterare verba: "Christo confixus sum Cruci: vivo autem, iam
non ego, vivit vero in me Christus". 7·1 Sicut enim, iam alia opportunitate
data, enucleate satis ex suscepto consílio ediximus, Christus lesus "dum in
Cruce emoriens, immensum Redemptionis thesaurum Ecclesiae suae, nihil
ea conferente, dilargitus est; ubi de eiusmodi thesauro distribuendo agitur,
id efficiendae sanctitatis opus non modo cum intaminata sua Sponsa communicat, sed ex eius etiam opera vult quodammodo oriri". 1 5
Augustum autem altaris Sacrificium eximium est veluti instrumentum,
quo promerita e divini Redemptoris Cruce orta credentibus distribuuntur:
"quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae Redemptionis _exercetur". 76 lllud tamen, nedum cruenti Sacrificii dignitatem minuat,
eius potius magnitudinem necessitatemque, ut Tridentina Synodus asseverat 77 , declarat magisque perspicuas reddit. Dum cotidie immolatur, nos
admonet aliam non esse saiu tem, nisi in Cruce Domini Nostri lesu Christi 78;
eiusmodi autem Sacrificii continuationem "ab ortu ... solis usque ad occasum" 79 Deum ipsum perfici velle, ne gloriae gratiarumque actionis intermittatur hymnus, ab hominibus idcirco Creatori debitus, quod perpetuo eius
indigeant auxilio, divinique indigeant Redemptoris sanguine ad ea detenda
peccata, quae eius provocant iustitiam.
Expedit igitur, Venerabiles Fratres, christifideles omnes animadvertant
summo sibi officio esse summaeque dignitati Eucharisticum participare Sacrificium; idque non quiescenti neglegentique animo et ad alia excurrenti
atque vaganti, sed tam impense tamque actuose ut cum Summo Sacerdote
arctissime coniugentur secundum illud Apostoli: "Hoc. . . sentite in vobis,
quod et in Christo lesu" so; atque una cum ipso et per ipsum illud offerant,
unaque cum eo se devoveant.
Christus utique sacerdos est, sed nobis non sibi sacerdos, cum vota
religionisque sensus totius humani generis nomine aeterno Patri deferat;
idem pariter victima est, sed nobis, cum semet ipsum in vicem hominis
culpis obnoxii reponat. lamvero illud Apostoli "hoc ... sentite in vobis quod
et in Christo lesu" a christianis omnibus postulat, ut eo modo animum
in se referant affectum, quantum humana potest facultas, quo divini Redemptoris animus affectus erat, cum sui ipsius faciebat Sacrificium; humilem nempe referant mentis demissionem, summaeque Dei Maiestati adorationem adhibeant, honorem, laudem gratiarumque actionem. Postulat praeterea ab iisdem ut victimae condicionem quodammodo sumant, ut semet
ipsos ad Evangelii praecepta abnegent, ut paenitentiae ultro libenterque
dent operam, utque admissa quisque sua detestentur et expient. Postulai
74) Gal., li, 19, 20.
75) l.itt. Encycl. III_1•stlci Cor:10ris, d. li. XXIX 11111. MC,\\Xl.111.
76) Mlssale Rom., Secreta Dom. IX post Penice.
77) Cf. Sess. XXII, e. 2 et cnn. 4.
78) Cf. Qal., VI, 14.
79) Mal., f, 11.
RO) Phlllpp., li, 5.
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denique ut omnes una cum Christo mysticam in Cruce mortem obeamus,
ita quidem ut Pauli sententiam usurpare possimus: "Christo confixus sum
Cruci". 81
Quoil tamen christifideles Eucharisticum participant Sacrificium, 11011
idcirco sacerdotali etiam potestate fruuntur. ld quidem vestrorum gregum
clare prae oculis ponatis omnino necesse est.
· Sunt enim, Venerabiles Fratres, qui hodie ad iam olim damnatos errores
accedentes s2, doceant in Novo Testamento sacerdotii nomine id solummodo
venire, quod ad omnes spectet, qui sacri fontis lavacro expiati fuerint;
itemque praeceptum illud, quo lesus Christus in novíssima caena id Apostolis commiserat faciendum, quod ipse fecerat, ad cunctam directo pertinere
christifidelium Ecclesiam; atque exinde, deinceps tantum, hierarchicum consecutum esse sacerdotium. Quapropter populum autumant vera perfrui sacerdotali potestate, sacerdotem autern solummodo agere ex delegato a communitate munere. Quam ob rem Eucharisticum Sacrificium veri nominis
"concelebrationem" existimant, ac reputant expedire potius ut sacerdotes
UIJa cum populo adstantes "concelebrent", quam ut privatim Sacrificium
offerant absente populo.
Quantopere captiosi huius generis errores iis contradicant veritatibus,
quas iam supra asseveravimus, de gradu tractantes quo sacerdos in Mystico lesu Christi Corpore pollet, explanare supervacaneum est. lllud tamen
in memor.iam revocandum esse ducimus, sacerdotem nempe idcirco tantum
populi vices agere, quia personam gerit Domini nostri lesu Christi, quatenus
membrorum omnium Caput est, pro iisdemque semet ipsum offert; ideoque
ad att"are accedere ut ministrum Christi, Christo inferiorem, superiorem autem populo. 83 Populum contra, quippe qui nulla ratione Divini Redemptoris personam sustineat, neque conciliator sit inter seipsum et Deum, nullo
mo"do iure sacerdotali frui posse.
Quae quidem fidei certitudine constant; at praeterea christifideles etiam
divinam offerre hostiam, diversa tamen ratione, dicendi sunt.
ld iam luculentissime nonnulli ex Decessoribus Nostris et Ecclesiae
doctoribus declararunt. "Non solum, ita imm. mem. Innocentius Ili, offerunt
sacerdotes, sed et universi fideles: nam quod specialiter adimpletur ministerio sacerdotum, hoc universaliter agitur voto fidelium". 8~ Ac placet
unum saltem ex pluribus S. Roberti Bellarmini effatis in hanc rem afferre:
"Sacrificium, inquit, in persona Christi principaliter offertur. !taque ista
oblatio, consecrationem subsequens, est quaedam testificatio, quod tota
Ecclesia consentiat in oblationem a Christo factam, et simul cum illo
offerat". 85
Eucharistici quoque Sacrificii ritus ac preces haud minus clare significant atque ostendunt victimae oblationem una cum populo a sacerdotibus
fieri. Non solum enim post panis ac vini oblationem sacrorum administer,
ad populum conversus, significanter dicit: "Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem" 8 6; sed
praeterea supplicationes, quibus Deo divina offertur hostia, plurali numero
plerumque eduntur; in iisdemque non semel indicatum est, populum etiam
hoc augustum participare Sacrificium, quatenus idem offerentem. Haec enim,
verbi gratia, habentur: "Pro quibus tihi offerimus, vel qui tibi offerunt ...
81) Oal., li, 19.

82) Cf. Cone. Trld. Sess .. XXII!, e. 4.
83) Cf. S. Robertus Bellarm., f)e 111/s,ça, li, ca11. 4.
84) De Sacro Altarls llli•sterio, 111, fi.
85) De Missa, 1, cap. 27.
86) Missa/e Rom., Ordo Mlssae.
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Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae
quaesumus Domine, ut placatus accipias .... Nos servi tui, sed et plebs tu~
sancta offerimus praeclarae Maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam
puram, hostiam sanctam, hostiam imn'taculatam". 87
Nec mirum est christifideles ad huiusmodi dignitatem elevari. Baptismatis enim lavacro, generali titulo christiani in Mystico Corpore membra efficiuntur Christi sacerdotis, et "charactere" qui eorum in animo quasi insculpitur, ad cultum divinum deputantur; atque adeo ipsius Christi sacerdotium
pro sua condicione participant.
Nullo non tempere in catholica Ecclesia humana ratio, fide collustrata, ad divinarum rerum maiorem, quae fieri possit, cognitionem contendit.
Quamobrem consentaneum est ut christianus quoque populus pie quaerat,
quo sensu et ipse in Eucharistici Sacrificii Canone illud offerre dicatur.Ut satis igitur faciamus pio eiusmodi voto, rem placet heic breviter presseque exponere.
Et primum quidem rationes habentur magis a re remotae, quia nempe
haud raro contingit ut christifideles, sacris assistentes ritibus, suas preces
cum sacerdotis precibus alternis voei bus conserant; itemque, quia nonnumquam - quod antiquitus eveniebat crebrius - administris altaris panem
vinumque offerunt, ut Christi corpus et sanguis fiant; ac denique quia eleemosynis id agunt, ut sacerdos divinam victimam pro iisdem offerat.
At est etiam intima ratio, cur christiani omnes, ii praesertim qui altari
adsunt, offerre dicantur.
Qua in re gravissima ne perniciosus oriatur error, offerendi vocem
propriae significationis terminis circumscribamus oportet. Incruenta enim
illa immolatio, qua consecrationis verbis prolatis Christus in statu victimae
super altare praesens redditur, ab ipso solo sacerdote perficitur, prout
Christi personam sustinet, 11011 vero prout christifidelium personam gerit.
At idcirco quod sacerdos divinam victimam altari superponit, eamdem Deo
Patri qua oblationem defert ad gloriam Sanctissimae Trinitatis et in bonum totius Ecclesiae. Hanc autem restricti nominis oblationem christifideles suo modo duplicique ratione participant: quia nempe non tantum per
sacerdotis manus, sed etiam una· cum ipso quodammodo Sacrificium offerunt:
qua quidem participatione, populi quoque oblatio ad ipsum liturgicum refertur cultum.
Christifideles autem per sacerdotis manus Sacrificium offerre ex eo
patet, quod altaris administer personam Christi utpote Capitis gerit, memhrorum omnium nomine offerentis; quo quidem fit, ut universa Ecclesia iure
dicatur per Christum victimae oblationem deferre. Populum vero una cum
ipso sacerdote offerre non idcirco statuitur, quod Ecclesiae membra, haud
aliter ac ipse sacerdos, ritum liturgicum adspectabilem perficiant, quod solius ministri est ad hoc divinitus deputati: sed idcirco quod sua vota laudis,
impetrationis, expiationis gratiarumque actionis una cum votis seu mentis
intentione sacerdotis, immo Summi ipsius Sacerdotis, eo fine coniungit, ut
eadem in ipsa victimae oblatione, externo quoque sacerdotis ritu, Deo Patri
exhibeantur. Externus enim sacrificii ritus suapte natura cultum internum
manifestet necesse est: novae autem legis ·Sacrificium supremum illud obsequium significat, quo ipse principalis offerens, qui Christus est, et una cum
eo et per eum omnia eius mystica membra debito Deum honore prosequantur ac venerentur.
Magno autem cum animi gaudio certiores facti sumus eiusmodi doctri87) Ibidem, Canon Mlssac.
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postremis hisce praesertim temporibus, ob impensius multorum liturgicae disciplinae studium, in sua luce fuisse collocatam. Facere tamen 11011
possumus, quin veritatis superlationes traiectionesque, quae cum germanis
Ecclesiae praeceptis non concordent, vehementer deploremus.
Nonnulli siquidem ilia omnino Sacrificia reprobant, quae privatim ac
non adstante populo offerantur, quasi a prisca sacrificandi forma aberrent;
nec desunt qui asseverent sacerdotes non posse eodem tempore pluribus
in aris divina litare hostia, quod hac agendi ratione communitatem dissocient, eiusque unitatem in discrimen adducant: itemque non desunt, qui eo
usque procedant, ut oportere prorsus reputent plebem confirmare ratumque
habere Sacrificinm, ut illud vim virtutemque sortiatur suam.
Perperam hac in re ad socialem Eucharistici Sacrificii indolem provocatur. Quotiescumque enim sacerdos id renovat, quod divinus Redemptor
in novíssima caena peregit, reapse Sacrificium consummatur: quod quidem
Sacrificium, semper et ubique, itemque necessario ac suapte natura, publico
et sociali munere fruitur; quandoquidem is, qui illud immolat, et Christi
et christifidelium, cuius Divinus Redemptor est Caput, nomine agit, atque
illud Deo offert pro Ecclesia Sancta Catholica, ac pro vivis et defunctis. ss
ldque fit procul dubio sive Christifideles praesentes adsint - quos .Nos frequentíssimos pientissimosque adesse cupimus ac commendamus, - sive non
adsint, cum neutiquam requiratur ut, quod sacrorum administer fecerit, populus ratum habeat.
Licet tamen ex iis, quae modo exposuimus, clare pateat nomine Christi
atque Ecclesiae litari, neque suis fructibus etiam socialibus Eucharisticum
privari Sacrificium quamvis nullo praesente acolytho a sacerdote celebretur, nihilo secius ob huius tam augusti mysterii dignitatem, volumus atque
urgemus - quod ceteroquin semper praecepit Mater Ecclesia - ut nullus
sacerdos ad altare accedat, nisi adsit minister, qui ei inserviat eique respondeat, ad normam canonis DCCCXIII.
Ut autem oblatio ilia, qua in hoc Sacrificio christifideles divinam victimam Caelesti Patri offerunt, plenum sortiatur effectum, aliud quoque adiungant oportet: semet ipsos nempe quasi hostiam immolent necesse est.
Quae quidem immolatio ad liturgicum solummodo Sacrificium non reducitur. Vult enim Apostolorum Princeps ut eo ipso quod Christo tamquam
lapides vivi superaedificamur, possimus tamquam "sacerdotium sanctum,
offerre spiritales hostias acceptabiles Deo per lesum Christum" 89; Paulus
autem Apostolus absque ullo temporis discrimine hisce verbis christianos
adhortatur: "Obsecro itaque vos ... , ut exhibeatis corpora vestra hostiam
viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum". 9 0 At
cum potissimum christifideles liturgicae actioni tam pia intentaque mente
coniunguntur, ut de iisdem reapse dici queat: "quorum tibi fides cognita
est et nota devotio" 91 , facere non possunt quin sua cuiusque fides alacrius
per caritatem operetur, pietas vigeat atque flammescat, ac singuli univ'ersi
divinae procurandae gloriae se consecrent, vehementerque cupientes Iesu
Christo, acerrimos perpesso dolores, sese arctissime assimulare, cum ipso
Summo Sacerdote et per ipsum se quasi spiritualem hostiam offerant.
Quod quidem ilia etiam adhortamenta docent, quibus Episcopus, Ecclesiae nomine, sacro rum administras appellàt quo die eos consecrat: "Agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis, quatenus, mortis dominicae myste88) Missa/e Rom... Canon Mlssae.
89) 1 Petr., 11, 5.
90) Rom., XII, t.
91) Missa/e Rom., Canon :\lissae.
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rium celebrantes, mortificare membra vestra a vitiis et concupiscentiis omnino procuretis". !i2 Ac fere eodem modo in sacris Liturgiae libris christiani·
admonentur, qui ad altare accedant, ut sacra participent: "Sit in hoc ...
altari innocentiae cultus, immoletur superbia, iracundia iuguletur, luxuria
omnisque libido feriatur, offeratur pro turturibus sacrificium castitatis et
pro pullis columbarum innocentiae sacrificium". 93 Dum igitur altari adstamus, ita animum nostrum transformemus oportet, ut quidquid peccatum
est in eo penitus restinguatur, quidquid vero per Christum vitam gignit supernam, enixe refoveatur ac roboretur: atque adeo nos efficiamur, una cum
lmmaculata Hostia, victima Aeterno Patri accepta.
Quod quidem propositum sanctissimum ut Ecclesia aptiore, quo fieri
possit, modo ad effectum deducere queat, per sacrae Liturgiae praecepta
otnni ope enititur. Huc enim non solum lectiones spectant, homiliae ceteraeque sacrorum administrorum conciones universusque mysteriorum cyclus,
quae nobis per anni decursum recolenda proponuntur, sed vestimenta etiam
ac sacri ritus eorumque externus apparatus; quae quidem eo pertinent
ut "maiestas tanti Sacrificii commendetur, et mentes fidelium per haec visibilia religionis et pietatis signa, ad rerum altissimarum, quae in hoc Sacrifício latent, contemplationem excitentur". 9-t
Omnia igitur liturgiae elementa eo contendunt, ut animus noster Divini
Redemptoris imaginem per Crucis mysterium in se referat secundum illud'
Aposto li gentium: "Christo confixus sum Cruci; vivo autem, iam non ego,
vivit vero in me Christus". 9 ;; Quam ob rem nos veluti hostia una cum
Christo efficimur ad augendam Aeterni Patris gloriam.
Huc igitur christifideles, divinam victimam in Eucharistico Sacrifício
offerentes, animum convertant atque erigant. Si enim, ut S. Augustinus
scribit, mysterium nostrum in mensa dominica positum est 96 , id est ipse
Christus Dominus, prout Caput et symbolum coagmentationis illius exsistit,
qua nos Corpus Christi sumus 9 7 et membra corporis eius ss; si S. Robertus Bellarminus ad mentem doctoris Hipponensis docet, in Sacrifício altaris
generale significari sacrificium, quo universum Corpus Christi mysticum,
id est tota redempta civitas offertur Deo per Christum, Sacerdotem magnum 99: nihil rectius, nihil iustius excogitari potest, quam nos omnes una
cum Capite nostro, pro nobis passo, nosmetipsos quoque Aeterno Patri
immolare. ln altaris enim Sacramento, eodem Augustino auctore, Ecclesiae
demonstratur, in re, quam eadem offert, ipsam quoque offerri. 100
Animadvertant igitur christifideles ad quam eos dignitatem sacrum
Baptismatis lavacrum evexerit; neque satis habeant generali ea mentis in-·
tentione, quae Christi membra Ecclesiaeque filios decet, Eucharisticum participare Sacrificium, sed cum Summo Sacerdote eiusque in terris administro,
ex sacrae Liturgiae rationibus, ultro arctissimeque coniuncti, una cum eoden\ tum peculiari modo devinciantur, cum divinae Hostiae consecratio peragitur, eamdemque una cum eo offerant, cum sollemnia ilia verba pronuntiantur: "Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula sae92) 1'011tlf. Rom., De Ordinatione preshytui.
9:i) /bit/em, De altnrls consccrat., Praclatio.
94) CI. Cone. Tr!d. Sess. XXII, e. 5.
95) Gal., li, 19-20.
96) CI. Serm. CCLXXII.
97) CI. 1 Cor., XII, 27.
98) cr. Evh., v, :10.
99) CI. S. Robertns Rellarm., ne Alf.çsa, li, cap. !!.
100) De Cil•. Dei, Ili>. X, cap. 6.
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-culorum" 101 ; quibus quidem verbis populus respondet: "Amen". Ncquc
christiani obliviscantur semet ipsos suasque sollicitudines, dolorcs, angustias,
miserias necessitatesque una simul cum divino Capite Cruci suffixo offerrc.
Laudibus igitur ii digni sunt, qui co consilio ducti, ut christiana plebs
Eucharisticum Sacrificium facilius salubriusque participet, "Missale Romanum" apte in populi manibus ponere conantur, ita quidem ut christifideles,
una cum sacerdote copulati, iisdem eius verbis iisdemque Ecclesiae sensibus
comprecentur; item que ii laudibus exornandi sunt, qui efficere contendunt,
ut Liturgia externo etiam modo actio sacra fiat, quam reapse adstantes
ornnes communicent. ld quidem non una ratione contingere potest; cum nimirum universus populus, ex sacrorum rituum normis, vel sacerdotis verbis
recto servato ordine respondet, vel cantus edit, qui cum variis Sacrificii
partibus congruant, vel utrumque facit, vel denique cum in Sacris sollemnibus alternas Iesu Christi administri precibus dat voces unaque simul liturgica cantica concinit.
Quae tamen Sacrificii participandi rationes tum dilaudandae ac commendandae sunt, cum Ecclesiae praeceptis sacrorumque rituum normis diligenter obtemperant. Eo autem potissimum spectant, ut christianorum pietatem eorumque intimam cum Christo cum eiusque adspectabili administro
coniunctionem alant ac foveant, itemque internos illos sensus et habitus
cxcitent, quibus animus noster Summo Sacerdoti Novi Testamenti assimuletur oportet. Nihilo secius, quamvis externo quoque modo demonstrent
Sacrificium suapte natura, utpote a Mediatore Dei et hominum 1 0 2 peractum,
totius mystici Corporis Christi opus esse habendum; neutiquam tamen necessariae sunt ad publicam eiusmodi constituendam communemque notam.
Ac praeterea id genus Sacrum, alternis vocibus celebratum, in locum augusti Sacrificii sollemniter peracti suffici non potest; quod quidem, etiamsi
adstantibus solummodo sacris administris fiat, ob rituum maiestatem caerimoniarumque apparatum peculiari fruitur dignitate sua, cuius tamen splendor et amplituda, si frequens pietateque praestans populus adsit, ut Ecclesiae in votis est, summopere adaugetur.
Animadvertendum quoque est eos veritatem egredi rectaeque ratio. nis iter, qui fallacibus opinationibus ducti, haec rerum adiuncta tanti faciant, ut asseverare non dubitent, iisdem praetermissis, rem sacram statutum
sibi finem assequi non posse.
Haud pauci enim e christifidelibus "Missali Romano", etiamsi vulgata
lingua exarato, uti nequeunt; neque omnes idonei sunt ad recte, ut addecet,
intell.egendos ritus ac formulas liturgicas. lngenium, indoles ac mens hominum tam varia sunt atque absimilia, ut non omnes queant precibus, canticis sacrisque actionibus, communiter habitis, eodem modo moveri ac duci.
Ac prae.terea animorum necessitates et propensa eorum studia 11011 eadem in
omnibus sunt, neque in singulis semper eadem permanent. Quis igitur dixerit, praeiudicata eiusmodi opinione compulsus, tot christianos non posse
Eucharisticum participare Sacrificium, eiusque perfrui beneficiis? At ii alia
ratione utique possunt, quae facilior nonnullis evadit; ut verbi gratia, lesu
Christi mysteria pie meditando, vel alia peragendo pietatis exercitia aliasque fundendo preces, quae, etsi forma a sacris ritibus differunt, natura
tamen sua cum iisdem congruunt.
Quamobrem vos adhortamur, Venerabiles Fratres, ut in Dioecesi vel
ecclesiastica dicione cuiusque vestra modum rationemque, quibus populus
101) Missale Rom., Canon Missae.
102) Cf. 1 Tim., li, 5.

982

Documentação

liturgicam actionem participet, moderari atque ordinare velitis secundum
normas, quas "Missale" statuit, et secundum praecepta, quae Sacrum Consilium ritibus praepositum et Codex luris Canonici edidere; ita quidem ut
debito omnia online ac decore fiant, neve cuilibet, etsi sacerdoti, liceat arbítrio suo sacris aedibus quasi experimenti causa uti. Quam ad rem id etiam
Nobis in votis est, ut in singulis Dioecesibus, quemadmodum Consilium habetur sacris musicis et artibus tutandis,. sic Consilium quoque constituatur
ad liturgicum provehendum apostolatum, ut vigilanti cura vestra diligenter omnia ex Apostolicae Sedis praescriptionibus eveniant.
ln religiosorum autem sodalium Communitatibus ea omnia, quae propriae Constitutiones hac in re statuere, accurate serventur, nequc res novae
inducantur, quas earumdem Communitatum moderatores non ante probaverint.
Quantumvis vero externae rationes rerumque adiuncta, quibus christianus populus Eucharisticum Sacrificium participat ceterasque liturgicas actiones, varia ac dissimilia esse queant, eo tamen studiosissime semper contendendum est, ut arctioribus, quibus fieri possit, nexibus adstantium animi
Divino Redemptori clevinciantur, utquc eorum vita sanctitate cotidie auctiore exornetur ac caelestis Patris gloria cotidie magis adaugeatur.
*
Augustum altaris Sacrificium divinae dapis Communione concluditur.
Attamen, ut omnes norunt, ad eiusdem Sacrificii integritatem habendam requiritur solummodo ut Sacerdos caelesti pabulo reficiatur, non autem ut
populus etiam - quod ceteroquin summoperc optandum est - ad sacram
synaxim accedat.
Placet autem hac super re eas iterare animadversiones, quas Decessor
Noster Benedictus XIV de Tridentini Concilii definitionibus habet: "Primo ... dicendum Nobis occurrit, nemini ex fidelibus in mentem venire posse
Missas privatas, in quibus sacerdos solus sacram sumit Eucharistiam, propterea veri, perfecti et integri Sacrificii incruenti a Christo Domino instituti rationem amittere, ideoque illicitas esse existimandas. Nec enim ignorant
fideles aut saltem facile cdoceri possunt, Sacrosanctum Concilium Tridentinum, innixum doctrinae, quam perpetua Ecclesiae traditio servavit, lmic
aclversantem novam falsamque Lutheri sententiam damnasse". 103 "Si quis
clixerit Missas, in quibus solus sacerclos sacramentaliter communicat, illicitas
esse, ideoque abroganclas, anathema sit". 10 ·•
Ex veritatis igitur itinere ii aberrant, qui sacris operari nolint, nisi
si christiana plebs ad divinam mensam accedat; ac magis etiam ii aberrant,
qui, ut contendant necessarium omnino esse christificleles una cum sacerdote Eucharistica pasci dape, captiose asseverent heic agi non de
Sacrificio solummodo, sed ele Sacrificio ac cama fraternre communitatis,
atque sacram Synaxim ponant, communiter actam, quasi totius celebrationis culmen.
Etenim etiam atque etiam animadvertendum est Eucharisticum Sacrificium suapte natura incruentam esse clivnre victimre immolationem, qure
quidem mystico modo ex sacrarum specierum separatione patet, ex earumque oblatione /Eterno Patri peracta. Sacra autem synaxis ad idem
integrandum ad idemque Augusti Sacramenti communione participandum
pertinet; dumque administro sacrificanti omnino necessaria est, christifidelibus est tantummodo enixe commendanda.
103) Lltt. F.ncycl. Certiores c//ecti, d. d. XIII Nov. a. MDCCXLII § 1.
104) Cone. Trid., Scss. XXII, ca11. 8.
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Quemadmodum autcm Ecclesia, ut veritatis magistra est, catholicre
fidei integritatem omni ope tutari cnititur, ita, ut suorum est filiorum
sollicita mater, eosdem summopere adhortatur ad maximum ciusmodi rcligionis nostrre beneficium studiose frequenterque participandum.
Cupit imprimis ut christiani - cum prresertim Eucharisticam clapem
reapse sumere haud facile queant - votis saltem eam sumant; ita quiclem
ut vivida excitata fide, ac demisso reverenter animo Diviniquc Redemptoris
voluntati omnino fidenti, flagrantiore, quo fieri possit, caritatis studio
cum eodem coniungantur.
Sed hoc non satis eiclem est. Quandoquidem enim, per Angelorum
panis convivium, Sacrificii, ut supra diximus, "sacramentali" etiam Communione participes fieri possumus, iclcirco Ecclesia Mater, ut efficaciore
ratione "Reclemptionis fructum in nobis iugiter sentiamus" 105 , filiis suis
singulis universis Christi Domini invitationem iterat: "Accipite et manduca te ... Hoc facite in meam commemorationem". 106 Quam acl rem Tridentina Synodus, lesu Christi eiusque intaminatre Sponsre votis veluti
resonans, vehementer aclhortata est "ut in singulis Missis fideles adstantes
11011 solum spirituali affcctu, sed sacramentali etiam Eucharistire perceptione
communicarent, quo ad eos sanctissimi huius Sacrificii fructus uberior
proveniret". 10 1 Quin immo Decessor Noster imm. mem. Benedictus XIV, ut
satius luculentiusque patescat christifideles per Eucharistire perceptionem
divinum ipsum participare Sacrificium, eorum pietatem dilaudat, qui non
modo crelesti pabulo, dum Sacrificio intersunt, enutriri cupiant, sed ipsis
in eodem Sacrificio consecratis hostiis cibari prreoptent, quamvis, ut ipse
declarat, vere ac reapse . Sacrificium participetur, etiamsi de Eucharistico
pane agatur, cuius consecratio iam antea rite perneta fuerit. Ita enim
scribit: "Et quamvis de eodem Sacrificio participent, prreter eos, quibus
a sacerdote celebrante tribuitur in ipsa Missa portio Victimre a se oblatre,
ii etiam, quibus sacerdos Eucharistiam reservari solitam ministrat; 11011
tamen idcirco aut vetuit umquam Ecclesia, aut modo vetat, satisfieri ab
ipso sacerdote pietati et iustre eorum petitioni, qui Missre adstantes, ad
consortium admitti postulant ciusdem Sacrificii, quod et ipsi pariter offerunt ea ratione, qure ipsos decere potest: immo probat atque cupit ne
id omittatur, eosque sacerdotes increparet, quorum culpa et negligentia
fidelibus participatio ilia denegaretur". 10s
Faxit autem utinam Deus, ut sollicitis hiscc Ecclesire invitationibus
omnes ultro libenterque respondeant; faxit Deus ut christifideles vel cotidie, si possint, Sacrificium divinum 11011 solum spirituali modo participent,
sed Augusti etiam Sacramenti cornmunione, lesu Christi Corpus sumentes,
pro omnibus JEterno Patri oblatum. Excitate, Venerabiles Fratres, in
eorum animis, qui vestris demandati sunt curis, studiosam ac veluti
inexplebilem lesu Christi famem; vobis magistris, altaria pueris iuvenibusque stipentur, qui sese, innocentiam suam, suamque actuosarn navitatem Divino offerant Redemptori; frequentes accedant coniuges, qui ad
sacram mensam enutriti, inde sumant ut subolem sibi creditam lesu
Christi sensibus eiusque caritate conforment; advocentur opifices, ut cibum
illum accipere queant, qui validus ac numquarn deficiens eorum vires
redintegret, quique eorum laboribus sempiternam in creio mercedem
prreparet; omnes denique cuiusvis ordinis homines convoca te ac compellite
105)
106)
107)
108)

Missa/e Rom., Collccta Fcsti Corr>. Christi.
1 Cor., XI, 24.
Sess. XXII,· e. 6.
Litt. Encycl. Certlores cffectl, § 3.
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intrare 1 º9 ; quandoquiclem hic est panis vitre, quo omnes indigent. Iesu
Christi Ecclesia hoc uno pane fruitur, quo nostrormn animorum optata ac
desideria expleat, quo eos arctissime Iesu Christo coagmentet, et quo
denique "unum corpus" 110 fiant, ac veluti fratres inter se ii consocientur,
qui eidem crelesti Mensre assideant, ut frangentes panem unum, pharmacum sumant immortalitatis. 111
Valde autem opportunum est, quod ceteroquin Liturgia statuit, populum
ad sacram accedere synaxim, postquam sacerdos divinam dapem ex ara
libaverit; atque, ut supra scripsimus, ii dilaudandi sunt, qui, Sacro adstantes, hostias in eodem Sacrificio consecratas accipiant, ita quidem ut reapse
contingat "ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii
tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione crelesti et gratia
repleamur". 112
Verumtamen causa! interdum non desunt, nec rarre sunt, cur Eucharisticus panis vel ante vel post Sacrificium ipsum distribuatur, et cur
etiam - quamvis sacra habeatur synaxis statim ac sacerdos se crelesti
epulo cibaverit - hostiis tamen icl fiat iam superiore tempore consecratis.
Hisce etiam in rerum adiunctis - quod ceteroquin iam supra admonuimus
- populus rite Eucharisticum participat Sacrificium, ac facilius non raro
potest ad Mensam vitre reternre accedere. Quodsi tamen Ecclesia, pro materna indulgentia sua, spiritualibus filiorum necessitatibus occurrere nititur,
ii nihilo secius. prn sua quisque parte debent, quidquid sacra Liturgia
suadeat, non facile spernere, ac quotiescumque probabilis non obsistat
causa, ea omnia efficere, quibus vivens Mystici Corporis unitas clarius ad
altare patescat.

*
Opus sacrum, quod peculiares Liturgire nonnre moderantur, postquam
peractum est, non eum gratiarum actione exsolvit, qui creleste degustavit
pabulum; quin immo valde consentaneum est eum, Eucharistica· accepta
dape ac publicis conclusis ritibus, se recollegere, ac cum Divino Magistro
intime coniunctum, cum eodem, prouti rerum adiuncta concedant, dulcissime salubriterque colloqui. li igitur ex recto secedunt veritatis tramite,
qui verbo magis quanf sententire inhrerentes, asseverent ac doceant post
Sacrum absolutum haucl esse eiusmodi gratiarum actionem producendam,
11011 modo quod ipsum altaris Sacrificium per se gratiarum sit" ac.tio,
sed quod etiam ad peculiarem actum id pertineat privatre ac proprire
sure cuiusque pietatis, non autem ad communitatis bonum.
At contra ipsa Sacramenti natura hoc postulat, ut eius perceptio uberes
christianis edat sanctitatis fructus. Dimittitur utique publicus communitàtis
ccetus, at singuli, una cum Christo copulati, in suo quisque animo laudis
canticum non intermittant oportet "grntias agentes semper pro omnibus,
in nomine Domini Nostri lesu Christi, Deo et Patri". ua Sacra etiain "Eucharistici Sacrificii Liturgia ad hoc nos adhortatur, cum nos· hisce vertiis
precari iubet: "Da, quresumus, ut in gratiarum semper actione ritaneamus ... 114 et a tua numquam laude cessemus". 115 Quamobrem, si nullo
non tempore grates Deo agendre sunt, et a sua laude est numquam ccssandum, quisnam audeat Ecclesiam reprehendere vel improbare, · quod
109) Cf. l.uc., XIV, 23.
110) 1 Cor., X, 17.
111) Cf. S. lgnat. Martyr., Ad E11hcs., 20.
112) Missale Rom., Canon Mlssac.
113) Ephes., V, 20.
114) Mtssale Rom., Postcommunlo Domlnicac infra Oct. Ascens.
115) Ibidem, Postcommunlo D0111h1lcac I post Pentec.
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sacerdotibus suis 11 s ac christifidelibus suadeat post sacram synaxim · parumper saltem cum Divino colloqui Redemptore, ct quod liturgicis inseruerit
fibris opportunas preces, indulgentire muneribus ditatas, quibus sacrorum
administri vel antequam sacris operentur divinaque dape reficiantur, apte· se
prreparent, vel, rc divina peracta, gratum Deo profiteantur animum? Tantum abest ut sacra Liturgia íntimos singulorum christianorum sensus
rcprimat, ut eos potius idcirco refoveat atque instimulet, ut Iesu Christo
assimulentur, per eumdemque ad crelestem Patrem dirigantur; quapropter
hrec eadem disciplina postulat ut quisquis sancta de altari libaverit, debitas Deo grates persolvat. Divino enim placet Redemptori nos deprecantes
audire, nobiscum aperto animo colloqui, nobisque in flagranti Corde suo
prrebere refugium.
·
Quin immo eiusmodi actus, singulorum proprii, omnino nccessàrii
sunt, ut uberius omnes supernis fruamur thesauris, quibus Eucharistia
affluit, eosdemque pro facultate in ceteros refundamus, ut Christus Dominus in omnium animis sure virtutis plenitudinem assequatur.
Cur igitur, Venerabiles Fratres, eos non dilaudemus, qui cum Eucharisticum pabulum acceperint, postquam etiam christifidelium ccetus publicc
dimissus sit, una cum Divino Redemptore intima familiaritate commorentur,
non modo ut cum eo colloquantur suavissime, sed ut eidem etiam grates
agant debitasque referant laudes, ac prresertim ut opem poscant, ut ex
animis arceant cuiusque suis quidquid sacramenti efficacitatem minuat,
utque ea omnia pro sua parte efficiant, qure prresentissimre lesu Christi
actioni obsecundare possint? ld peculiari modo faciant, hortamur, cum
suscepta exsequendo proposita, christianasque exercendo virtutes, tum
ad suas referendo necessitates quod regali liberalitate acceperint.. Certe
cquidem aurei libelli auctor De imitatione Christi secundum Liturgire
· prrecepta et afflatum loquitur, cum hrec ei suadet, qui ad sacram synl!-xim
accesserit: "Mane in secreto et fruere Deo tuo: ipsum enim habes, quem
totus mundus tibi auferre 11011 potest". 117
Nos omnes itaque una cum Christo arctissime devincti, sanctissimo
cius animo quasi nos submergere nitimur, atque idcirco eidem coagmcntamur, ut illos actus participemus, quibus ipse grato acceptissimoque obsequio Augustam Trinitatem adorat; quibus summas JEterno Patr1 grates
laudesque refert, crelis terrisque concorditer resonantes, secundum illud:
"Benedicite omnia opera Domini Domino" 11s; quibus denique consocíati
crelestem opem eo horre momento imploramus, quo nullum magis opportunum datur ad petenda impetrandaque Christi nomine auxilia. 110, ct
quibus potissimum hostiam nos offerimus atque immolamus dicentes:
"Nosmet ipsos tibi perfice munus reternum". 120
.
. . ,
Conti_nenter Divinus Redemptor studiosam gerninat invitati.onem suam:
"Manete in me". 121 Per Eucharistire autern. Sacramentum Christus in nohis
et nos in Christo comrnoramur; et quernadmodurn Christus, .in nobis
·inanens·, vivit et operatur, ita oportet nos, in Christo mancntes, per eum
vivamus atque operemur.
Eucharisticum pabulum continct, ut omnes norunt, "vere, realiter et
substantialiter corpus et sanguincm una cum anima et divinitate Domini
116)
117)
118)
119)
120)
121)

e. r. e., can. 810.

Llb. IV, cap. 12.
Dan. Ili, 57.
Cf. loan., XVI, 2:J.
Missa/e Rom., Secreta Missac SS. Trinit.
loan., XV, 4.
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nostri Iesu Christi" 122; nihil igitur est mirum, si Ecclesia, inde ab onginibus Christi corpus sub panis specie adoraverit, ut ex ipsis patet augusti 'Sacrificii ritibus, quibus sacrorum administris prrecipitur ut, positis
genibus, vel graviter inclinato capite, Sacramentum sanctissimum adoren_t.
Sacra Concilia docent traditum Ecclesire esse, inde a sure retatis
initio ut "una adoratione Deum Verbum incarnatum cum propria ipsius
carn~" 123 recolat; ac S. Augustinus asseverat: "Nemo autem iliam carnem manducat, nisi prius adoraverit", addens, nos non solum non peccare
adorando, sed peccare non adorando. 12 ·1
Quibus doctrinre principiis Eucharisticus adorationis cultus ortus est,
ac pedetemptim succrevit, a divina litatione distinctus. Sacrarum specierum
conservatio pro infirmis, pro iisque omnibus, qui in mortis discrimen
venissent, laudabilem induxit morem adorandi crelestem hanc dapem, qure
in templis reponitur. Qui quidem adorationis cultus valida firmaque ratione nititur. Eucharistia enim et Sacrificium, et Sacramentum est; hoc
autem a ceteris idcirco differt, quod non modo gratiam gignit, sed ipsum
gratire auctorem stabili modo continet. Cum igitur Ecclesia nos iubet
.Christum Eucharisticis delitescentem velis adorare, ab eodemque superna
ac terrestria ea dona petere, quibus nullo intermisso tempore indigeamus,
vividam patefacit fidem, qua divinum suum Sponsum iisdem sub velis prres_entem credit, gratam ei suam profitetur voluntatem, intimaque fruitur
familiaritate eius.
. . Eiusmodi autem cultus varias decursu temporis Ecclesia invexit for_n,a,s, cotidie utique pulchriores salubrioresque: ut, exempli gratia, pias ac
.vel cotidianas ad divina tabernacula salutationes; ut sacros benedictionis
rilus per Sanctissimum Sacramentum peractre; utque sollemnes pompas,
prresertim in Conventibus Eucharisticis, per urbes, per pagos ductas, ac
Sacramenti Augusti publice propositi adorationes. Qure quidem publicre
adorationes interdum brevi tempore aguntur, interdum vero per horas ac
vel per XXXX horas producuntur; atque alicubi in integrum quoque annum per vices in singulis templis continuantur, alicubi vero diu etiam
noc_tuque Religiosarum Sodalitatum cura perpetuantur; easdemque non
raro · christifideles quoque participant.
Hrec pietatis exercitia mirandum in modum ad fidem supernamque vitam Ecclesire hisce in terris militantis contulerunt, qure quidem hac agendi
ratione triumphanti Ecclesire quodammodo resonat, laudis hymnum perp~tuo extollenti ad Deum et Agnum "qui occisus est". 125 Quamobrem
pia ·eiusn'lodi exercitia, usquequaque terrarum per sreculorum decursum
propagata; non modo Ecclesia probavit, sed veluti sua effecit, auctoritateque sua commendavit. 12s Ex sacrre Liturgire afflatu oriuntur; atque
adeo, _si. debito decore eaque fide ac pietate fiant, qure ex sacris ritibus
Eccles1reque prrescriptionibus requiruntur, ad liturgicam vivendam vitam
procuf dubio summopere conferunt.
.
~eque diçendum est Eucharistico eiusmodi cultu Christum historicunt,
ut aiunt, qui in terris aliquando vixit, ac Christum in Augusto altaris
Sacramento prresentem, eumque, qui gloriose in crelis triumphat, supernaque impertit munera, una simul falsum in modum permisceri; quin immo
asseverandum potius est hac ratione christifideles Ecclesire fidem testari
122) Cone. Trid., Sess. XIII, ean. 1.
123) Cone. Constant. li, Anath. de trlb. Capit., ean. 9 eoliat. Cone. Ephes., A11ath.
Cyrlll., ean. 8. CI. Cone. Trid., Sess. XIII, ea11. 6; Plus VI, Const. A11ctorem
f{del, n. LXI.
124) Cf. Enarr. l11 Ps. XCV/11, 9.
125) Apoc., V, 12, eoli. VII, 10.
126) Cf. Cone. Trld., Sess. XIII, e. 5 et ean. 6.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

987

sollenmiterque patefacere, qua idem esse creditur Dei Verbum ac Marire
Virginis Filius, qui in Cruce passus est, qui in Eucharistia prresens latet,
quique in supernis regnat sedibus. lta S. loannes Chrysostomus: " ... Cum
ipsum [Corpus Christi] videris propositum, tibi ipsi dic: Propter hoc
Corpus non sum ego amplius terra et cinis, non ultra captivus, sed liber:
ideo creios spero et bona illic reposita me accepturum esse, immortalem
vitam, Angelorum sortem, cum Christo consuetudinem: hoc Corpus ela vis
confixum, flagris cresum, mors non tulit;... hoc est illud corpus, quod
cruentatum fuit, lancea perfossum, quod salutares fontes scaturivit orbi,
alium sanguinis, alium aqure ... Hoc Corpus dedit nobis et tenendum et
comedendum, quod intensre dilectionis fuit". 127
Peculiari autem modo mos ille valde dilaudandus est, quo multa pietatis exercitia in christiani populi consuetudinem invecta, Eucharisticre
benedictionis ritu finem habent. Optime enim, nec sine ubere fructu evenit,
ut sacerdos pronis coram frontibus christianre multitudinis, Angelorum
Panem ad crelum attollens, eumque in Crucis formam rite circumferens,
crelestem Patrem comprecetur benigne ut velit oculos ad Filium suum
convertere, amore nostrum patibulo suffixum, eiusque causa et per ipsum,
qui Redemptor et frater noster esse voluit, superna munera in eos effluere
iubeat, quos immaculatus redemit Agni sanguis. 12 s
Summa igitur, qua soletis, diligentia contendite, Venerabiles Fratres,
ut templa, qure christianarum gentium fides ac pietas per sreculorum decursum idcirco redificarunt, ut perpetuum glorire hymnum omnipotenti Deo
concinerent, ac Redemptori nostro sub Eucharisticis speciebus latenti dignam
prreberent sedem, christifidelibus frequentioribus usque pateant, qui, ad
pedes Servatoris nostri convocati, suavissimam eius invitationem audiant:
"Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam
vos". 129 Sint eadem domus Dei, in quam qui beneficia petituri ingrediuntur, cuncta se impetrasse lretentur 1ao, ac consolationem crelestem consequantur.
lta solummodo contingere poterit, ut universa hominum familia compositis tandem rebus pacificetur, ac mente animoque concordi illud spei
canat caritatisque carmen. "Bone Pastor, panis vere, - Iesu, nostri miserere: - tu nos pasce, nos tuere: - tu nos bona fac videre - in
terra viventium". 1a1
II 1.
Optima christianre vitre forma ac ratio in eo consistit, ut se quisque
arctissime continenterque cum Deo coniungat. Quamobrem cultus, quem
Ecclesia retemo Numini tribuit, quique in Eucharistico prresertim Sacrificio nititur Sacramentorumque usu, ita ordinatur ac componitur, ut per
divinum officium diei horas, hebdomades, cunctumque ànni cursum amplectatur, omniaque tempora variasque humanre vitre condiciones attingat.
Cum Divinus Magister prreceperit: "Oportet semper orare et non
deficere" 132, Ecclesia huic admonitioni fideliter obtemperans, preces fundere numquam intermittit, atque hisce Apostoli gentium verbis nos adhortatur: "Per lpsum [Iesum] offeramus hostiam laudis semper Deo". 1 3 3
Publica ac communis supplicatio, qure ab omnibus una simul admovetur
127) ln I ad Cor., XXIV, 4.
128) Cf. 1 Petr., I, 19.
129) Matth., XI, 28.
130) Cf. Missa/e Rom., Coll. in Missa Ded. Eccl.
131) Mlssale Rom., Seq. l.auda Slon ln testo Ssml Corporls Christl.
132) Luc., XVIII, 1.
133) lfebr., XIII, 15.
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. De.o, antiquíssima retate ccrtis dieb~1s certisquc horis solummodo habcba'tur,. Verumtamen non modo in cretibus, sed privatis etiam in domibus,
. .atque interdum una cum vicinis ct amicis, Deo supplicabatur. Mox vero,
in variis christiani orbis partibus, consuetudo invaluit peculiaria tempora
sacrre prccationi destinancli, ut exempli gratia postremam diei horam, cum
advesj)erascit ac lucerna accenclitur; vel primam, cum nox ad finem vergit,
post nempe galli cantum et sub cliurni sideris ortum. Alia diei momenta,
· utpote. fundendis precibus aptiora, in Sacris Litteris indicantur, vel ex
'tradito Hebrreorum more atque ex cotidianre vitre usu. Secundum "Aposto. Jorum Acta" Iesu Christi discipuli una simul coniuncti hora tertia comprecabantur, cum "repleti sunt omnes Spiritu Sancto" 1 :14 ; Apostolorum
autem Princcps, antequam cibum sumeret, "ascendit. . . in superiora ut
oraret circa horam sextam" 135; ac Petrus et Ioannes "ascendebant in
º'templum ad horam orationis nonam" 1sa et "media ... nocte Paulus et
Silas orantes, laudabant Deum". t37
·
· Varire eiusmodi supplicationes, consilio prresertim et opera monachoruht eorumque, qui asceticre disciplinre se dederant, decursu temporis
"cotidie magis perficiuntur, ac pedetemptim Ecclesire auctoritate in ipsum
·sacrre Liturgire usum inducuntur.
Est igitur "Divinum Officium", quod vocamus, Mystici lesu Christi
Corporis precatio, qure christianorum omnium nomine eorumque in be·neficium adhibetur Deo, cum a sacerdotibus aliisque Ecclesire ministris et
a religiosis sodalibus fiat, in hanc rem ipsius Ecclesire instituto delegatis.
Divinre huius laudis ratio ac virtus qure esse debeant ex iis eruitur
·verbis, qure Ecclesia dicenda suadet, antequam horarire preces incipianfur, prrecipiens nempe ut "digne, attente ac devote" recitentur. ·
· · Dei Verbum, humanam naturam assumens, terrestri huic exsilio
"Iiymnum illum invexit, qui in supernis sedibus per omne revum canitur. Universam · homiitum communitatem ipse sibi coagmentat, eamdemque in divino "f1oc concinendo laudis carmine secum consociat. "Quid oremus, sicut
oportet, nescimus", sicut no bis humiliter confitendum cst, "sed ipse Spififus ;postulat ·. pro no bis gemi ti bus inenarrabilibus". 138 Ac Christus quoque jJer Spirifun1 suurit in nobis Patrem efflagitat. "Nullum maius ·ctonum
prrestare posset Deus hominibus. . .. Orat [ lesus] pro no bis ut sacerdós
· noster; orat i'n ndbis ut caput nos ter; oratur a no bis ut Deus noster ...
Agnoscamus ergo et in illo voces nostras et voces eius in nobis. . .. Oratur
in forma Dei, orat in forma . servi: ibi Creator, hic creatus creaturam
•mutandam 11011 mutatus assumens, ct secum nos faciens unum hominem,
·.Caput et corpus!'; 130
Excelsre dignitati eiusmodi Ecctesire prccationis intenta animi · nosfri
ptetas respond~a-t oportet. Ac ·quandoquidem orantis .vox . éa repetit · carmina;· .qure· Spiritus Sancti afflah1 · co1TScripta ·sunt, qureque perfectissimaln
Ii>ei-. ·amplitudinem· ·declarant :atque · efferunt, net:esse quoque est uf hanc
· vocem internus nost-ri spirih:1s motus -ita ·comitetur, ut eosdem sensus illos
efficiamus- nostros, quibus .ad· crelum erigamur, quibus sanctam adoremus
T-rinitatem, et .quibus laudes ac grates eidem tribuamus debitas: "Sic ste. mus ad psallendum ut mens nostra concordet voei nostrre". 1-10 Non igitur
.de recitatione .tantum agitur, vel de cantu, qui, quamvis ex musicre artis
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)

CI. Act., li, 1-15.

Ibidem, X, 9.
Ibidem, Ili, 1.
Ibidem, XVI, 25.
Rom., YIII, 26.
S. A1111:11stln., Enarr. 111 P.ç. LXXXV, n. 1.
S. Benedlct., Re1Zula Mo11achorum, e. XIX.
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sacrorumque .rituum normis sit perfectissimus, aures tamen solummôcto:
attingat, sed potissimum de ascensu mentis animique nos_tri ad .·oeu1n,·
ut eidem nosmet ipsos, omnesque actiones nostras, _lesu. Christo ·coriiu11cti,,
penitus addicamus.
··
·· :
Inde profecto pro supplicationum nostrarum 11011 exigua parte effü:aêí-'
tas pendet. Qure quidem, si ad ipsum Verbum, hominem factu~, 11011 ·ad-.
rnoventur, hisce verbis conclucluntur "per Dominum nostrum Iesum Chrís-.
tum."; qui, utpote nostrum Deique conciliator, stigmata sua gloriosa ~re-.
lesti Patri ostendit, "semper vivens ad interpellandum pro nobis''._. 1~-1
Psalmi, ut omnes norunt, prrecipuam constituunt "Divini Officii" partem. Cunctum iidem diei cursum complectuntur, sanctitateque affícimit'
'atque ornant. Pulchre Cassiodorus de Psalmis, in "Officium divi~um" sure
retatis distributis declarat: "!psi... cliem venturum matutina exsultatione
conciliant, ipsi nobis primam diei horam dedicant, ipsi nobis _·tertiam·
horam consecrant, ipsi sextam in !?anis confractione lretificant,. ipsi_ nobis_
nonâ ieiunia resolvunt, ipsi diei postrema concludunt, ipsi, noctis .. ;.tdventu,.
·
ne 'mens nostra tenebretur efficiunt". 1-1 2
· Veritates in mentem revocant, populo electo ctivinitus patefactas, ter-.
ribiles interdum, interdum vero suavíssima dulcedine perfusas;· spem repetunt atque incendunt pi:omissi Liberatoris, qure olim vel drca domesticos
focos, vel in ipsa templi maiestate concinendo refovebatur; itemque. mi...
rificà in luce_ ponunt lesu Christi gloriam in antecessum significatam , ac.
summam reternamque eius virtutem, dein vero hoc in terrestre exsiliu.m_.
eius adventum demissionemque, regiam eius dignitatem potestatemque sacerdotalem, ac denique beneficos eius labores eiusque in no:;tram, _rectemptionem profusum sanguinem. Ac pari modo nostrorum animorum iucundidatem exprimunt, regritudinem, spem, timorem, ac Deo. omninó lidentem eumtlemque redamantem voluntatem nostram, nostrumque. mysti::
cum ascensum erga divina tabernacula.
'
··
"Psalmus. . . benedictio populi est, Dei laus, plebis laudatio, pl~usus
omnium, sermo universorum, vox Ecclesire, fidei canora confe'ssio, alÍctoi'itatis plena clevotio, libertatis lretitia, clamor iucunclitatis, lretitire re"stil~
tatio". 143
·
.
·
Prisca retate frequentiores christifideles hornriis l~isce _·precibus acjeran(;.
secl hoc pedetemptim exolevit, atque, ut modo diximus, in prresens êariiti1
recitatio clero solummoclo ac religiosis soclalibus officium est. Nihir igitt1r
clistricto iure laicorum ordini hac in re prrecipitur; verumtamen süm'mo.,·
pere optanclum cst, ut horarias ilias preces . recitando_ vel · caneijdo, ·actu'
participent, qure diebus- festis sub vesperum in sua cuiusque curia habeàntur. Enixe vos vestrosque aclhortamur, Venerabiles Fratres, ut pia· hrec
consuetudo in usu esse ne desinat, utque, ubicumtjue obsolevit; iterunr
pro facultate effecta detur. Quod tum procul dubio sahttaribus. cum,
fructibus fiet, cum vespertinre laudes non sol um digne ac decore· · j'Jersolventur, sed ita quoque ut variis ·modis christifideiium pietatem suaviter'
alliciant. Dierum festorum, qui peculiari modo Deo dicandi ac ""cons~cr_andi sunt, publice ac privatim sit inviolata religio; imprimisq~e _diei d<?triinicre, quam Apostoli, a Spiritu Sancto edocti, in locum sabbati su~s_fituerunt. Si autem ludreis prreceptum fuit: "Sex diebus fa_detis opus.:·. fn:
die septimo Sabbatum est: requies sancta Dómino: omnis qui ·fecetit opú~·
in hac die, morietur" 1 -1-1: quomodo Christiani illi_ spíri,tualem m.or~~ít\. ~OJi
141)
142)
143)
144)

Hebr., VII, 25.
Ex/Jllt:atlo /11 Psaileri11111, Praefatlo.
S. Ambros., E11arrat. i11 P.t. l, 11. !l.
Exnd., XXXI, 15.
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timeant, qui diebus festis opera servilia peragant, per eorumque requietem
non pietati, non religioni se dedant, sed sreculi huius illecebris intemperanter concedant? Rebus igitur divinis, quibus Deus colitur, animus
autem pabulo crelesti enutritur, dies dominica ceterique dies festi consecrandi sunt: et quamvis Ecclesia id tantum prrecipiat, ut christifideles
nempe a servili labore abstineant et Eucharistico intersint Sacrificio, de
vespertino autem cultu prreceptum nullum habeat, aliud tamen etiam atque
etiam commendat in votisque habet; ac ceteroquin aliud quoque postulat
singulorum necessitas, qua omnes sibi tenentur propitiare Deum ut eius
impetrent beneficia. Summo dolore Noster oppletur animus, cum cernimus
qua agendi ratione nostris hisce temporibus mediam diei festi partem,
postmeridianam dicimus, christianus populus traducat: publica spectaculorum loca publicique ludi frequentantur quam maxime, dum sacrre redes
minus quam decet celebrantur. At oportet utique omnes nostra adeant
templa, ut inibi catholicre fidei veritatem doceantur, ut Dei laudes concinant,
utque per sacerdotem Eucharistica benedictione clitentur, et contra huius
vitre adversa crelesti ope muniantur. Perdiscant pro viribus omnes eas
formulas retinere, qure in precibus ad vesperam habitis concinuntur, earumque significatione suos imbuant animos; hisce enim vocibus affecti ac
permoti, quod S. Augustinus de se asseverat, experientur: "Quantum flevi
in hymnis et canticis, suave sonantis Ecclesire ture vocibus commotus acriter. Voces illre influebant auribus meis, et eliquabatur veritas in cor meum,
et exrestuabat inde affectus pietatis, et currebant lacrimre, et bene mihi
erat". 145

*
Per totum anni cursum Eucharistici Sacrificii celebratio itemque preces horarire circa lesu Christi personam potissimum vertuntur; ac res
tam consone congruenterque componuntur, ut in iisdem Servator noster
per sure demissionis, redemptionis triumphique mysteria dominetur.
Qure quidem lesu Christi mysteria dum sacra Liturgia in memoriam
revocat, contendit ut credentes omnes ita eadem participent, ut divinum
Mystici Corporis Caput in singulis membris perfectissima sanctitate sua
vivat. Christianorum animi veluti altaria sint, in quibus varia Sacrificii
momenta, quod Summus immolat Sacerdos, alia ex aliis quodammodo
reviviscant: dolores nempe ac lacrimre, qure peccata detergunt et expiant;
preca tio Deo admota, qure ad crelum usque erigitur; sui ipsius devotio
ac veluti immolatio, qure prompto, generoso, studiosoque fit animo; ac
denique arctissima coniunctio, qua nos nostraque Deo committimus, in
eoque conquiescimus; "cum religionis summa sit imitari quem colis". Hs
Modis ac rationibus hisce congruenter, quibus Liturgia per stata tempora Iesu Christi vitam nobis meditandam proponit, Ecclesia nobis exempla ostendit, qure imitari oportet, ac sanctitatis thesauros indicat, quos
nobis assumamus, quandoquidem quod ore canitur, mente credere necesse
est, et quod mente creditur, in privatos est publicosque mores inducendum.
Sacri enim Adventus tempore, peccatorum, qure misere patraverimus,
in nobis conscientiam excitat: nosque adhortatur ut, cupiditatum refrenatione voluntariisque corporis castigationibus usi, nosmet ipsos pie meditando recollegamus, ac vivido illo permoveamur desiderio redeundi ad
Deum, qui unus potest nos ab admissorum labe et a funestis illis, qure
inde consequuntur malis sua gratia liberare.
Redemptoris autem redeunte natali die, videtur nos veluti ad Bethle145) Confess., lib. IX, cai>. 6.
146) s. Au11:ustl11., ne Clv. Dei, llh. VIII, cnp. 17.
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hemiticum reducere specum, ut ibi edoceamur omnino necessarium esse
renasci denuo ac nos funditus reformare, quod quidem tum solummodo
fit, cum Dei Verbum, hominem factum, intima ac vitali ratione attingimus,
eiusque divin?,m naturam, ad quam evecti sumus, participamus.
Per Epiphanire vero sollemnia gentium vocationem ad christianam
fidem revocans, vult nos cotidie reterno Numini de tanto beneficio gratias
agere, impensa fide Deum vivum et verum appetere, res supernas pie
penitusque intellegere, ac silentium meditationemque adamare, quo facilius
crelestia intueamur ac capiamus dona.
i•Septuagesimre" ac "Quadragesimre" diebus etiam atque etiam eo
contendit Mater nostra Ecclesia, ut miserias quisque nostras intente consideremus, ut ad morum emendationem actuose incitemur, utque peculiari
modo peccata detestemur, eaque precando prenitendoque deleamus; quandoquidem adsidua precatio et admissorum prenitentia supernum nobis conciliant auxilium, sine quo qurevis opera nostra inanis ac sterilis est.
Sacro autem tempore, quo asperrimi lesu Christi cruciatus a Liturgia proponuntur, ad Calvariam nos Ecclesia invitat, ut cruentis Divini
Redemptoris vestigiis insistamus, ut una cum eo Crucem volentes subeamus, ut eosdem in animum referamus nostrum expiationis placationisque
sensus, utque simul omnes cum eo commoriamur.
Per Paschalia sollemnia, quibus Christi triumphus commemoratur, intimo animus noster perfunditur gaudio; ac probe recogitare debem11s.
nobis quoque una cum Redemptore resurgendum esse ex frigida atque
inerti vita ad ferventiorem sanctioremque, plene generoseque nos donando
Deo ac miseram obliviscendo hanc terram ut unice ad crelum aspiremus:
"si consurrexistis cum Christo, qure sursum sunt qurerite, .... qure sursum
sunt sapite". 111
Pentecostes denique tempore, suis prreceptis Ecclesia suaque nos
adhortatur opera, ut ad Spiritus Sancti actionem nos dociles prrebeamus;
qui quidem animos nostros divina incendere caritate exoptat, ut in virtute studiosius cotidie progrediamur, atque adeo sancti simus, quemadmodum
Christus Dominus eiusque Pater, qui est in crelis, sancti sunt.
Liturgicus igitur annus veluti magnificus laudis hymnus habendus est,
quem christianorum familia per lesum, perpetuum conciliatorem suum,
crelesti Patri admovet; sed diligens etiam ordinatumque studium a no bis
postulat, quo magis in dies magisque divinum cognoscamus ac laudemus
Redemptorem nostrum; itemque impensum validumque nisum atque inde...;
fessum requirit exercitium, quo eius imitemur mysteria, quo dolorum eius
iter volentes ingrediamur, et quo tandem aliquando eius gloriam eiuscjue
sempiternam participemus beatitatem.
Ex prreceptis hisce, qure usque adhuc tradidimus, luculenter apparet,
Venerabiles Fratres, quantum a germana ac sincera Liturgire ratione ii
aberrent nostrorum temporum scriptores, qui, elatioris mysticre disciplinre
decepti specie, asseverare audeant non attendendum esse Christum historicum, sed "pneumaticum, vel glorificatum"; itemque affirmare 11011 dubitent, in christifidelium pietate exercenda, Christum, inducta mutatione,
quasi e sua sede deiectum esse, cum Christus glorificatus, qui vivit et
regnat in srecula sreculorum et sedet ad dexteram Patris, occultatus sit,
in eiusque locum Christus ille sit invectus, qui terrenam hanc vitam degebat. Quamobrem nonnulli eo usque procedunt, ut Divini Redemptoris
imagines in Cruce dolentis ex sacris redibus removere expetant.
1-17) Co/o.çs,, Ili, 1-2.
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Attamen falsa eiusmodi commenta sanre omnino obstant doctrinre, a
maioribus traditre. "Credis in Christum natum in carne, ita S. Augustinus,
et pervenies acl Christum natum de Deo, Deum apud Deum". 148 Sacra
autem Liturgia totum nobis Christum proponit in omnibus sure vitre condicionibus: eum nempe, qui JEterni Patris est Verbum, qCti e Deipara
Virgine nascitur, qui veritatem nos docet, qui regrotos sanat, qui mrerore
àffectos solatur, qui dolores patitur, qui moritur; ac deinde qui ex triumphata morte resurgit, qui in creli gloria regnans Paraclitum in nos immittit Spiritum, qui perpetuo denique in sua Ecclesia vivit: "lesus Christus
heri et hodie: ipse et in srecula". 1-1 9 Ac prreterea non modo eum nobis
imitandum pnebet, sed magistrum etiam ostendit, cui pronas demus aures, pastorem, quem sequamur, ac salutis nostrre conciliatorem, sanctitatis nostrre principium, et Mysticum Caput, cuius nos membra vita sua
fruentia sumus.
Quoniam vero acerbi eius cruciatus prrecipuum constituunt mysterium,
ex quo salus nostra oritur, catholicre fidei consentaneum est in maxima
illud sua luce poni; est siquidem divini cultus veluti centrum, cum Eucharisticum Sacrificium cotidie illud reprresentet et innovet, et cum Sacram·enta omnia arctissimo vinculo Cruci coniungantur. 150
Quapropter liturgicus annus, quem Ecclesire pietas alit ac comitatur,
non frigida atque iners earum rerum reprresentatio est, qure ad prreterita
tempora pertinent, vel simplex ac nuda superioris retatis rerum recordatio.
Sed potius est Christus ipse, qui in sua Ecclesia perseverat, quique immensre misericordire sme iter pergit, quocl quidem in hac mortali vita,
cum pet'ransiit benefaciendo 161 , ipse pientissimo eo consilio incepit, ut hominum an'imi mysteria sua attingerent ac per eadem quodammodo viverent;
qure profecto mysteria, non incerto ac subobscuro eo modo, quo recentiores quidam scriptores effutiunt, sed quo modo catholica doctriná nos
docet, prresentia continenter adsunt atque operantur; quandoquidem, ex
Ecclesire Doctorum sententia, et eximia sunt christianre perfectionis exempla, et divinre gratire sunt fontes ob merita deprecationesque Christi, et
effectu suo in nobis perdurant, cum singula secundum indolem cuiusque
suam salutis nostrre causa suo modo exsistant. Accedit quod pia Mater
Ecclesia, dum Redemptoris nostri mysteria nobis proponit contemplanda,
precibus suis superna ea dona efflagitat, quibus filii sui eorundem mysteriorum spiritu quam maxime ex virtute Christi imbuantur. Cuius quidem
afflatu et virtute nos possumus, per sociam voluntatis nostrre operam
vitalem vim.. nobis assumere, sicut palmites ex arbore atque ex capite mem~
bra; itemque nos pedetemptim laborioseque transformare possumus "in
mensuram retatis plenitudinis Christi". 162

*

Per liturgici anni decursum non modo lesu Christi mysteria, sed
Sanctorum etiam crelitum festa celebrantur. Quibus in festis, etsi de inferiore ac subiecto ordine agitur, Ecclesia tamen semper eo contendit,
ut nempe sanctitatis exempla christifidelibus proponat, quibus iidem per-·
mo'ti, ·oivini ipsius Redemptoris virtutibus se exornent.
·· Etenim sanctorum crelitum, in quorum virtutibus ipsa lesu Christi
vittus varia ratione resplendet, nos imitatores simus oportet, sicut eius ipsimet -imitatores fuere. ln aliis siquidem apostolatus studium refulsit, in
148) S. Augustln., 1':11arr ili Ps. CXXIII, n. 2.
149) Héhr., XIII, 8.
HíO) S. Thôm., S11mma Theol., Ili, q. XI.IX ct q. LXII, art. 5.
151) Cf. Acta, X, 38.

l!j2) E.oh., IV, 13.
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aliis vero nostrorum heroum fortitudo ad sanguinis usque effusionem
viguit; in aliis constans vigilantia enituit, qua divinum prrestolabantur
Redemptorem, in aliis autem virginalis splenduit animi candor ac modesta pra!stitit christianre humilitatis suavitas; in omnibus denique incensissima efferbuit erga Deum, erga proximos caritas. Qure omnia sanctitudinis decora sacra Liturgia nostros ante oculos ponit, ut eadem salutariter intueamur, et ut "quorum gaudemus meritis, accendamur exemplis". 1õa Oportet igitur retinere "in simplicitate innocentiam, in caritate
concordiam, modestiam in humilitate, diligentiam in administratione, vigilantiam in adiuvandis laborantibus, misericordiam in fovendis pauperibus, in defendenda veritate constantiam, in disciplinre severitate censuram, ne aliquid ad exemplum bonorum factorum desit in nobis. Hrec
sunt enim vestigia, qure nobis Sancti, revertentes in patriam, reliquerunt,
ut illorum semitis inhrerentes, sequeremur et gaudia". 1 5 ., Ut autem nostri
quoque sensus salubriter excitentur, vult Ecclesia nostris in templis sanctorum crelitum imagines proponantur, semper tamen eadem ratione permota, ut nempe "quorum colimus imagines, virtutes imitemur". 16r.
At aliud prreterea est, cur sanctis crelitibus a christiano populo habeatur cultus, ut scilicet eorum imploretur auxilium, et "quorum delectamur prreconiis, sublevemur eorum patrociniis". 166 Inde facile eruitur,
cur sacra Liturgia plurimas precum formulas nobis prrebeat, quibus sanctorum crelitum patrocinium invocetur.
Sanctos autem inter crelites prrestantiore modo colitur Deipara Virgo
Maria. Eius siquidem vita, ex munere divinitus accepto, Iesu Christi mysteriis arctissime inseritur, ac nemo profecto lncarnati Verbi vestigiis propius quam ilia atque efficacius institit, nemo maiore gratia potestateque
fruitur apud Cor Sacratissimum Filii Dei, ac per illud apud crelestem
Patrem. lpsa Cherubimis ac Seraphimis sanctior est, ac prre ceteris crelitibus ampliore prorsus potitur gloria, cum sit "gratia plena" 1 57, sitque
Dei genitrix, nobisque felici partu suo dederit Redemptorem. Ut est igitur
"Mater misericordire, vita, dulcedo et spes nostra", ad eam clamemus
omnes "gementes et flentes in hac lacrimarum valle" 168 , ac nos nostraque omnia patrocinio eius fidentes concredamus. lpsa Mater nostra exstitit,
cum Divinus Redemptor sui ipsius sacrificium perageret; atque adeo,
hoc quoque titulo, eius nos filii sumus. Omnes nos ipsa virtutes docet;
nobisque suum porrigit Filium, unaque cum eo cuncta, quibus indigemus,
auxilia, quandoquidem Deus "totum nos habere voluit per Mariam". 169
Per liturgicum hoc iter, quod denuo singulis annis nobis patet, Ecclesire opera, sanctitatis effectrice, permoti, ac subsidiis exemplisque roborati sanctorum crelitum, imprimisque immaculatre Virginis Marire, "accedamus cum vero corde, in plenitudine fidei, adspersi corda a conscientia
mala et abluti corpus aqua munda" rno, ad "Sacerdotem Magnum" 161,
ut cum eo vivamus et consentiamus, ac possimus per ipsum penetrare
"usque ad interiora velaminis" 1n2, ibique crelestem per omne revum honorare Patrem.
Talis est sacrre Liturgire natura et ratio; ea nempe ad Sacrificium
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
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pertinet, ad Sacramenta, ad Deoque tribuendas laudes; atque itidem spectat
ad nostrorum animorum cum Christo coniunctionem et ad eorum sanctimoniam per Divinum Redemptorem adipiscendam, ut Christus honoretur,
ac per ipsum et in ipso Sanctissima Trinitas: Gloria Patri et Fifi-o et

Spiritui Sarzcto.
IV.
Quo facilius errores traiectionesque veritatis, de quibus supra verb:1
fecimus, ab Ecclesia arceantur, et quo tutioribus normis ducti christifideles queant liturgicum apostolatum, uberibus cum fructibus, ad rem deducere, opportunum putamus, Venerabiles Fratres, aliquid adicere, quod
propositam doctrinam ad usum adiungat.
Curn de germana sinceraque pietate egimus, asseveratum a Nobis
est, inter sacram Liturgiam ceterasque religionis actiones - si modo
eredem recto ordine contineantur ad rectumque propositum spectent veram repugnantiam interesse non posse, immo quredam esse pietatis
exercitia, qure .Ecclesia clero religiosisque sodalibus summopere suadeat.
lamvero ab huiusmodi exercitiis christianum quoque populum 11011
alienum esse volumus. Hrec autem sunt, ut prrecipua tantum attingamus,
spiritualium rerum meditatio, diligens sui ipsius recognitio ac censura,
sacri secessus reternis commentandis rebus instituti, pire ad Eucharistica
tabernacula salutationcs, ac peculiares illre preces supplicationesque in
honorem Beatre Virginis Marire habit,e, in quibus, ut omnes norunt, Mariale excellit Rosarium. 16a
Multiplicibus hisce pietatis formis Spiritus Sancti afflatus et actio 11011
adesse 11011 possunt; eo enim spectant, ut animos nostros, etsi varia ratione, ad Deum convertant ac dirigant, ut eos a peccatis expient ad virtutemque excitent assequendam, ut dcnique ad sincerre pietatis studium salutariter instimulent, cum eos ad retemas meditandas veritates assuescant,
ct ad mysteria contemplanda divinre humanreque Christi naturre aptiores
reddant. Ac prreterea, cum impensius in christifidelibus spiritualem vitam
alant, eos ad publica participanda sacra uberioribus cum fructibus inducunt, atque a periculo prohibent, quominus liturgicre preces i11 ina11es
ritus dilabantur.
Ne desistatis igitur pro pastorali diligentia vestra, Ve11crabiles Fratrcs, eiusmodi pietatis exercitia commendare ac fovere, ex quibus procul
dubio populo vobis credito salutiferi 11011 poterunt 11011 oriri fructus.
ldque potissirnurn ne permittatis - quod 1101111ulli profitentur, vel renovandre Liturgire specie decepti, vel effutientes liturgicos dumtaxat ritus
efficacia dignitateque pollere ut templa 11empe per horas, publicis
sacris non destinatas, occlusa permaneant, quemadmo~um in quibusdam
regionibus iam evenit; ut Augusti Sacramenti adoratio ac pire ad Eucharistica tabernacula salutationes neglegantur; utque admissorum confessio, qure pietatis tantum causa peragatur, dissuadeatur; ac cultus Deiparre Virginis, qui ex sanctorum virorum sententia index est "prredestinationis", i11 iuvenili prresertim reta te ita posthabeatur, ut pedetemptim
deferveat atque languescat. lstiusmodi age11di ratio11es venenati sunt
· fructus, christianre pietati dctrimentosi quam maxime, qui ex infectis sanre arboris ramis oriuntur; succidendi igitur sunt, ut vitalis arboris sucus
suaves queat solummodo optimosque alcre fructus .
.Quia vero opiniones, qure de frequentiore admissorum confessione a
nonnullis manifestantur, a Spiritu Christi eiusque intaminatre Sponsre sunt
163) CI.
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prorsus alienre vitreque spirituali reapse funestre, ea in memoriam revocamus, qure hac super causa in Encyclicis Litteris Mystici Corporis dolenti animo conscripsimus; atque iterum iterumque instamus ut, qure ibi
gravissimis verbis exposuimus, ea gregibus vestris imprimisque sacerdotii
candidatis iuvenique clero, serio meditanda ac docili animo exsequenda
proponatis.
Peculiari autem modo contendite, ut sacrum secessum menstruum,
ac spirituales ilias exercitationes, pietatis excolendre causa per statos dies
susceptas, quam plurimi participent 11011 modo ex clero, sed ex laicorum
etiam ordine, atque ex iis prresertim, qui in religiosa sodalicia, vel in
Actionis Catholicre agmina sint adsciti. Ut iam supra diximus, spirituales
eiusmodi exercitationes valde utiles, immo etiam necessarire sunt ad sinceram pietatem animis instillandam, ad eosdemque ita sanctitate morum
conformandos, ut ex sacra Liturgia efficaciora possint uberioraque educere
beneficia.
Ad diversas vero rationes quod attinet, quibus eredem fieri solent,
omnibus exploratum perspectumque sit in terrestri Ecclesia, haud secus
ac in crelesti, mansiones multas esse 1 6-1; atque asceticam disciplinam
peculiare alicuius arbitrium esse non posse. Unus Spiritus est, qui tamen
"ubi vult spirat" 166 ; ac per varia dona variaque itinera animos, ab se
collustratos, ad sanctimoniam assequendam dirigit. Eorum autem libertas
supernaque in iisdem Spiritus Sancti actio res sacrnsancta esto, quam
nemini quovis titulo liceat perturbare vel proculcare.
ld tamen perspicuum est, spiritualia eiusmodi exercitia, qure Sancti
lgnatii ratione ac norma peragantur, ob miram suam efficacitatem, a Decessoribus Nostris plene probata vehementerque commendata fuisse. Et
Nos quoque pari ratione probavimus ac commendavimus; quod quidem
in prresens libenter iteramus.
Verumtamen oportet omnino afflatus ille, quo quisque ducatur ad
peculiaria peragenda pietatis exercitia, a Patre luminum oriatur, ex quo
omne da tum optimum et omne donum perfectum descendit 1 6 6; cuius
quidem rei index profecto efficacitas erit, qua hrec exercitia efficere
poterunt, ut divinus cultus cotidie magis adametur ac latius promoveatur,
utque christifideles impensiore desiderio compellantur ad Sacramenta rite
participanda et ad omnes res sacras debito obsequio debitoque honore
prosequendas. Quodsi contra, divini cultus principiis ac normis impedimenta prrebeant, vel iisdem obstent atque officiant, tum procul dubio
existimandum est eadem 11011 recto consilio, non prudenti studio ordinari
ac dirigi.
Alia prreterea pietatis exercitia habentur, qure, quamvis ad sacram
Liturgiam districto iure non pertineant, peculiari tamen momento dignitateque pollent, ita ut in liturgicum ordinem quodammodo inserta censeantur, et ab hac Apostolica Sede sacrorumque Antistibus etiam atque etiam
comprobata sint ac dilauaata. Quorum in numerum supplicationes referuntur, qure vel per mensem Maium ad Deiparam Virginem, vel per
lunium mensem ad Sacratissimum Cor lesu admoveri solent, itemque novendiales vel triduanre preces, ac lesu Christi ad Calvariam iter per stationes recolitum, nec 11011 cetera eiusmodi.
Hrec pietatis opera, quoniam christianum excitant populum tum ad
Prenitentire Sacramentum adsidue frequentandum et ad Eucharisticum rite
164) Cf. toan., XIV, 2.
165) toan., Ili, 8.
166) Cf. lac., 1, 17.
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pieque participanclum Sacrificium clivinamque Mensam, tum ad Redemptionis nostrre mysteria meditanda et ad prreclara sanctorum crelitum imitanda exempla, idcirco, salutari 11011 sine fructu, liturgici cultus nos participes efficiunt.
Quamobrem perniciosam rem egerit ac fallacia plenam, qui sibi temerario ausu sumpserit hrec omnia pietatis exercitia reformare, eaque ad
liturgicorum rituum rationes ac modos solummodo reducere. Necesse tamen est ut sacrre Liturgicre afflatus eiusque prrecepta ita in eadem
valeant salubriter, ut nihil prorsus inducatur, quod ineptum sit, vel Dei
domus indignum decore, vel denique sacris sit peragendis detrimentosum,
sanreque pietati obstet.
Curate igitur, Venerabiles Fratres, ut hrec germana sinceraque pietas
vestros sub oculos codidie magis adaugeatur, atque uberius usque florescat. ldque potis_simum ne gravemini menti omnium inculcare, christianam nempe vitam non in multis variisque precibus ac pietatis exercitiis
consistere, sed in eo potius, quod hrec ad spiritualem christifidelium profectum, ideoque ad totius Ecclesire incrementum reapse conferant. Siquidem /Eternus Pater "elegit nos in ipso (Christo), ante mundi constitutionem ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius". 167 Precationes igitur nostrre pietatisque exercitationes omnes eo contendant oportet,
ut spirituales vires nostras ad supremum eiusmodi nobilissimumque exsequendum propositum convertant ac dirigant.

"'

Vos autem enixe adhortamur, Venerabiles Fratres, ut erroribus ac
fallaciis remotis, iisque omnibus prohibitis, qure veritatem rectumque ordinem egrediantur, ea incepta provehatis, qure altiorem populo impertiant
sacrre Liturgire cognitionem; ita quidem ut ipse aptius queat atque facilius divinos ritus eo animo participare, quo christianos addeceat.
Imprimisque enitendum est, ut omnes debito obsequio debitaque fide
decretis obtemperent, qure vel Tridentina Synodus, vel Romani Pontífices ac Sacrum Consilium tutandis ritibus prrepositum ediderint, et qure
liturgici lihri ad externam publici cultus actionem quod attineat, statuerint.
ln omnibus Liturgire rebus tria hrec potissimum ornamenta splendescere debent, de quibus Decessor Noster loquitur Pius X: sanctitudo
nempe, qure a novis profano afflatu abhorreat; rectre imagines ac formre,
quibus genuinre optimreque artes inserviant ac famulentur: universitatis
denique ratio, qure - legitimis servatis peculiarium regionum moribus ac
consuetudinibus - catholicam Ecclesire unitatem patefaciat. 168
Cupimus autem etiam atque etiam commendare sacrarum redium sacrorumque altarium decus. Divina ilia sententia se quisque sentiat animatum: "Zelus domus ture comedit me" 169 ; ac pro viribus contendat, ut
omnia, sive in sacris redificiis, sive in vestibt1s ac liturgica supellectili,
etsi non divitiarum copia splendoreque niteant, munda sint tamen atque
apta, cum omnia sint Divinre Maiestati dicata. Quodsi iam supra 11011
rectam eorum rationem reprobavimus, qui, specie redintegrandre antiquitatis, sacras imagines ex templis prohibere velint, at heic officio Nostro
consentaneum putamus haud bene conformatam eorum reprehendere pietatem, qui in redibus divino cultui destinatis ac vel in ipsis altaribus
multiplicia simulacra et effigies, nulla adhibita insta causa, venerationi
167) EJJhes., I, 4.
168) Cf. Lili. Apost. J\\otu Proprio Tra /e .~ol/ecilml/11/, d. d. XXII Nov. n. MCMllf.
169) Psa/111. L.XVIII, 10; loan., li, 17.
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propo11a11t, qui reliquias legitima auctoritatc 11011 recognitas ostentent,
qui denique peculiares parvique momenti res urgeant, dum prrecipuas ac
necessarias neglegant, atque adeo religionem in deridiculum vertant,
eiusque cultus gravitatem minuant.
ln memoriam quoque decretum illud revocamus "de novis cultus seu
devotionis formis non introducendis" 170 ; quod quidem, ut religiose observetur, vigilantire vestrre commendanms.
Ad res musicas quod attinet, certre preclarreque normre in Liturgia
religiose serventur, quas Apostolica hrec Sedes edidit. Gregoriani concentus, quos Romana Ecclesia ut rem propriam habet, utpote antiquitus
a maioribus acceptam ac per sreculorum decursum sub impe11sam suam
tutelam custoditam, quosque christifidelibus ut rem itidem propriam proponit, atquc etiam in nonnullis Liturgire partibus omnino prrescribit 1n,
non modo sacrorum Mysteriorum celebrationem magis decoram magisque
sollemnem efficiunt, sed summopere etiam conferunt ad adstantium fidem
pictatemque adaugendam. Quam ad rem Decessores Nostri imm. mem.
Pius X et Pius XI clecrevere - idque Nos libenter auctoritate Nostra
confirmamus - ut in sacris Seminariis religiosisque lnstitutis Gregorianus cantus diligenter studioseque coleretur, utque, prrecipua saltem apud
templa, veteres cantorum Scholre restituerentur; quod quidem haud paueis in locis felici cum exitu factum est. 172
Prreterea "quo actuosius fideles divinum cultum participent, cantus
Gregorianus, in iis qure ad populum spectant, in usum populi restituatur.
Ac revera pernecesse est ut fideles, non tamquam extranei vel muti spectatores, sed penitus Liturgire pulchritudine affecti, sic creremoniis sacris
intersint. . . ut vocem suam sacerdotis vel Scholre voei bus, ad prrescriptas
normas, alternent; quod si auspicato contingat, iam non illud eveniet
ut populus aut nequaquam, aut levi quadam demissoque murmure communibus precibus, liturgica vulgarive lingure propositis, vix respondeat" .113
Cretus, qui intento animo altaris Sacrifício interest, in quo Servator noster
una cum filiis suis, sacro cruore redemptis, immensre caritatis sure epithalamium ca11it, silere procul dubio non potest, quandoquidem "cantare
amantis est" 1 7'1, et quemadmodum iam antiquitus in proverbium venit,
"qui bene cantat, bis orat". !taque militans Ecclesia, populus nempe una
cum Clero, triumphantis Ecclesire canticis Angelorumque choris suam
inserit vocem, omnesque simul magnificum reternumque Sa11ctissimre Trinitati conci11unt laudis hymnum, secundum illucl: "cum quibus et nostras
voces ut admitti iubeas deprecamur". 175
Haud tamen asseverari potest hodiernre musices modos atque conce11tus ex catholicre religionis cultu omnino remove11dos esse. Quin immo,
si nihil iidem habeant, quod profanum sapiat, vel loci ac liturgicre actionis sanctitatem dedeceat, neque ex inani quodam studio miri atque insoliti oriantur, tum oportet profecto eis templa nostra pateant, cum ad
sacrorum rituum splendorem mentesque ad altiora elevandas simulquc
ad veram animi refovendam pietatem haud parum conferre queant.
Vos adhortamur etiam, Venerabiles Fratres, ut popularis ad religionem pertinens cantus cura vestra - promoveatur; atque ea serva ta,
qure par est, dignitate, diligenter effectus detur, cum christianorum multi170)
171)
172)
173)
174)
175)
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tudinis fidem pietatemque facile exacuat atque incendat. Concordes amplissimique plebis nostrre concentus crelum ascendant veluti resonantis maris
fragor 11a, atque cor unum et animam unam 177 canora elataque vocc
significent, ut fratres addccet ciusdemque Patris filios.
Quod autem de rebus musicis diximus, idem fere de ccteris nobilibus
artibus dicendum est, ac prresertim de architecturre ac de sculpturre
picturreque artibus. Recentes imagines ac formre, ad materiam aptiores,
ex qua hodie conficiuntur, 11011 sunt generali modo atque ex prreiudicata
opinione spernendre ac reiciendre; sed rationibus illis requabiliter ac rectc
compositis, qure ncque ad nudam contendant rerum imitationem, nec ad
nimium "symbolismum", quem vocant, ac necessita ti bus potius spectatis
christianre communitatis, quam peculiari artificum iudicio atque ingenio
cuiusque suo, oportet omnino eam nostrorum temporum artem liberum
habere campum, qmc sacris redibus sacrisque ritibus debita reverentia
debitoque honore inserviat; ita quidem ut eadem ad mirabilem illum
glorire concentum, quem summi viri per revoluta iam srecula catholicre
fidei cecinere, suam queat adiungere vocem. Facere tamen non possumus
quin, pro officii Nostri conscientia, eas imagines ac formas, recens a 11011nullis inductas, deploremus ac reprobemus, qure sanre artis deformationes
depravationesque videantur, qureque etiam nonnumquam decori, modestire
ac pietati christianre aperte repugnent, sensumque vere religiosum misere
offendant; hre quidem a nostris tem pi is arcendre prorsus atque expellendre
sunt, ut "generatim quidquid a sanctitate loci absonum sit". 178
Pontificiis normis ac decretis insistentes, curate diligenter, Venerabiles
Fratres, ut eorum artificum mentem animumque collustretis ac dirigatis,
quibus hodie concredatur munus, tot templa, belli vi diruta, vel penitus
deteta, restituendi vel rursus redificandi; queant ipsi ac velint ex divina
religione modos rationesque haurire, qure aptius ac dignius cultus necessitatibus respondeant; ita enim feliciter eveniet, ut -humanre artes, quasi
a creio datre, serena luce splendeant, ad civilem hominum cultum summopere pertineant, et ad Dei gloriam conferant animorumque salutem.
Siquidem ingenure artes tum reapse ad religionem conformantur, cum
"quasi ancillre nobilissimre divino cultui inserviant". 17 11
At est aliquid etiam maiorisque momenti, Venerabiles Fratres, quod
peculiari modo sedulitati studioque vestro apostolico commendemus. Quidquid ad externum religionis cultum attinet suam profecto habet gravitatem; attamen pernecesse potissimum est christianos Liturgire vitam vivere, eiusque supernum alere ac refovere afflatum.
Alacriter igitur consulite ut adolescens clerus, cum ad asceticas, theologicas, iuridicas ac pastorales disciplinas instituitur, ita etiam concordi
ratione conformetur, ut sacras crerimonias intellegat, earum maiestatem
pulchritudincmque percipiat, easque normas diligenter addiscat, quas rubricas vocant. ldquc 11011 modo culturre causa, 11011 ea solummodo ratione, ut debito ordine, decore dignitateque sacrorum alumnus religionis· ritus
peragere aliquando valeat, sed ea prresertim, ut arctissima cum Ghristo
sacerdote coniunctione devinctus educetur, ac sanctus fiat sanctitatis administer.
Eo quoque omni ope contendite, ut iis -rationibus atque adiumentis,
qure prudentia vestra ad rem aptiora iudicaverit, clerus populusque mentium animorumque unitatc inter se copulentur; atque adeo christiana
176) CI. S. Ambros., Hexameron, Ili, 5, 2:1.
177) Cf. Act., IV, 32.
178) e. r. e., can. 1178.
179) Plus XI, Const. Div/11/ cu//11s.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

999

plebs Liturgiam tam actuose participet, ut luec reapse sacra actio fiat,
in qua sacerdos, qui pnesertim in sibi credita parcrcia animorum curre
incumbit, cum populari ccrtu consociatus, debitum tribuat retemo Numini
cultum.
Ad hoc aptius assequendum haud parum profecto conferet probos
beneque excultos pueros ex quavis civium classe accurate seligere, qui
sponte libenterque accedentes, rite, sedulo studiosequc altari inserviant;
quod quidem munus a parentibus altioris etiam ordinis altiorisve culturre
magni restimari debet. Quodsi opportunc hi iuvenes excolantur, ac vigilanti sacerdotum cura ad creditum sibi ministerium statutis horis reverenter constanterque obeundum excitentur, tum facile eveniet ut novi ex
iisdem sacerdotii candidati oriantur; neque id misere continget, quod
Clerus interdurn in catholicorum etiam rcgionihus lamentatur, ut ii 11rmpc
omnino desiderentur, qui sibi in augusto conficiendo Sacrifício respondeant
ac famulentur.
Studiosissima navitate vestra id imprimis efficite, ut chi:istifideles omnes Eucharistico intersint Sacrifício; quo autem uberiores inde habeant
salutiferos fructus, eos sedulo admonete ut legitimis modis omnibus, de
quibus supra scripsimus, pie illucl participcnt. Augusturn altaris Sacrificium
divini cultus prrecipua actio cst; oportet igitur christianre etiam pietatis
sit fons ac veluti centrum. Apostolico autern studio vestro nurnquarn vos
satisfecisse reputate, nisi curn filios vestros frequentíssimos videritis acl
creleste conviviurn accedere, quod est sacrarnenturn pietatis, signurn unitatis, vinculurn caritatis. 180
Ut vero supernis hisce rnuneribus clitioribus usque christianus populus potiri valeat, de pietatis thesauris, quos sacra continet Liturgia, eum
docete diligenter per opportunas conciones, ac prresertim per dissertationes et acroases certis temporibus indictas, per peculiares ccctus studii causa in hebdomadam productos ac per cetera huiusmodi. Qua in re vobis
ii profecto prresto erunt, qui in Actionis Catholicre ordinibus militant,
curn sernper parati sint adiutricem Hierarchire prrestare operam ad Iesu
Christi Regnum provehendum.
At prorsus opus est hisce omnibus in rebus intento vigiletis animo,
nc in agrum dorninicum veniat inimicus et superserninet zizania in media
tritici 181 ; hoc est ne irrepant in grcges vestros subtiles illi perniciosique
errorcs, qui falsus mysticismus ac noxius quietismus audiunt - qui quidem errores iam a Nohis, ut nostis, reprobati sunt 182 - itemque ne animas seducat periculosus quidam humanismus, neve fallax doctrina inducatur
ipsam perturbans catholicre fidei notionem, neve denique nimiurn restituendre in liturgicis rebus antiquitatis studium. Pariquc diligentia curate,
ne falsa comrnenta eorum propagentur, qui perperam reputent ac doceant
humanarn Christi naturam clarificatam reapse ac sernper prresentia sua in
"iustificatis" habitare, ac vcl etiam unam ac numero eamdem, ut dicitur,
gratiarn coniungere Christum cum Mystici eius Corporis membris.
Numquam vobis ob emergentes difficultates animus dcsit, numquam
pastoralis decidat sollertia vestra. "Canite tuba in Sion. . . vocate ccetum,
congregate populum, sanctificate Ecclesiam, coadunate senes, congregate
parvulos et sugentes ubera" 1 8 3, omnique ope efficite ut ubique gentium
christifidelibus templa stipentur et arre, qui quidem utpote viva membra
divino suo Capiti copulata, Sacramentorum gratiis reficiantur, et una
180)
181)
182)
183)

Cf. S. Aue;ustin., Tract. XXVI i11 loa11., 13.
Cf. Matth., XIII, 24-25.
Lltt. Encycl. Mystici Corporis.
roei, li, 15-16.
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cum co ct per cum augustum cclcbrent Sacrificium, ~tcrnoquc Patris debitas laudcs tribuant.
,:e

Hrec habcbamus, Vencrabiles Fratrcs, qure vobis sciberemus; idque
facimus eo consilio ducti, ut Nostri vcstrique filii satius intellegant plurisque faciant pretiosissimum thesaurum, qui in sacra Liturgia continetur: Eucharisticum nempe Sacrificium, Crucis Sacrificium reprresentans
et renovans; Sacramenta, qure divinre gratire divinreque vitre rivuli sunt;
ac laudis hymnum, quem terra crelumque cotidie ad Deum extollunt.
Nobis autem fore sperare licet, ut hrec hortamenta Nostra segnes
ac renitentes moveant non modo ad impensius ac rectius Liturgire studium, sed ad eius etiam supernum eosque paterno admonemus animo
ut suum afflatum in actione vitre refovendum, secundum illud Apostoli:
"Spiritum nolite extinguere". 18-1
Quos vero quredam immoderatio ad res interdum dicendas vel facicnclas compellit, quas Nos dolentes probare 11011 possumus, eis S. Pauli
monita iteramus: "Omnia autem probate; quocl bonum est, tenete" 185 ;
eosque paterno admonemus animo ut suam velint cogitancli agendique
rationem ex christiana doctrina sumerc, qure prreceptis conformatur intaminatre lesu Christi Sponsre Sanctorumque Matris.
lllucl autem in omnium memoriam revocamus, oportere scilicet
omnino generosa fidelique voluntate sacris obtemperare Pastoribus, qui
quidem iure pollent officioque tenentur totam, imprimisque spiritualem,
moderandi Ecclesire vitam: "Obedite prrepositis vestris et subiacete eis.
lpsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut
cum g~udio hoc faciant, et 11011 gementes". 1ss
Deus, quem colimus, et qui "non.. . est clissensionis Deus, sed pacis" 187 , benignus nobis omnibus conceclat ut, una mente unoque animo,
hoc in terrestri exsilio sacram participemus Liturgiam, qure sit veluti
prreparatio quredam atque auspicium crelestis illius Liturgire, qua, ut confidimus, una cum summa Dei Genitrice dulcissimaque Matre nostra, aliquando concinemus: "Sedenti in throno et Agno: benedictio et honor et
gloria et potestas in srecula sreculorum". 1s8
Qua lretissima spe freti, vobis singulis univcrsis, Vcnerabilcs Fratres,
ac gregibus vigilantire vestrre concreditis, divinorum munerum auspicem,
peculiarisquc benevolentire Nostrre testem, Apostolicam Benedictioncm
amantissime impertimus.
Datum ex Arce Gandulphi, prope Romam, die XX mensis Novembris,
anno MDCCCCXXXXVII. Pontificatus Nostri nono.
PIVS PP. XII.
184)
185)
186)
187)
188)

1 Thess., V, 19.
Ibidem, V, 21.
lfcbr., XIII, 17.
1 Cor., XIV, :i:i.
Apoc., V, 13.
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PELAS REVISTAS
De Principiis Quibus Nova Psalmorum Latina Transtatio Regitur.
No seguinte artigo, o Pe. A r d u i II o K I e i II h a n s, O. I'. ,\\., discute os 1ni11cipios que orientaram a nova versão latina dos salmos, promulgada pelo moto-próprio
/11 cotidlanis precih11s de 24 de Março de 1945. Transcrevemo-lo de Antonian11m, revista
publicada pelos Professores do Ateneu Pontificio Antoniano de Roma (Julho-Ou!. 1947,
págs. 277-289).

Ephemerides Vindobonenses Die Furche 1 scribunt: "Die 24 Martii
1947 duo anni sunt, cum Pius PP. XII Motu Proprio ln cotidianis precibus
novam !atinam Psalmorum conversionem ex textu originali a Professoribus
Pontif. lnstituti Biblici confectam mundo universo utendam permisit. Hoc
facto e Roma prodiit quasi ignis sanctus, qui in omnibus terrae partibus
populum christianum novo amore et studio erga ilia cantica antiqua Ecclcsiae accendit". Revera permulti clerici novam iam adhibent translationem
in recitatione divini officii et in pluribus linguis modernis versiones eiusdem
prodierunt. Ideo etiam indicia de eadem in nonnullis Periodicis apparuerunt,
quae quidem omnia fere favorabilia sunt. Diversis autem observationibus
et obiectionibus contra eam factis respondet Rector Pontificii Instituti Biblici P. Augustinus Bea, S. 1., in opere inscripto li Nuovo Salterio Latino,
Chiarimenti sull'origine e lo spirito clella trad11zio11e. 2 ln sequentibus relationem ampliarem operis exhibentes tractabimus: 1) De reformatione
Psalterii Gallicani; 2) de critica restitutione textus originalis; 3) de ipsa
translatione; 4) de indole latina eiusdem.
1) De reformatio11e Psalterii Gallicani. ln antiquitate christiana S.
I-lieronymus, uti notum est, correxit Psalterium ex textu graeco in !atinam
linguam translatum, quocl Psalterium Romanum vocatur, deinde secundum
textum hexapiarem Origenis iterum illud correxit (Psalterium Gallicamim)
et deniquc integram confecit novam translationem !atinam ex textu hebraico
(Psalterium iuxta Hebraeos). Cum autem lingua Psalterii Gallicani praesertim humanistis non placuisset ob eius indolem nimis "vulgarem", plures
ipsi translationes latinas ex textu hebraico adornarunt. Ultimis denique
25 annis saeculi XIX etiam quidam catholici, uti Houbigant, Le Hir, Pannier
novas ediderunt conversiones textus originalis in linguam !atinam, quarum
certe ilia P. Zorell, maxime nota est. 3 Novae hae translationes in linguam
!atinam aliaeque in línguas vernaculas, satis demonstrabant desiderium
praesertim clericorum habendi translationem !atinam Psalmorum, "qua sensus, a Spiritu Sancto inspirante intentus, significantius patescat, qua pii
Psalmistae effectus perfectius cxprimantur, qua dicendi ars verborumque
1) Vle Furche, 3. Jahrgang, N. li, Wlen 22. Miirz 1947, p. 7: "Am 24. Mlirz slnd
es zwel Jahre, seit Papst Plus XII. mil selnem Motu proprlo "ln cotldlanls preclbus"
die neue lateinlsche Psalmenübersctzung, die von Professoren des Blbellnstltuts ln Rom
nach dem hebrãlschen llrtext angefertlgt worden war, lür dle ganze Welt frelgcgeben
hat. Oamlt 1st glelchsam von lfom eln heillges Feuer ausgegangcn, das ln allen
Lãndern der Well dle Chrlstcn mil neuer Liebc und Begelsterung fllr dle altcn helllgen
Lieder der Kirchc entzUndete.
2) Scconda Edlzione, Roma, Pontlficio lstituto Blblico, 1946. ln-89 pp. IV, 180.
(L. 300). Opus est ampllor expositlo eorum, de quibus clmus. Auctor dle 25 Aprllis
1945 ln Pontlflcla llnlversitate Gregoriana puhllce dlsseruerat quaeque typls edlderat
in Blbflca XXVI, 1945, 203-234: La N11ova Trad11zlone Latina dei Salterlo. Origine
e S11lrlto.

3) Franciscus Zorell, S. J., Psaflerlum ex Hebraeo
visa, Romae 1939.
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vis clarius usque manifestcntur". 1 Etiam Summis Pontificibus huiusmodi
desideria manifestata et in scriptis publice patefacta sunt.
De modo tamen, quo textus latinus rcformari deberet sententiae doctorum valde inter se discrepabant, quia quaestio iam in se est valde ardua
ct implicata.
Quidam putabant exspectandam esse novam editionem criticam libri
Psalmorum a Monachis S. Beneclicti monasterii S. Hiero11ymi de Urbe parandam. At ilia eclitio iuxta primum programma prompta quidem esse dehebat anno 1952 r,; sect ob condiciones temporum interim valde mutatas,
timendum est, iliam usque ad dictum a11num parari 11011 posse. l11super
notandum est munus Monachorum S. Benedicti esse restituere textum Vulgatae prout e manibus S. Hieronymi prodiit, et pro libro Psalmorum tcxtum
Psalterii Gallica11i. Psalterium Gallicanum autem 11011 cst translatio textus
hebraici, sed versio ex textu graeco hexaplari. ldeo hic textus latinus critice editus 11011 potest remedium afferre defectibus, quibus Psalterium Gallicanum laborat et propter quos nova translatio desiderabatur.
Plures alii cogitabant de simplici correctione Vulgatac. Sed correctio
seria Vulgatae, ubi cum textu hebraico 11011 concorclat, tot secum fert
mutationes, quot fere etiam in directa ·translatione ex textu hebraico necessariae sunt. lnsuper merae correctioni textus Vulgatae difficultas obstat,
quod sei!. aliquando etiam exigua mutatio textus, v. g. mutatio temporum
in verbis, saepe necessaria, rhythmum quoque totius versus perturbat et
alias mutationes sive vocabulorum sive corum ordinis secum fert. Si quis
revera Vulgatam corrigere vult secundum textum originalem, studium conservandi textum Vulgatae et fidelitas erga sensum textus originalis multo
difficilius inter se componu11tur, quam quaelibet consideratio theoretica
ct superficialis suspicari possit. Si quis autem nollet corrigere Vulgatam
secundum textum originalem, tunc proveniet textus, qui neque erit textus
Vulgatae neque ficlelis translatio textus originalis.
Alii tandem, ut conservarctur etiam in liturgia hodierna textus latinus
antiquus, proposuerunt, ut loco Psalterii Gallicani aclhiberetur Psalterium
iuxta Hebraeos S. Hieronymi, quippe quocl sit facilioris intellegentiae quam
Psalterium Gallica11um. Sed 11eque haec substitutio clesideriis illorum, qui
cotidie psalmos recitarc tenentur, satisfecisset; 11am 011111es isti desiclerant
textum clarum, facilis intellegentiae, aptum acl pietatem 11utrie11dam. S. Hiero11ymus vero opus suum confecit 11011 acl lume finem asseque11clum, scd ex
.fine apologetico, ut sei!. apologetae christia11i textum habere11t, qui non
contradiceret textui hebraico tunc a Rabbi11is adhibito. Hic textus hebraicus
autem est recentior illo a LXX interpretibus supposito et critice non raro
illo inferior. lnsuper S. Hieronymus i11 suo Psalterio iuxta Hcbraeo.s 11011
solum 11011 paucas .conservavit particularitates linguisticas, quae intellcgentiam textus impediunt, sed novas introduxit. Cum igitur tenor huius
translationis idem sit· ac ille Vulgatae, quamvis saepe hac clarior sit, substitu'eré. Psalterio Gallicano Psalterium iuxta Hebraeos remed;um fuisset tantum partiale et nequidem aspectus externus translationis ?salterii Gallicani
·conservatus esset. Etenim ex 2527 versibus textus masoretici 139 tantum
i. e. 5,5% sunt plane conformes in duabus translationibus. Sine dubio Psa/terittm iuxta Hebraeos magni est valoris pro critica textuali et non raro
simul cum aliis testibus antiquis servire pokst et revera tra11slatoribus
4) Cf. Motu proprlo /11 colldia11is 11recihus; A. A. S., XXXVII, 1945, 66.
5) Cf. P. Salmon, O. S. 8., La Revislotz de la Vulgate, Clttà dei Vaticano 1937, !t.
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Ubri Psalmorum ad reconstruendum textum.originalem et ad ipsam translationem !atinam conficiendam egregie servivit.
Quia igitur nec editio critica Vulgatae nec correctio Psalterii Gallicani
nec Psalterium i11xta /-/ebraeos Hieronymi omni ex parte satisfacere potuit
desiderio multorum habendi translationem !atinam claram et intellegibilem
Psalmorum, nova translatio ex textu originali paranda erat. Etenim omnino
certum est textum originalem, qualis e calamo Sacrorum Auctorum prodiit, immediate inspiratum esse, ufpote "qui ab ipso Sacro Auctore conscriptus maiorem auctoritatem maiusque pondus habet, quam quaelibet,
ntut optima, sive antiqua sive recentior conversio". G Quo fidelius et accuratius igitur translatio quaedam reddit textum originalem, eo magis accedit
ad textum inspiratum eique fere aequivalet. Quando igitur ipse textus
originalis adhiberi 11011 potest, aptius medium ad cognoscenda verba a Spiritu Sancto inspirata, est recursus ad translationem fidelem eiusdem. Ad
rem ipse Summus Pontifex iam in Litteris encyclicis Divino alf[a11te Spiritu 7 scripsit: "Vulgatae in rebus doctrinae auctoritas minime vetat immo id hodie fere postulat - quominus eadem haec doctrina ex primigeniis etiam textibus comprobetur et confirmetur, atque etiam quominus
passim in auxilium iidem textus vocentur, quibus recta Sacrarum Litterarum
significa tio ubique magis in dies patefiat atque explanetur".
Contra translationem ex textu originali tamen plures movebantur et
moventur obiectiones.
Imprimis enim asseritur translationem novam ex textu primigenio esse
contra traditionem. Nam a) ab initiis religionis christianae recensio graecolatina Psalmorum maximum influxum exercuit in liturgiam, litteraturam
patristicam et theologicam; b) Vulgata constituit commentarium traditionalem S. Scripturae; e) Apostoli et hagiographi Novi Testamenti adhibuerunt
textum LXX interpretum libri Psalmorum, id est illum textum, qui in linguam !atinam conversus, habetur in Psalterio Gallicano.
a) Hanc difficultatem ipse Summus Pontifex consideravit, uti expressis
verbis dicit 8 : "Etsi rei difficultates minime parvi pendimus, neque ignoramus Vulgatam quae dicitur interpretationem arctissime esse cum Sanctorum Patrum scriptis Doctorumque explanationibus conexam, eamdemque longo saeculorum usu summam in Ecclesia nactam esse auctoritatem, attamen piis hisce votis morem gerere statuimus; atque adeo novam
Psalmorum !atinam conversionem apparari iussimus".
Etenim, si adversarii translationis loquuntur de traditione, bene distingui debet inter veram traditionem dogmaticam et doctrinalem et inter
usum traditionalem. Custos autem traditionis in sensu formali, a Deo- institutus et a Spiritu Sancto directus, est Vicarius Iesu Christi, qui iam locutus
est ideoque et causa finita est. Quod vero attinet ad usum traditionalem,
hic· valorem suum, si ei rationes graves obstant, amittere potest-. etiamsi
per multa saecula duraverit. An autem adsint tales graves rationes iterum
decernit ipsa auctoritas a Christo constituta, scil. episcopi, si agatur de singulis dioecesibus et ipse Summus Pontifex, si agatur de Ecclesia universali.
Hoc modo factae sunt reformationes liturgicae, in specie Breviarii, incipiendo a S. Benedicto usque ad Pium X. o De cetero non intellegitur, cur
6)
7)
8)
9)
Si!lch,

Lltterac encyclfcae Divino afilante Spirit11; A. A. S., XXXV, 307,
e. 309.
ln cotldlanls precib11s; A. A. S., XXXVII, 1945, 66.
Cf. Glov. Brlnktrlnc, li Breviario Romano, Traduzlonc a cura dei P. Glsbert
O. P., Roma 1947, pp. 27-38.
L.
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textus liturgici non possint etiam aliquando reformari, adaptando cos exigentiis scientificis ct criticis te~1porum modernorum.
b) Porro neque dici potest Vulgatam esse commentarium traditionalem S. Scripturae. Etenim explicationes SS. Patrum in genere 11011 constituunt commentarium Vulgatae qua talis, sed sunt commentarii ipsius textus
sacri, substantialiter et fidelitcr a Vulgata traditi, quae quidem est authentica, i. e. immunis ab omni errore in rebus fidei et morum, eo quod "longo
tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est". 10 Omnis autem nova
translatio certe respicere et sequi debet illum "commentarium traditionalem" SS. Patrum, de quo loquuntur Concilium Tridentinum. 11 Leo XIII 12
et Pius XII 13, sei!. "de rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae
christianae pertinentium"; sed sunt multi loci, qui 11011 pertinent ad fidem
ct mores. ldeo locutio "commentarius traditionalis" de Vulgata enuntiata
est ambigua et evitanda.
e) Obiectio denique mota contra translationem Psalmorum ex textu
hebraico: Apostolas et hagiographos Novi Testamenti translationem graecam LXX interpretum adhibuisse, iam ex eo infirmatur, quod etiam alii
libri Veteris Testamenti in Novo fere communiter citantur et explicantur
secundum textum graecum et quidem tunc quoque, quando hic differt a
textu originali hebraico. Ex temporibus autem S. Hieronymi Ecclesia latina
utitur translatione librorum protocanonicorum textus hebraici ab ipso Hieronymo confecta, sicuti prostat in editione Vulgatae, quin ideo auctoritati et reverentiae erga auctores sacros Novi Testamenti detrectetur. Qua
de causa Psalterium Gallicanum hucusque constituebat exceptionem a communi regula; cur autem haec exceptio in aeternum conservari debeat 11011
intellegitur, eo magis quod ex una parte liber Psalmorum non iam bene
translatus a LXX interpretibus, in textu latino praebeat magnas difficultates et ex altera parte hic liber, non sicut ceteri semel tantum in anno in
officio divino legitur, sed constituit librum precum ab Ecclesia ad usum
quotidianum clericorum destinatum. Desiderium igitur habendi etiam huius
libri, toties recitati, cantati, meditati, praedicati, translationem, quae fidcliter reddat sensum textus originalis, omnino iustum et aequum apparet.
Desiderio autem huic legitimo satisfecit difficultatesque, quae obstare
videbantur, solvit Summus Pontifex Pius XII "pro eximia ilia, quam erga
I,)ivinae Scripturae eloquia fovemus reverentia" et "ex pastorali sollicitudine erga Deo devotos viros et mulieres paterna caritate, novam Psalmorum
latinam conversionem apparari iussimus, quae et textus primigenios fideliterque sequeretur, et veteris venerandae Vulgatae aliarumque antiquarum interpretationum, quantum fieri posset, rationem haberet, variasque
earum dictiones ad criticae artis normas perpenderet". 11
Ut autem Summus Pontifex intentum suum exsequerctur, Pontificium
lnstitutum Biblicum elegit, quod propter professores in scientiis ad opus
exsequendum · necessariis peritos et bibliothecam optime instructam, mandato Summi Pontificis satisfacere et laborem exsequi posse visum est.
Mandatum Instituto datum est die 19 lanuarii 1941. Statim constituta
est commissio, sex membris constans, quae normas et leges statuit, sccundum quas nova translatio conficienda erat. Pro unoquoque Psalmo
schema translationis praeparatum cst, quod deinde a dieta commissionc
10)
11)
12)
13)
14)

Lftt. encycl.
Uecretum de
Lltt. encycl.
Lltt. encycl.

Divino a//la11te Spirl/11; A. A. S., XXXV, 1943, 309.
edftlone et usu Sacro rum Librorum; Enchirldlon Bib/lcum, n. 47.
Provide11tissim11s Deus; Enchir. Bihl., n. 96.
Divino af/iante SJJ/ritu; A. A. S., l. e. 310.
ln cotldianis precibus; A. A. S., XXXVII, 1945, 66 s.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 4, Dezembro 1947

1005

saepius discussum, reformatum atque emendatum est, usquedum normis
statutis et fini novae conversionis respondere videbatur. Quapropter labor
ipsius commissionis eiusque effectus Liber Psalmorum 11011 potest vocari
"opus priva tum", quia de expresso mandato Summi Pontificis susceptum
et ab eoque omnibus Ecclesiae filiis ad usum quotidianum concessum est.
2) De critica restitutione text11s originalis. - Primum munus translatorum erat, ut expresse in ipso "Motu proprio" 15 statuitur, "textum hebraicum... cum ali is ab antiquitate nobis traditis textibus conferre, ut
diligentior ac sincerior inveniatur sententiae dictio". Textus. ergo hebraicus, qui non sine mendis et obscuritatibus ad nos pervenit, ubi securus
non est, restituendus erat ope artis criticae, sicut iam Hieronymus fecerat,
qui praeter textum hebraicum adhibuit etiam textum graecum LXX interpretum et translationes Aquilae, Symmachi et Theodotionis.
Modus autem quo restitutio textus originalis facta est illustratur a
P. Bea duobus exemplis ex Ps. 21 (22), 17 et 109 (110), 3 desumptis
(p. 55 s.). Nos vero comparationem instituimus cum notis criticis et coniecturis appositis in secundo apparatu editionis 3 Bibliae Hebraicae a Kittel
et Kahle vulgatae et pro libro Psalmorum a Francisco Buhl paratae. Ex
hac mere mechanica comparatione efficitur v. g. quod in dicto apparatu
ad Ps. 30 (31) proponuntur 20 correctiones textus, e quibus quattuor
tantum in novarn translationem assumptae sunt. Ex 18 correctionibus ad
Ps. 50 (51) positis una tantumrnodo accipitur. ln Ps. 55 (56) valde
obscuro in Vulg., exhibentur 30 correctiones, ex quibus una sola assumitur et una ernendatio fit ex coniectura in apparatu apud Kittel 11011 indicata. ln Ps. 89 (90) habentur 33, quarum duae tantum assumuntur.
Translatores ipsi autem semel transponunt accentum et unam formam verbalem mutant. ln Ps. 90 (91) septemdecim correctiones proponuntur et
quattuor recipiuntur. ln Ps. 101 (102) apparatus exhibet 28 correctiones,
quarum una tantum admittitur et una fit ex coniectura. Nulla ex propositis 11 correctionibus ad Ps. 129 (130) assumitur, sed earum loco una
correctio fit ex textu graeco et una ex coniectura.
Ex paucis hisce exemplis, quae pro libitu augeri possent, elucet translatores conscientiosissime, maxima cum sobrietate, prudentia et circumspectione textus originalis restitutionem aggressos esse. Nam omnes correctiones textus masoretici commendantur a lectionibus variantibus sive codicum ipsius textus hebraici, sive a textu versionum, sive ex legibus palaeographicis vel grammaticis vel parallelismi, sive demum ex contextu. Etsi quis
aliam praeferret correctionern, rationes translatorum tamen 11011 sunt spernendae; 11am ipsi multas correctiones a diversis interpretibus iam propositas collegerunt textuique applicarunt, exclusis tamen coniecturis arbitrariis, subiectivis et exaggeratis, quae fundamento obiectivo carent. lta textus
sic restitutus exhibet quasi cornpendium laborum hucusque circa ipsum
perfectorum et quoad substantiam est textus masoreticus, qui continetur
in novis editionibus Bibliae Hebraicae, excepto ubi apparatus criticus libri
Psalmorum lectionem variantem exhibet. Hic textus superat tum graecurn
LXX interpretum, tum illurn a S. Hieronymo adhibitum pro sua translatione Psalterii iuxta Hebraeos.
3) De ipsa textus origina/is trans/atione. - Cum interpretum officium
esset transferre textum originalem critice restitutum, omnes aliae considerationes erant secunc_iariae. Nova conversio, quantum possibile erat, debebat esse imago fidelis textus originalis, 11011 solum reddendo eius sen15) L. e. 67.
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sum in genere, sed etiam, quatenus índoles duarum linguarum hebraicae
et latinae patiebatur, varietates quoque sententiarum, vocabula particularia,
imagines, metaphoras, rhythmum, aliis verbis omnia ilia elementa, quae
notam constituunt specificam textus sacri. lta, v. g. anthropomorphismi
textus hebraici, qui a LXX interpretibus et consequenter etiam in Psalterio
Oallicano attenuati sunt, fideliter reddi oportebat. ldeo Deus vocatur
"petra mea", "arx mea", "rupes mea", "clipeus meus", "praesidium meum"
(Ps. 17 ll8J, 2 s.).
Huc pertinent etiam quidam textus, in quibus Psalmista desiderium
exprimit Deum videndi, quorum sensum LXX mutarunt, quia ipsis nimis
anthroporphistici videbantur, ita v. g. Ps. 10 (11), 1b in Psalterio Oallicano legitur: "aequitatem vidit vultus eius" mmc autem est: "recti videbunt
faciem eius"; Ps. 16 (17), 15: "ego autem in iustitia apparebo conspectui
tuo", nunc est: "ego autem in iustitia videbo faciem tuam"; 62 (63):
"sic in sancto apparui tibi", est: "sic in sanctuario contemplor te". Alibi
LXX interpretes nomina propria transtulerunt, quae iterum restituta sunt,
ita Ps. 119 (120), 5: "incolatus meus prolongatus est" = "dego in Mosoch";
94 (95), 8: "sicut in irritatione secundum diem tentationis in deserto" =
"ut in Meriba, ut die Massa in deserto", etc.
Translatione fideli textus originalis excutiuntur quoque omnes fere
loci, qui ob inaccuratam vel erroneam translationem in Psalterio Gallicano
difficilis intellegentiae vel prorsus inintellegibiles sunt. Plures quoque textus
latini, nobis quidem familiares, disparuerunt, quia non reddunt sensum a
Spiritu S. intentum et in textu originali expressum, v. g. Ps. 42 (43), 4:
"qui laetificat iuventutem meam"; 69 (70), 2: "Deus in adiutorium meum
intende"; 118 (119), 116: "Suscipe me secundum eloquium tuum et vivam
et non confundas me ab exspectatione mea", etc. Denique non pauci sic
dicti "contrasensus biblici" remoti sunt; de quo certe non est dolendum.
Rectam intellegentiam textus Psalmorum in Vulgata impediunt quoque
translationes mere mechanicae sic dictorum "temporum hebraicorum". Recta
autem eorundem translatio abstulit non paucas difficultates et verum sensum textus originalis reddidit, ita v. g. Ps. 64 (65), 10-14. Simili modo
etiam semitismi et hebraismi in Vulgata conservati, in nova translatione
ablati sunt. Alia ex parte ex comparatione linguae hebraicae cum aliis linguis semiticis significatio hucusque dubia plurium vocum accuratius determinari potuit.
Cum eorum studio tamen vitandi semitismos et hebraismos ab usu
linguae latinae discrepantes ac intellegentiam textus impedientes, translatores conservabant colorem semiticum et orientalem Psalmorum, ubi semitismi facile intelleguntur nobisque iam ex Novo Testamento et liturgia familiares sunt, uti v. g. locutiones: "Deus iustitiae", "cornu salutis", etc.
Similiter constructiones paratacticae, metaphorae et imagines poeseos hebraicae propriae retentae sunt, et ita índoles linguae originalis hebraicae,
quantum licuit, etiam in nova translatione conservata est, quae 11011 sequitur serviliter litteram, sicut versio graeca et latina, sed secundum exemplum S. Hieronymi potius sensum verborum reddit, v. g. Ps. 19 (20), 4:
"holocaustum tuum pingue fiat" est: "holocaustum tuum habeat gratum".
ln eodem Ps. v. 10: "salvum fac regem" est: "victoriam tribue regi",
eodem modo redditur Ps. 97 (98), 2: "salvavit sibi dextera eius" cum:
"victoriam paravit ei dextera eius". Ps. 143 (144)·, 10: "qui das salutem
regibus" est: "qui das victoriam regibus". Ps. 21 (22), 21: "a leonibus
unicam meam" est: "vitam meam", idem Ps. 34 (35), 17. Ps. 30 (31), 7:
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"odisti observantes vanitates supervacue" est: "eos qui colunt ido la vana".
Ps. 50 (51), 6: "ut iustificeris in sermonibus tuis et vincas cum iudicaris"
est: "ut manifesteris iustus in sententia tua, rectus in iudicio tuo". Vers. 8.
"veritatem dilexisti" etc. est: "sinceritate cordis delectaris et in praecordiis
sapientiam me doces". Vers. 19: "auditui meo dabis etc." est: "fac me
audire". Ps. 101 (102), 5: "percussus sum ut foenum" est: "exustum, ut
herba, arescit cor meum". Ps. 108 ( 109), 24: "caro mea mutata est propter
oleum" = "caro mea macie tahescit". "Filiae ludae in Ps. 47 (48), 12 et
96 (97), 8 sunt: "civitates luda".
Tali fideli translatione effectum est, ut Liber Psa/111ort1111 claritatc
longe superet Psalterium Gallicanum, ut ab omnihus eo utentibus ultro fatetur. ldeo valde mirum est hanc ipsam claritatem translatoribus vitio dari,
quod scil. omnem poesiam atque mysterium obfuscet. Vituperium, si iustum
esset, in ipsum textum sacrum caderct, quia translatores nihil aliud fccerunt, nisi ili um fidclitcr transferre. "Ipsae cnim Sacrae Paginae, Dei afflante
Spiritu exaratae, per se nativo abundant sensu; divina v1rtute ditatae, per
se valent; superno decore ornatac, per se lucent ac splendent, dummodo
ab interprete tam integre et accurate explicentur, ut omnes thesauri sapientiae et prudentiae, qu1 in eis latent, in lucem profcrantur". g Revera fatendum est interpretes textum originalcm fidelissime et accuratissime transtuiisse omnesque eius proprictates, quantum Iicuit, expressisse, ita ut translatio verum sensum Psalmorum nobis patefaciat, qui hucusque sub forma
imperfecta et nonnunquam falsa Psalterii Gallicani absconditus remanserat.
4) De ill(fole latina trans/ationis. - Si autem nunc quaeritur de veste,
qua nova translatio induta est, seu de indole linguae latinae adhibitae, iterum non paucae difficultates erant solvendae. Etenim opiniones auctorum,
qui textum latinum clariorem desiderabant, valde inter se differebant. Alíi
enim desiderabant, ut adhibeatur "língua ecclesiastica", seu língua latina
vulgaris, alii ut retineatur dictio Vulgatae, alii denique ut lingua solum castigetur. Postquam autem apparuit Liber Psa!morum 11011 deerant qui translatores accusabant de "classicismis", "ciceronianismis", de latinitate humanística Erasmi, Aeneae Silvii Piccolomini etc.
Imprimis patet linguam !atinam classicam 11011 potuisse adhiberi, ob
nimiam discrepantiam a Vulgata ct ob difficultates in recitandis Psalmis
inde nascituras, ut demonstrant quaedam tentamina ab humanistis facta.
Quod autem attinet ad multa ilia elementa linguae vulgaris, quae in Psalterio Gallicano prostant quaeque ab antiqua translationc in illud transierunt,
notandum cst S. 1-1 ieronymum ilia elementa conservasse, quia 11011 audebat
textum traditum mutare, uti patet ex ipsius verbis: "Tanta est enim vetustatis consuetudo, ut etiam confessa plerisque vitia placeant, dum magis
pulchros habere malunt codices quam emendatos". 1 7 ldeo plura ex antiquo Psalterio conservavit: "Et nos emendantes olim Psalterium, ubicumque
sensus idem est, veterurn interpretum consuetudinem mutare noluimus,. ne
nimia novitate lectoris studium terreremus". 18
Si igitur interpretes ilia elementa línguae vulgaris mutarunt in linguam
correctiorem et elegantiorem, id fecerunt, quod Hieronymus ante 15 saecula
facere voluisset, sed oh circumstantias externas facere 11011 potuit. Diffi16)
17)

Lltt. encycl. Dl1•i1w af//a11te Spir//11; .4.. A. S., XXXV,
Praef. /11 ]oh ex /,XX; PL, 29, 61 s.
18) 1;p. IOfl ad S111111. el Frei., n. 12; PL, 22, 84:1.

1943, 313.
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cultates autem tunc existentes hodie iam 11011 habentur, cum populus christianus non recitet nec cantet Psalmos in liturgia et multo minus in vita
quotidiana privata. E contrario hodie rationes practicae potius suadent,
ut in Psalterio transferendo adhibeatur língua minus vulgaris ilia Psalterio Gallicano, quia futuri sacerdotes in studiorum curriculo linguam latinam discunt adhibitam ab auctoribus saeculi I a. Chr. n. et saeculis I et
li post Chr. n. Ideo translatio latina Psalmorum, quae, exceptis terminis
stricte christianis, vocabularium, grammaticam, stilum sequitur illius periodi
latinitatis, certe melius intellegitur, quam translatio praeseferens multa elementa linguae vulgaris et posterioris. Huiusmodi linguae genus convenit
quoque scopo practico, quem Summus Pontifex in mandanda nova translatione prae oculis habuit, convenit exemplo et studio S. Sedis ex temporibus Leonis XIII observato, dandi nempe ideis christianis dignam vestem
[atinam, uti demonstrant ipsae litterae pontificiae. Quapropter nulla erat
ratio conservandi talem linguam, qualis nec erat língua S. Hieronymi neque
S. Augustini neque Leonis M.
Ut igitur novae translationi dignam conficerent vestem latinam, interpretes primam curam impendebant syntaxi, in qua praetulerunt constructiones adhibitas in periodis melioribus latinitatis. Evitabant vocabula adhibita quietem in Vulgata, sed sensu diverso ab eo, quem habent apud meliores scriptores latinos, uti v. g. sanctimonia, confessio, subsannare, abusio,
etc. Mutabant vocabula, quae obiecta et institutiones Veteris Testamenti
terminis propriis Novi Testamenti reddunt, uti v. g. Christus, Ecclesia, testamentum. Aliis in locis vocabulis Psalterii Gallicani substituerunt vocabula
melius cognita vel aptiora ad sensum textus originalis accurate reddendum.
lta v. g. frequenter "anima" redditur vel per pronomen personale vel per
"vitam", sicut contextus postulat. Omnino deinde ex Ps. 118 ( 119) disparuit
substantivum "iustificatio" et loco eius propria ponitur vox respondens voei
hebraicae = statutum; aliis etiam substantivis ut "indicia", "sermones" etc.
substitutae sunt voces melius terminis hebraicis respondentes; verbum quoque "vivificare" per meliorem locutionem "vivum me serva", "redele mihi
vitam" vel similibus substitutum est.
Hae tamen mutationes factae sunt magna cum discretione, ut scil. omnis
discrepantia cum aliis libris sacris et cum litteratura ecclesiastica evitaretur; ita etiam indoles religiosa et christiana translationis conserva ta est.
Nihilominus interpretes conabantur elementa pulchritudinem et artem poeseos hebraicae constituentia, quantum fieri potuit, conservare, scil.
rhythmum vocabulorum et idearum seu parallelismum. Id factum est dispositione stichica et strophica versuum, ita ut sensus iam positione verborum
in luce poneretur. Etiam alia elementa externa, uti structura alphabetica,
anaphorae, epiphorae in poesi hebraica adhibita, in translatione expressa
sunt; vis quoque intrinseca poeseos hebraicae, figurae et metaphorae, quatenus lingua latina exprimi potuerunt, fideliter redditae sunt, uti perspicitur
v. g. in Ps. 22 (23), 1-4, 64 (65), 12-14, 128 (129), 1-4; 129 (130), 5-7.
Si sacerdotibus aetate provectioribus, qui diuturno usu Psalterio Oallicano se assuefecerunt, rhythmus novi Psalterii interdum difficultates parit,
eas mox superabunt sibique persuadebunt se nunc orare verbis revera a
Spiritu Sancto inspiratis, melius sensum illorum carminum percipere eorumque pulchritudinem poeticam melius gustare posse. Pro confirmatione huius
rei hisce diebus accepi epistulam a quodam parocho Austriae, aetate iam
provecto, qui scribit: "qui in S. Scriptura ali quem sensum atque intelle-
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gentiam habet, novam conversionem ex toto animo recipiet. Animadverto
eam mox expedite legi posse".
Condicio hodierna ex usu novi Psalterii comparari potest condicioni
temporum post S. Hieronymum, quando utraque translatio, vetus sei!. latina et nova S. Hieronymi Vulgata insimul in usu erat. Sicut tunc paulatim
Vulgata in usum universalem Ecclesiae transiit, ita quoque de novo Psalterio sperare licet. Optimum autem medium spiritum et indolem eiusdem semper melius intellegendi et penetrandi, est ipsum opus P. Bea, quod constituit
commentarium philologicum systematicum Lihri Psa/morum.
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BRASIL.

Primeiro Sínodo Diocesano de Guaxupé.
De há muito é que as vistas e os corações dos fiéis, de toda a
Diocese de Guaxupé (Minas), se voltavam para a esperada e momentosa realização: o Primeiro Sínodo Diocesano. Se os grandes feitos
exigem grande preparação, o I Sínodo Diocesano vinha, há mais de um
ano, exigindo trabalho e cooperação de todos aqueles que procuram, zelosamente, o progresso espiritual da Diocese de Guaxupé. A frente destes trabalhos estava o Exmo. Sr. Bispo Diocesano, D. Hugo Bressane de
Araújo, alma jurídica e realizadora deste Sínodo. Sua Excia., sem o
afirmar por palavras, mostrava bem às claras, quanto fazia para esta
importante realização. Os sacerdotes da Diocese compreenderam ,a elevação dos desejos do Sr. Bispo e souberam, com dedicação e espírito alevantado, entregar-se aos trabalhos do I Sínodo Diocesano. Marcado para
o inicio do Sínodo o dia 18 de Agosto, com a presença de 25 sacerdotes
e com a imponente cerimônia de abertura, deixou em todos os guaxupeenses uma impressão agradável e um sentimento de admiração pela majestade dos atos solenes da Igreja. Observando o cerimonial prescrito, saiu
do Paço Episcopal, às 2 horas, imponente e deslumbrante Procissão, com
destino à Cripta da Catedral, em construção. Chegados à Cripta ao som
do "Ecce Sacerdos Magnus", belamente cantado pelo coro das alunas
do Colégio Imaculada Conceição, todos os presentes, encantados e com
admiração, assistiram ao desenrolar das cerimônias do Pontificale Romanum, prescritas para a abertura do Sínodo. Sob a batuta do Revmo. Ir.
Arnaldo Bernardino, o coro dos Juvenistas das Escolas Cristãs realçou
bem a beleza do canto Gregoriano cantando, com muito ritmo e unção,
tudo que a cerimônia de então pedia. Impressionou bastante, mostrando
a solenidade do ato presente e a responsabilidade dos Revmos. Padres
Sinodais, a Profissão de Fé e o juramento anti-modernístico que os
sacerdotes, após o piedoso canto do "Veni, Creator Spiritus", fizeram
com as mãos sobre os Santos Evangelhos e em frente ao Prelado
64
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Diocesano. Terminou a cernnon1a de abertura do Primeiro Sínodo, a
Procissão de retorno ao Palácio Episcopal. Em espírito de oração e absorvidos pelos trabalhos sinodais, os Revmos. Padres passaram estes
dias, quase na totalidade de suas horas de trabalho, em sessões reservadas, tratando dos interesses do clero e dos fiéis da Diocese. Houve
nada menos que 5 sessões solenes e outras tantas ordinárias, em que
eram discutidos os problemas de maior atualidade compendiados nos
decretos do Esquema do Sínodo, para a codificação das leis diocesanas.
Iniciavam-se, cada dia, estes trabalhos, com o Santo Sacrifício: os Padres Sinodais, com o Exmo. Sr. Bispo, o Seminário e fiéis, ante o altar
suplicavam, em comum e por mediação da vítima divina, luzes e bênçãos para o pleno êxito do Primeiro Sínodo Dioc.esano. Além do Exmo.
Sr. Bispo que oficiou o solene Pontifical de encerramento, celebraram,
nestes dias, para a comunidade sinodal, os Exmos. Monsenhores Messias
e Geraldo Majela, e o Cônego Ricardo Grela. Dava abertura às sessões
a oração "Adsumus, Domine Sancte Spiritus", prescrita pelo Pontificale
~omanum, e recitada, unissono, por todos os sacerdotes. Impetrava-se
por ela, ao Espírito Santo, para aqueles que se reuniam em seu nome,
as suas luzes com os seus divinos ensinamentos, a retidão dos julgamentos e um grande amor ao verdadeiro, e o espírito de união e de
justiça, por meio dos dons de sua graça. Iluminados pela luz do alto
e robustecidos pela graça de Deus, os Padres Sinodais podiam entregar-se confiadamente aos trabalhos do Sínodo. Foi vivamente debatida,
em sessão solene, a questão do Seminário. Lida a Carta Apostólica do
Santo Padre Pio XII aos Cardeais, Arcebispos e Bispos do Brasil, sobre
o recrutamento e formação do Clero brasileiro, Sua Excia. aproveitou
a oportunidade para novamente agradecer o apostólico interesse de diversos sacerdotes pelas obras das vocaçiíes sacerdotais. A luz dos ensinamentos de Sua Santidade, o Exmo. Sr. Bispo mostrou quão grande é
o seu interesse pelo Seminário. Foi resolvido, com a aprovação unânime
de todos os sacerdotes, que se intensifique, em todas as paróquias, o
movimento pela obra das Vocações Sacerdotais. No dia 21 de Agosto,
na Igreja Nossa Senhora do Rosário, realizou-se, com a presença dos
Padres Sinodais e grande nítmero de fiéis, a Missa solene de Requiem,
c-óm assistência pontifical, em sufrágio das almas dos sacerdotes falecidos do Bispado e do Revmo. Pe. Antônio Emídio Correia, 2.º Bispo
eleito para o trono episcopal de Ouaxupé. Repetiu-se, no dia 22, festa
do Puríssimo Coração de Maria, a impressionante procissão do dia 18,
em direção à Cripta da Catedral. Aí, com toda a pompa da Liturgia,
foi celebrada, pelo Exmo. Sr. Bispo, solene Missa Pontifical em ação de
graças pelo feliz andamento e fim dos trabalhos do Primeiro Sínodo
Diocesano. A estação da Missa, foi pronunciado belíssimo sermão congratulatório pelo Revmo. Pe. Trajano Lemos Barroco que dissertou com
rara habilidade e profundeza de conceitos sobre a união da Igreja universal em Cristo, por meio do Papa e dos Bispos, tão hem realçada no
Sínodo Diocesano. O Secretário do Sínodo, Exmo. Mons. Geraldo Majela,
leu o decreto de encerramento dos trabalhos Sinodais, e, com o beijamento do anel do Exmo. Sr. Bispo, encerrou-se esta última sessão solene
do Primeiro Sínodo Diocesano.
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I Congresso Mariano Nacional das Diretorias das Congregações Marianas
em Petrópolis.
De 12 a 19 de Outubro p. p. realizou-se em Petrópolis o I Congresso 1\.lariano Nacional das Diretorias das Congregações Marianas
a fim de inaugurar solenemente o Trono de Nossa Senhora ele Fátima
numa das elevações da cidade e tratar de assuntos marianos. Para a organização e feliz êxito do Congresso contribuíram grandemente o esforço e a dedicação dos Revmos. Srs. Pe. Afonso Rodrigues, S. j., Diretor da Confederação Nacional das Congregações Marianas Masculinas
(Rio de Janeiro), e Frei João José P. de Castro, O. F. M., Diretor ela
Congregação Mariana de Petrópolis. Após a Missa celebrada na Igreja
do Sagrado Coração ele Jesus, o Congresso foi solenemente aberto por
S. Excia. Revma. D. José Pereira Alves, Bispo de Niterói e Administrador Apostólico da Diocese de Petrópolis. Tomou parte destacada nas reuniões das Diretorias o Revmo. Pe. Valter Mariaux, S. J., Secretário
Mundial das Congregações Marianas. O Departamento Nacional de Defesa da Fé e da Moral aproveitou o ensejo para fazer uma Exposição
de suas atividades e realizar simultâneamente reuniões especializadas
que lograram boa assistência e despertaram muito interesse. Nessas reuniões se fizeram ouvir: o Exmo. Sr. D. José Coimbra, Bispo de Barra
do Pirai, sobre "A Defesa da Fé e da Moral, obrigação dos católicos";
Revmo. Sr. Pe. 1-leládio Correià Laurini, sobre "A ignorância religiosa,
causa do avanço das heresias"; Revmo. Sr. Pe. Carlos Marcondes Nitsch,
sobre "A cruzada de orações e sacrifícios do DNDFM"; o Revmo. Sr.
Pe. Frei Luís Gonzaga Costa, O. F. M., sobre "Nossa Senhora, vencedora de todas as heresias"; Dr. Eurípides Cardoso de Menezes, sobre
"A defesa da Fé e da Moral, consequência de nossa devoção a Nossa
Senhora". Dentre aspectos que chamaram atenção especial, convém mencionar os "canarinhos de Petrópolis", o famoso coro infantil, e o grupo
de mil anjinhos que tomaram parte na Missa solene e no encerramento,
quando sete Srs. Bispos se achavam na cidade imperial. No dia 19 de
Outubro, Festa de S. Pedro de Alcântara, S. Em. o Sr. Cardeal D.
Jaime de Barros Câmara celebrou solene Pontifical na Catedral de Petrópolis. Como oradores do Congresso destacaram-se os Revmos. Srs.
D. Plácido de Oliveira, O. S. B., Frei Sebastião Hasselman, O. P., Pe.
Alvaro Negromonte, e Pe. José Aparício, S. J. Este último foi por muitos
anos confessor de Lúcia, uma das videntes de Fátima e hoje Irmã
Doroteia. As assembleias gerais celebraram-se ao ar livre, junto do
grandioso monumento mariano, trono luminoso de Nossa Senhora de
Fátima, levantado no cimo da Quinta do Sol pelo entusiasmo dos Padres Franciscanos e dos Marianos de Petrópolis. Erguido no morro, descortina-se de lá belíssimo panorama da linda cidade das hortênsias. Tem
14 metros de altura. E' uma rotunda sustentada por 7 colunas de 7
metros de altura, tendo outros 7 a cúpula. A imagem definitiva terá 3,50
metros. Sob o monumento está a cripta de 10 metros de diâmetro. Três
degraus circulares levam ao piso do monumento onde se acha o altar.
O piso desses degraus circulares permite iluminar a cripta e monumento,
por meio de vidros redondos chamados "paves", ligados com filetes de
metal, formando em conjunto um rosário luminoso. Duas vias dão acesso
ao alto do monumento: a estrada para automóveis e um caminho íngreme que sobe pela encosta onde está o convento dos Padres franciscanos. Pelo caminho estão espalhados, em relevo, os quadros de todos
os mistérios do Santíssimo Rosário. Assistiram ao Congresso represen64*
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tantes de quase todas as diretorias marianas dos Estados do Brasil. O
Príncipe D. Pedro de Orleans e Bragança era sempre o primeiro dos
Congregados na assistência às solenidades. Figurou também no desfile
final, com o Dr. Apolônio Sales, o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes,
e mais outras personagens de destaque do Brasil inteiro. O desfile foi
imponente como chave de ouro do encerramento cio magno Congresso.
Entre as determinações do mesmo Congresso merecem lugar de relevo
as referentes ao espírito mariano, aqui transcritas: "Para intensificar
e dinamizar o espírito mariano no Brasil, em obediência aos pedidos de
Nossa Senhora em Fátima, o Primeiro Congresso Nacional de Diretorias
das Congregações Marianas recomenda: l.º Que se trabalhe para o
espírito ele oração contínua, informar toda nossa vida e costumes; 2.º Que
se reze o terço diário em. família, o que nos fará viver intensamente
os mistérios de Cristo e de Maria; 3." Que se promova a consagração
pessoal a Maria na escravidão de amor, a entronização do Imaculado
Coração de Maria nas famílias ao lado do Coração Santíssimo de Jesus;
4." Que o espírito de penitência e reparação dê um cunho de austeridade à nossa vida; 5." Que a propaganda da devoção dos Cinco Primeiros Sábados e a da Comunhão semanal ou diária, se for possível,
seja o nosso grande apostolado; 6." Que se promovam orações e penitências pela conversão dos inimigos de Deus; 7." Que se fomente nas
Congregações o amor e a obediência ao Sumo Pontífice." Felicitamos
os promotores cio Congresso Mariano e fazemos votos que se corporizem
em esplêndida realidade as resoluções tomadas naquela importante assembleia.
A Diocese de Campinas em t 946.

Com a regularidade de sempre, temos sobre a mesa o Anuário da
Diocese de Campinas em 1946. Julgamos interessante fornecer aos nossos leitores alguns dados do referido relatório das 42 paróquias da
Diocese, que conta 577.781 habitantes. São 67 os Padres seculares, sendo sômente 7 os Padres vindos de outras dioceses e trabalham na Diocese 56 Padres Religiosos, perfazendo um total de 123 sacerdotes. Os
seminaristas maiores são 21 (sendo que 3 estudam em Roma) e os
menores 54, trabalhando-se ativamente, no presente, para elevar, no
próximo ano, o número de menores a 100. A Sociedade Campineira de
Educação e Instrução, sob a presidência do Exmo. Sr. Bispo Diocesano,
D. Paulo de Tarso, administra diversos estabelecimentos de ensino como o Colégio Diocesano (578 alunos), a Academia de Comércio S. Luís
(1.165 alunos) e as Faculdades Campineiras (428 alunos, sendo 186 na
faculdade de Filosofia, 63 na Faculdade de Ciências Econômicas, 24 na
Escola de Biblioteconomia, e 93 em Orientação Educacional, 22 na Escola de Professores de Economia Doméstica e 20 na Escola de Educação Familiar). Em 36 dias de visita pastoral foram distribuídas 13.858
comunhões e administradas 10.792 crismas. Há 23 Instituições ou Congregações de ambos os sexos com 64 casas religiosas com 608 religiosas.
A Ação Católica tem em seus quadros 139 homens, 129 jovens, 405 senhoras, 1898 moças e 698 cruzadinhos, que até há pouco figuravam, na
Província Eclesiástica de S. Paulo, como no quadro da A. C. Na doutrina cristã, no catecismo paroquial é ministrado ensino de religião a
35.609 crianças por 1.164 professores e nas escolas públicas a 54.995
crianças por 972 professores. E' interessante notar que o número total nas escolas públicas ascende a 56.369, dos quais se declararam pro-
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testantes 872, espíritas 409 e indiferentes 93. As Associaçües religiosas
agrupam 50.219 associados; assim discriminados: Liga do Menino Jesus 5949, Filhas de Maria 3879, Congregados Marianos 2924, Liga de
S. José 13.681, Irmandade do Santíssimo 2506, Apostolado da Oração
20.892, Damas de Caridade 42, Vicentinos 346. O movimento espiritual
em 1946 acusou 15.606 batizados, 4.149 casamentos, 3.087 encomendações, 2.931.229 comunhões, 12.066 primeiras comunhões, 3.644 viáticos,
4.017 extremas-unções, 13.644 pregações, 104 retiros e 12 missões. Há
58 instituições de assistência intelectual, moral, social e de caridade empregando 58 Padres, 25 Irmãos leigos, 646 Religiosas, com 3.314 pensionistas, 5.808 gratuitos, 1.040 asilados, 25.504 externos e atendendo 39.786
doentes. A simples enumeração desses dados é uma prova eloquente de
quanto se trabalha na Diocese de Campinas.
Cinquentenário dos Irmãos Maristas no Brasil.

No setor da educação nacional, é inegável a ação benéfica e propulsora que a Congregação dos Irmãos Maristas tem difundido em nosso meio cultural, espalhado em vários Estados e rincões, dando a nossa
Pátria intelectuais brilhantes, que se distinguem em todas as atividades
de nosso mundo social. E' indeclinável dever, ao ensejo das festas comemorativas do cinquentenário da entrada no Brasil dos Irmãos Maristas, que deles se diga algo, do muito que têm feito e concretizado
no campo do ensino, embora lhes venha isso ferir a modéstia característica, que é a virtude predominante dos filhos do Venerável Marcelino
Champagnat. No Rio, os Maristas iniciaram a sua missão educadora, por
volta de 1902, mais ou menos, fundando o Colégio Diocesano do Rio
Comprido, em vetusto casarão, que se escondia aos olhares cio mundo
curioso, por entre as alamedas de bambus e palmeiras, rodeado de vegetação exuberante e bucólica. Por aquela época era Reitor do Colégio
o Irmão Alexandre Brigole, conhecido educador, que deu à reitoria e
ao estabelecimento, que dirigia, um cunho marcante e notável, e cujos
trabalhos, o tempo que tudo consome e ll)ata não consegue esmorecer,
antes, agora mais que nunca, a sua pessoa e o seu nome se avivam
em nossa memória, e ressalta a firmeza de sua orientação iniciadora, que
foi por assim dizer o alicerce em que se assenta toda a obra vultosa e
esplêndida dos Maristas na Capital Federal. Ao seu lado é de se realçar
a figura inesquecível e o espírito estimulador do Irmão Sapor, que tanto
incentivou os ideais dos Maristas no Rio, dando a todos as energias de
sua alma missionária, boa, generosa e forte, animando sempre os que
trabalhavam e se cansavam na seara da vinha da instrução. O mérito
que marca alguns não diminui o dos demais de uma mesma Ordem;
serve, ao invés, de medida exata da extensão imensurável de todos,
porque na conquista do progresso um vale pelo todo e o todo não é
senão um. Assim, Mario Otaviano é o Irmão dinâmico, que planejou e
executou a construção do magnífico edifício do Internato erguido à Rua
Conde de Bonfim, de linhas arquitetônicas admiráveis e rigorismo pedagógico, onde a nossa juventude estuda, desfrutando um ambiente de
conforto e bem-estar, concorrendo deste modo para melhor formação do
espírito e caráter juvenis, que se acolhe ao exemplar educandário. Que
Deus, bondoso, proteja e ampare a grande Congregação cios Maristas,
reservando a cada um, no céu, o prêmio merecido, já que neste mundo
tanto se sacrificam no exercício sublime e constante de amor ao próximo.
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li Congresso Nacional Francês de Pastoral Litúrgica.
Nesse Segundo Congresso, realizado em Lyon, de 17 a 22 de Setembro findo, foi objeto de discussões "O Dia do Senhor", e precisamente
o lado religioso e prático da santificação do domingo. O local escolhido foi o mais apropriado para as reuniões, pelas características que
distinguem a comunidade lionesa, ao mesmo tempo prática e contemplativa, e porque ela desfruta, desde a Idade Média, de uma intensa vida
litúrgica. As cerimônias oficiais realizadas nos dias do Congresso iniciaram-se com as Vésperas na belíssima igreja primacial de S. João,
recentemente restaurada. Todos os dias, os 2.500 congressistas cantaram
o Ofício completo, em Fourviere, sob a direção de D. Urbano Sérês,
mestre de coro da Abadia de En-Calcat. Na colina sagrada de Fourviere
fervilhava uma multidão, na maior parte de Religiosos de todas as Ordens Monásticas, com 20 Bispos a rodear S. Em. o Cardeal Gerlier. Doze
nações aí estavam igualmente representadas: Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Bélgica, Países Baixos, Lituânia, etc.
Eminentes relatores trataram, no segundo dia do Congresso, dos vários
aspectos do problema. Mons. Chevrot, cura de S. Francisco de Sales, em
Paris, observou que os cristãos, na sua maior parte, reduzem atualmente
a celebração do domingo a uma única missa sem prédica, conquanto
seja possível - acrescentou com a sua experiência de pároco - celebrar-se um ofício à tarde, com suficien_te frequência, deixando-se aos próprios paroquianos a escolha da hora mais conveniente. O Pe. Congar,
O. P., demonstrou as características históricas próprias do domingo,
que não é, como o supõem alguns, uma transformação do sábado. O
Pe. Romano Guardini, da Universidade de Tubingen, falou sobre a origem do "Dia do Senhor". "A vida - disse ele, entre outras expressões
- se desenvolve com um ritmo, no qual, assim como a noite alterna
com o dia, o trabalho alterna com o repouso, e assim deve haver na
vida do homem tempo para .reconstituir as forças e tempo para prestar
à Divindade o culto que lhe é devido. Antes do pecado original, quando
o trabalho não era uma obrigação servil, o repouso era únicamente
o reconhecimento, da parte do homem, de sua dependência do Criador.
Com a interrupção do trabalho servil deve-se readquirir-se a nossa vo·cação da liberdade, o que se verifica precisamente no domingo, dia em
que se celebra o mistério central do cristianismo, com a comemoração
da ressurreição de Cristo e de sua promessa. E na vida eterna, quando
o Cristo estará inteiro em todos e nada de servil restar nos eleitos, será
eternamente domingo e participaremos do repouso de Deus." O Cônego
Boulard expôs o problema "rural" do domingo, isto é, a forma por
que deve ser modificada a celebração do domingo, segundo as exigências da vida moderna, se não quisermos que seja completamente esquecida, principalmente na zona agrícola. Nessa modificação deve-se ter
naturalmente bem presente que o elemento permanente dos mistérios religiosos deve ser antes acentuado, manifestando-nos melhor suas origens,
enquanto que o elemento temporal do domingo, que é o que em cada
época particular dá ao culto uma forma sensível diversa, pode seguir as
transformações externas, próprias dos tempos. A tarde do mesmo dia,
eclesiásticos e leigos reuniram-se separadamente em várias comissões. A
empresa lionesa da revista Vino Nuovo apresentou o resultado de suas
experiências. Alguns pais de família demonstraram como se pode tornar
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o domingo um dia de alegria e de intimidade familiar ou de atraentes
excursões e pediram aos grupos paroquiais da Ação Católica, que reservassem à familia ao menos um domingo por mês. Em 11111 clube de
cinema travou-se viva discussão sobre o filme inglês "Rápido encontro",
e com bons resultados, pois que se pode prever que tais discussões sejam
introduzidas nas reuniões católicas. Encerrando, afinal, esse Segundo
Congresso, S. Em. o Cardeal Gerlier leu as suas conclusões, que foram as seguintes: 1) O domingo é a celebração hebdomadária da Páscoa; é igualmente a comemoração da Paixão de Jesus Cristo e a recordação de sua Ressurreição, a consciência da sua presença no mistério
da Missa e a esperança de sua volta gloriosa. li) O dia de repouso
é aquele no qual o homem volta-se para Deus, para reconhecer que é
Ele o Senhor; é um dia de liberdade, de jítbilo, de verdade e de
beleza. (Guarclini.) Ili) O dia de repouso é um sagrado direito do homem. Não há vida social sem domingo; não há domingo sem religião;
não há religião sem Missa. (Cardijn.) IV) Suprimindo-se a Missa, não
se verificará a realização plena do domingo cristão. Seria um erro pretender fixar as fórmulas externas da celebração dominical, apegando-se
a regras precedentemente estabelecidas. As celebrações variarão segundo
o ambiente e segundo as estações. Não haverá mais domingos semelhantes um ao outro. (Michonneau.) V) Antes de se insistir sobre o dever
dominical, deve-se esforçar por demonstrar o esplendor do domingo, almejando-se que o mistério do domingo seja novamente incluído nos
testes e programas de ensino religioso. O Congresso Pastoral-Litítrgico
procurou contribuir para este esforço, publicando um tratado sobre o
preceito dominical. VI) A Missa é o ato essencial da celebração dominical. A Missa não alcança o seu verdadeiro significado dominical e pascoal se não for coletiva; daí a necessidade de fazer os fiéis compreenderem que deles não se exige somente o comparecimento a um ato de
piedade individual, mas à participação de todo o povo reunido para
honrar o Senhor. A melhor realização deste ideal identifica-se com a
Missa solene paroquial, na qual todos recebem a Comunhão. VII) Se
circunstâncias inelutáveis tornam impossível a reunião da comunidade
nas horas matutinas, os Ordinários locais requererão à Santa Sé a concessão das mesmas indulgências às funções vespertinas. VIII) A hora
para as funções sacras deve ser estabelecida, sempre que possível, conforme as possibilidades dos membros mais ativos da comunidade. IX)
Se, por outro lado, circunstâncias econômicas ou sociais impedem a um
católico de tomar no domingo o repouso semanal, ou de assistir à Missa,
não fica ele, de fato, dispensado do dever de santificar o dia do Senhor.
X) A assistência à -Missa não é suficiente para o cumprimento do preceito dominical, que tem o seu complemento nas funções da tarde, na leitura e na meditação do Evangelho, na oração em família ou em grupos.
A atividade apostólica não dispensa, também, ela elevação contemplativa.
XI) Para as funções da tarde, lembra-se aos párocos que, antes ele fazer trocas ou supressões, devem procurar tirar o melhor partido das
instituições precedentemente estabelecidas. As iniciativas em matéria ele
preces eclesiásticas, além disso, devem ser submetidas à constante fiscalização da hierarquia: os Bispos são os ítnicos juízes da fé, os chefes
únicos das assembleias de orações. XII) A prece cristã, sobretudo a eclesiástica, deve inspirar-se principalmente na Bíblia; a pregação bíblica,
como de resto toda a liturgia, exige uma catequese: por isto é que o
pároco deve continuamente completar e ampliar sua cultura bíblica. XIII)
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A santificação do domingo é a parte essencial da ati\'idade pastoral do
sacerdote; é ele quem celebra a Missa, é ele quem preside as funções
e quem transfunde a alegria nos fiéis. XIV) O domingo deve voltar a
ser a festa da família. E' preciso alertar as famílias acerca da necessidade de libertar as mães o mais possível do peso dos seus trabalhos.
Seria para. desejar que as obras, movimentos, associações e instituições
escolares se pusessem de acordo para que ao menos num domingo por
mês não fosse dividida a família. XV) O júbilo pela Ressurreição, comemorada na Missa, deve continuar durante o dia todo e eleve notar-se
em todas as manifestaç{íes exteriores. E' desejável que o cristão procure
participar das manifestações públicas de alegria coletiva, quando susceptíveis de ser penetradas do espírito cristão, que lhes dá seu verdadeiro significado. XVI) A alegria comum do domingo é patrimônio de
todo o mundo católico, eclesiástico ou leigo. XVII) Quanto aos trabalhos servis proibidos pela Igreja, formulamos votos por que os moralistas
consultem o mais possível as usanças vigentes e levem em alta consideração as necessidades de recreação na vida operária. Insistimos, a
título de conselho e lllio ele preceito, que também os trabalhos profissionais reputados intelectuais sejam evitados nos domingos. XVIII) Deve
ser reformada qualquer ordem econômica e social que oprima a tal
ponto o homem, que o domingo, para ele, passe a ser um dia apenas
de repouso físico. O cristão tem, portanto, o imperioso e grave dever
de trabalhar nas reformas necessárias para alcançar essa transformação,
na qual, ao invés de dia de repouso material, o domingo seja um dia
ele alegria espiritual. (De L'Osservatore Romano, 9 e 12-X-1947).
Congresso Assuncionista dos Franciscanos em Portugal.

Com grande solenidade, realizou-se em Lisboa, sendo encerrado cm
Fátima, do dia 9 a 13 de Outubro p. p., o Primeiro Congresso Mariano
dos Frades Menores em Portugal sobre a Assunção de Nossa Senhora.
O imponente certame de fé, ao qual tomaram parte destacadas figuras
da Ordem Franciscana de diversos países, contou com a presença do
Emo. Sr. Cardeal Patriarca, de vários Bispos e do próprio Chefe do
Governo. O Ministro Geral dos Franciscanos, Pr. Pacífico Perantoni, inaugurando o Congresso disse que foi dada a preferência a Portugal por
ser a terra de Santa Maria e de Fátima, e para render homenagem à
cidade que foi o berço de Santo Antônio, primeiro mestre Franciscano
e doutor da Assunção. Na sessão inaugural do Congresso foi aprovada
uma saudação telegráfica ao Santo Padre, pedindo a definição do dogma
da Assunção. O orador mais aplaudido foi um Capuchinho brasileiro, Frei
Bernardino Vilas Boas, Missionário largamente conhecido no Rio Grande
do Sul e que foi Vigário de Santo Antônio do Partcnon em Porto Alegre, agora atuando em Portugal, onde está se impondo à admiração de
todos, como um dos maiores pregadores do país. A saudação por ele
foi feita em nome do Brasil, no Teatro Nacional de Lisboa e depois
em Fátima, e fez vibrar de entusiasmo e emoção toda a assistência que
o aplaudia freneticamente. Foram apresentadas as teses seguintes: 1)
Assunção na Sagrada Escritura, pelo Frei David de Sousa, O. F. M.
2) Assunção na Tradição Patrística, pelo Frei Fernando Félix, O. F. M.
3) Assunção nos mais antigos Apócrifos, pelo Frei Manuel Taveira da
Silva, Provincial dos Franciscanos em Portugal. 4) A Revelação implícita do mistério da Assunção (em espanhol), pelo Frei Luís Colomer,
O. F. M. 5) A Assunção nos mais antigos Manuscritos do Mosteiro de
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Alcobaça, pelo Frei José Montalverne, O. F. M. 6) A Assunção na oratória portuguesa, pelo Frei Mário Branco, O. F. M. 7) A Assunção em
S. Lourenço de Bríndisi, pelo Frei Hilário do Burgo, Capuch. 8) A
Assunção nos mais antigos teólogos peninsulares (em espanhol), pelo
Frei Bernardo Apperibay, O. F. M. 9) A Assunção nos Místicos Portugueses, pelo Frei João Diogo Crespo, O. F. M. 10) A Assunção na
Pintura Portuguesa, por Luís Reis Santos. 11) Vers un noveau dogme
Marial, pelo Frei Carlos Balic, O. F. M., Reitor Magnífico da Universidade Antoniana de Roma. Examinando o problema da Assunção da
Santíssima Virgem, o Congresso aceitou unânimemente e confirmou as
duas conclusões seguintes: 1) Conclusão negativa: Nem na Sagrada Escritura nem na Tradição, nem particularmente na história do culto em
Portugal da Morte, Ressurreição antecipada e Glorificação celeste do
Corpo da Virgem se· pôde encontrar qualquer argumento contra o fato
da Morte de Maria Santíssima ou contra a Revelação divina e por consequência também contra a possibilidade da definição dogmática da
glorificação celeste da Virgem, em corpo e alma. 2) Conclusão positiva: O Congresso está intimamente convencido de que ºa verdade da
Assunção, embora só implicitamente, todavia verdadeira e realmente foi
revelada por Deus e por isso mesmo pode ser definida como dogma
de fé divina e católica. Além disso está persuadido ser este o momento
oportuno escolhido por Deus para tal definição. As razões em que se
apóia esta convicção são as seguintes: a) A Assunção foi revelada implícita, mas real e verdadeiramente no Proto-Evangelho (Gênesis, 3, 15)
e em Lucas (1, 28, 41). b) Também nos privilégios de Maria Santíssima, definidos já como dogmas de fé, considerados à luz da associação entre Mãe e Filho, no mistério da 'Redenção, se encontra implicitamente revelado o mistério da Assunção. e) O povo Português, desde tempos imemoráveis, sem dúvida alguma acreditou com certeza absoluta que Maria foi Assunta no céu. Ora, esta crença, na qual o povo
português está unido com todos os povos cristãos, num mistério que
não é possível conhecer-se por nenhum meio natural, não pode ter outra origem senão a intervenção divina. d} Finalmente que a definição
seja oportuna bastaria para prová-lo o plebiscito espontâneo assuncionístico manifestado nas posições enviadas à Santa Sé. De resto este
plebiscito e movimento assuncionista encontra explicação no fato de que
hoje o materialismo histórico nega a vida eterna e a ressurreição da
carne que nós professamos venerando o mistério da Assunção. E como
a Santíssima Virgem por meio de outros privilégios seus destruiu já
todas as outras heresias, assim também por meio da Assunção destruirá
o materialismo histórico ou dialético. Por último, foram formulados vários votos entre os quais salientam-se a petição a Roma da definição
deste dogma; a abertura dum jubileu Mariano comemorativo à passagem do XIX centenário da Morte e Ressureição de Maria; que sejam
declarados doutores da Igreja S. Bernardino de Sena, Franciscano, e S.
Lourenço de Bríndisi, Capuchinho; e que o povo português, em colaboração com todos os povos, levante em Fátima um monumento representando a Mãe de Deus assunta ao céu. O Congresso encerrou-se no
dia 13, com uma grandiosa peregrinação Franciscana à Cova da Iria, em
Fátima, onde se reuniu uma multidão calculada em 50 mil pessoas, sendo diversos mil Terceiros Franciscanos. Nesse mesmo dia em que todo
o povo viu com os próprios olhos milagres estupendos operados no
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momento da bênção do SS. Sacramento, foram benzidas imagens de
Nossa Senhora de Fátima, destinadas a várias Nações.

Salamanca e Comillas, Universidades Católicas de Espanha,
A Pontifícia Universidade Eclesiástica de Salamanca - cuja continuidade histórica funda-se no famoso "Estuclio General" criado pelo rei
Afonso IX (1188-1230), com Faculdades de Teologia, Filosofia e Direito
Canônico, que tiveram uma particular importância na história da Igreja
e da cultura universal - foi inaugurada solenemente em 1940 com as
duas Faculdades de Teologia e de Direito Canônico, às quais foi acrescida, em 1945, a de Filosofia. Ressurgida "com os mesmos caracteres que
teve aquela que deu tanta honra à Espanha nos séculos de seu maior
apogeu", propõe-se, segundo a expressão do Cardeal Prefeito da S. Congregação dos Seminários e Universidades, a "dar aos jovens escolhidos
do Clero aquela profunda, sólida e ampla formação moral e científica
que exigem as novas e ingentes empresas a que são chamados", e deseja ser cada v.ez mais um "potente foco de luz espiritual que ilumine os
espanhóis na obra de sua reconstrução", "centro de intelectual convivência de estudantes e sábios mestres eclesiásticos da vizinha nação portuguesa, segundo uma tradição de amizade, e daquelas nações da América espanhola, que de certa forma podem considerar-se como filhos espirituais de Salamanca." Os seus docentes, cuja produção científica neste primeiro lustro da vida da Universidade é verdadeiramente significativa, pertencem às vários Dioceses da Espanha e ainda se projeta ampliar mais, para que o estudo tenha um caráter verdadeiramente nacional.
Os alunos, que, no primeiro curso da restauração, eram apenas 31, ascendem neste último curso de 1946-1947 a mais de duzentos, pertencentes a todas as Dioceses da Espanha, a algumas de Portugal e a várias Ordens e Congregações religiosas. O centro universitário é integrado por quatro Colégios Maiores, e por Casas de Estudos de Religiosos.
Importância particular assumiu nos últimos tempos o Instituto "São Raimundo de Pefíafort", de Direito Canônico, dependente do Conselho Superior de Investigações Científicas e que tem como órgão a "Revista
Espaíiola de Derecho Canónico", na qual colaboram os mais insignes canooistas da Espanha. Sob os auspícios e a alta direção da Universidade
~te Salamanca foi igualmente organizada a Biblioteca ele Autores Cristãos
da Editora Católica, cuja obra de divulgação cultural católica é verdadeiramente extraordinária. - Não menos importante no âmbito dos estudos é a Universidade Pontifícia de Comillas, dedicada à preparação
de Sacerdotes escolhidos tanto nas Dioceses ele Espanha como nas da
Amér!c_a espanhola e nas Ilhas Filipinas. Dos 54 que a iniciaram, quando foi fundada em 1890, o seu número atinge hoje a 721, pertencentes
a ·13 Nações e a 83 Dioceses, marca o· contínuo progresso da Universidade devida ao generoso concurso do Marquês de Comillas. As festas
jubilares de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Espanhola, em Maio ele 1945, iniciaram uma nova época para Comillas, pela
cada. vez maior afluência de elementos provindos de 12 Nações do Continente Americano. Os seus 721 alunos vivem no Seminário-Universidade
sob a direção espiritual, disciplinar e cientifica de Superiores e de mestres pertencentes à Companhia de Jesus. Não se cuida tão-somente de
um simples ensino científico, mas da formação integral do futuro Sacerdote, que compreende tanto a sua formação espiritual como intelectual. A Universidade compreende as Faculdades de Teologia, Filosofia
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e Direito Canônico. Mais de 60.000 volumes de sua rica biblioteca estão
à disposição dos alunos, enquanto que para a sua formação integral
aí funcionam organizações especiais, como a Academia Missionária, 0
Círculo de Estudos Ibero-Americanos, a Catequese e outros.
(De
"L'Osservatore Romano", 30-Vll-1947).
Cinquentenário da Constituição da Hierarquia de Rito Siro-Malabar na
lndia.

A data comemorativa do cinquentenário da restauração da Hierarquia indígena de Rito Siro-Malabar nas quatro dioceses indianas foi celebrada a 2 de Março último com solenes manifestações. Um tríduo, celebrado em todas as igrejas das dioceses, foi encerrado com um solene
Te-Deum em ação de graças pelos singulares benefícios divinos, que,
mediante a constituição da hierarquia indígena, asseguraram um seguro
desenvolvimento do catolicismo naquele país, durante os primeiros cinquenta anos de existência da hierarquia. Os próprios jornais locais, publicando estatísticas comparativas do que se realizou nas quatro dioceses
(Ernakulan, Changanacherry, Trichur e Kottayam), quiseram documentar
esse efetivo progresso (de fato, a população católica triplicou nesse período), assim como para encorajar os fiéis a intensificar a sua atividade,
não para somente conservar as felizes posições conquistadas, no terreno
religioso, mas também par-a ampliar seu campo de ação, contribuindo
assim para o maior benefício da pátria. Na Arquidiocese de Ernakulan,
o respectivo Bispo, Mons. Agostinho Kandathil, depois de haver celebrado, na manhã de 2 de Março, um solene pontifical, presidiu um "meeting"
promovido pelo Seminário do Sagrado Coração e ao qual compareceram
as mais altas personalidades católicas. E' sobremodo interessante conhecer as estatísticas comparativas pelas quais foram resumidos numericamente, nessa ocasião, pelos jornais católicos do Malabar, os surpreendentes progressos verificados nestes cinquenta anos de existência
da hierarquia católica indígena. A Arquidiocese de Ernakulan, ereta em
Vicariato Apostólico em 28 de Julho de 1896 e a Metrópole em 21
de Dezembro de 1923, apresenta o seguinte movimento:
cm 1946:
Movimento religioso cm 1896:
Católicos . . . .
75.200
143.719
Igrejas e capelas
74
126
Sacerdotes . . .
114
198
Seminário .
O
1
25
116
Religiosos Carmelitas
Mosteiros masculinos
3
10
Religiosas .
60
625
Mosteiros femininos
3
40
Escolas primárias
102
235
Escolas superiores .
O
1
Orfanatos .
O
5
Hospitais .
O
5
Outras obras de caridade
O
5
Tipografia . .
O
3
Revistas e jornais . . .
O
4
A Diocese de Changanacherry, ereta em Vicariato Apostólico em 28
de Julho de 1896 e a Bispado em 21 de Dezembro de 1923, apresenta
os seguintes dados:
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em 1946:
Movimento religioso em 1896:
415.925
92.638
Católicos . . . .
161
104
Igrejas e capelas . .
200
370
Sacerdotes . . . . .
l
1
Seminário . . . . .
159
34
Religiosos Carmelitas .
11
4
Mosteiros masculinos .
19
1.144
Religiosas . . . .
51
2
Mosteiros femininos
231
7
Escolas primárias .
l
l
Escolas superiores .
o
5
Orfanatos . . . .
Outras obras de caridade
o
3
l
2
Tipografia . . . . . .
Jornais e revistas . . .
2
3
A Diocese de Trichur, ereta em Vicariato Apostólico em 28 de Julho de 1896 e a Bispado em 21 ele Dezembro de 1923, teve o seguinte
desenvolvimento:
Movimento religioso em 1896:
em 1946:
Católicos . . . . . . .
76.472
225.639
Igrejas e capelas . .
82
121
Sacerdotes . . . . .
92
161
Seminário . . . . .
O
1
Religiosos Carmelitas .
24
57
Mosteiros masculinos .
2
5
Religiosas . . . .
12
1.024
Mosteiros femininos
1
50
Escolas primárias .
54
170
Escolas superiores .
1
3
O
11
Orfanatos .
Outras obras de caridade
O
4
O
1
Tipografia . . . . .
Jornais e revistas . . .
O
3
Para a diocese ele I<ottayam, ereta em Vicariato Apostólico cm 20
de Maio de 1887 e em 29 ele Agosto ele 1911 e elevada a Bispado em
21 ele Dezembro de 1923, o "Catholic Directory" não apresenta nenhum
dado relativo a 1896; mas, para 1946, alinha os seguintes: Católicos:.
43.548; Sacerdotes: 86; igrejas e capelas: 51; l mosteiro com 15 Religiosos Carmelitas; 9 conventos com 141 Religiosas; 45 escolas; 1 orfanato e outra obra ele caridade; 1 tipografia e 1 jornal. A diocese está
em pleno desenvolvimento. Cabe assinalar que, quanto a Seminários, a
Arquidiocese de Ernakulan e as Dioceses ele Changanacherry e Kottayam
têm cada uma seu Seminário Menor próprio, servindo-lhes de Seminário
Maior comum o Seminário Inter-ritual de S. José de Alwayc (Travancore). A Diocese siro-malabar de Trichur tem, no entanto, seus próprios Seminários Maior e Menor. (S. 1. C. O.) (De "L'Osservatorc
Romano", de 26-27 de Maio de 1947).

Congresso Mariano Nacional do Canadá.
Damos um · resumo do que foi o magno Congresso Mariano de
Ottawa, extraordinária apoteose e homenagem que Nossa Senhora recebeu do povo canadense. Entre os nove Cardeais e os 124 Bispos merece
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figurar o famoso Arcebispo ela inclia, convertido, Mar Ivanios, que acabara ele batizar o secretário ele Ohancli. Também assistiu o Bispo ele
Mangalore, também hindu convertido, que ficou sendo chamado Vítor
Rosário Fernandes. A França enviou 28 represeritantes em avião especial ela Air France, além cios dois Cardeais, Tisserant e Oerlier, que
viajaram por mar. Os atos gerais realizavam-se no Lanswone Park, preparado para 75.000 pessoas sentadas e para outras 75.000 de pé. A assistência de todos os dias orçava geralmente entre 80.000 e 120.000 pessoas. No Ílltimo dia chegaram 83 trens especiais, com diferença de poucos minutos. Para o povo atender ao característico do Congresso, ele
fundo essencialmente mariano, ergueu-se junto do parque a Capela de
Nossa Senhora do Cape, onde se celebravam missas ininterruptamente,
durante as 24 horas cio dia por privilégio especial do Santo Padre, podendo comungar os fiéis preparados, para o que havia 34 confessionários ao ar livre. O último ato consistiu na Consagração da centenária
diocese ao Imaculado Coração de Maria. Gigantescos fogos de artifício
puseram lindo coroamento àquela homenagem solene. Na chuva de fogo
figuravam cinco quadros alegóricos: Anunciação, Natal, Sagrada Família, Maria ao pé da Cruz e Maria Medianeira. O quadro final da Assunção com auréola ele 30 metros e anjos voando entre nuvens, esfumou-se entre cometas e estrelas multicores que iluminavam por completo
o vasto campo de Lanswone. Ainda os mais pessimistas e céticos ficaram profundamente impressionados com os resultados do Congresso.
O Cardeal Eugênio Tisserant, Secretário da Congregação das Igrejas Orientais, pediu aos católicos que orassem pela conversão da -RÍlssia. S. Emcia.
ressaltou em seu discurso que os mesmos líderes soviéticos observaram
como sobrevivem no povo os sentimentos religiosos e contou que pessoas visitantes da RÍlssia viram ter, em muitos lares, em lugar de honra, o "ícone" ou imagem da Santíssima Virgem. "Tenhamos confiança
nas promessas de Nossa Senhora em Fátima. Peçamos que por Ela reconheça de novo a União das Repúblicas Soviéticas a Divindade de seu
Filho", disse o Cardeal Tisserant. S. Santidade o Papa Pio XII enviou
ao Congresso uma Mensagem radiofônica, que publicamos na íntegra em
outra parte deste número da REB.

Os Progressos da União Missionária do Clero.
Por ocasião da Assembleia plenária dos Conselhos Superiores das
Pontifícias Obras Missionárias, preparou a União Missionária cio Clero um
bom quadro estatístico. As cifras referem-se a 32 das 53 Uniões que
foram fundadas e vivem nos diversos países do mundo; das demais não
foi possível ainda reunir cifras, embora de todas se tenham notícias. Desses dados verifica-se haver 210.709 inscritos na "Unio Cleri" nessas
32 Uniões, entre Sacerdotes diocesanos e regulares e seminaristas teólogos. Desses, 151.911 são Sacerdotes diocesanos, 24.305 regulares e 34.493
seminaristas de teologia. A estatística nos oferece, comparativamente, cifras apreciáveis, mesmo por onde passou a devastação da guerra. Alguns
exemplos o confirmam: a Bélgica contava, em 1940, 10.256 inscritos, .e
em 1947 conta 11.333; na Holanda, de 1940 a 1947, o número de inscrições aumentou de 1.874; na Rumânia, 1.574; na Boêmia, 516; na Eslováquia, 647. A Polônia, que contava uma florescente União, perdeu
tudo: não só o Arquivo, a Biblioteca e a caixa, mas muitíssimos dos
seus memhros, Sacerdotes de um e outro clero e seminaristas, vitimados
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pelas perseguições. Mas já se pôs novamente ao trabalho e está recompondo suas fileiras, para dar "uma nova existência à nossa União." O
número de Sacerdotes regulares e de seminaristas teólogos é talvez ainda capaz de largo desenvolvimento, basta notar-se sua pronunciadíssima ascensão. Os religiosos membros da União duplicaram o seu número desde 1936 e é preciso levar-se em consideração que são inscritos
em massa todos os Franciscanos Observantes e que há outras numerosas
inscrições coletivas. Quanto aos seminaristas o seu número triplicou desde 1936, na União, graças à benevolência de S. Em. o Cardeal Pizzardo,
Prefeito da Sagrada Congregação dos Seminários, sempre pródigo · em
incitamentos e auxílio à União Missionária.

Sacerdotes Voluntários Para a Zona Soviética da Aletnanha.
S. Emcia. o Cardeal Joseph Frings, Arcebispo de Colônia, acaba de
lançar um apelo ao jovem clero de sua Arquidiocese: Pede voluntários
para as regiões onde há poucos católicos, e sobretudo para a zona de
ocupação soviética. Sua Emcia. acrescenta que em sua Arquidiocese
faltam jovens sacerdotes, por causa do regime nazista e da guerra, porém
que não há comparação possível entre a situação predominante no Oeste,
e aquela que existe no Este. "A despeito de nossas próprias dificuldades, diz o Cardeal de Colônia, não devemos abandonar os sacerdotes da
diáspora, mesmo se isto significar a substituição nas escolas e organizações católicas, dos sacerdotes pelos leigos. Os vigários não devem
pensar exclusivamente em suas paróquias; os Bispos, em suas próprias
dioceses. Nós, sacerdotes católicos, devemos elevar nossas vistas para
o longínquo horizonte, e considerar a grande tristeza em que estão
as almas dos católicos da diáspora. E' preciso que alguns dentre nós
cheguem a concluir que eles devem entregar-se à diáspora, e que outros aceitem o trabalho suplementar requerido." Na Alemanha Oriental
e em certas regiões do norte da Alemanha, os sacerdotes são particularmente raros, porque em diversas cidades rurais e aldeias, onde antes
da guerra não se contavam quase católicos, grande número de refugiados chegaram dos territórios anexados pela Polônia e Rússia, da
mesma forma que na Checoslováquia, Hungria, etc. A maioria dentre
eles é católica, e a situação em que se acham requer mais que um
ministro ordinário. A Arquidiocese de Colônia é a mais populosa da
Alemanha. De conformidade com o Anuário Pontifício de 1947, conta
com 1.480 igrejas (compreendendo 697 igrejas paroquiais), 2.303 sacerdotes e 252 seminaristas.
Faculdade Pontificia de Filosofia, de Braga.
No Domingo da SS. Trindade, dia 1 de Junho do corrente ano, leu-se
solenemente no Instituto de Filosofia B. Miguel de Carvalho, de Braga,
o decreto da Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades, assinado em Roma a 22 de Abril deste ano, pelo qtlal essa casa de estudos
era elevado à categoria de Faculdade Pontifícia de Filosofia, com direito
de conferir graus acadêmicos aos alunos que frequentarem as suas aulas.
Na mesma data foi nomeado primeiro Reitor da nova Faculdade o R. P.
Paulo Durão, S. J.
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Mons. Aristides da Silveira Leite. - Faleceu na cidade mineira de
Borda da Mata no dia 3 de Novembro. Era natural de Pouso Alegre,
Minas Gerais. Assim que deixou o Seminário, teve os seus pmneiros
passos guiados pelo saudoso e sempre lembrado D. João Néri, de quem
foi auxiliar dedicado e amigo inseparável. Pertenceu, portanto, por vários anos, ao Clero ela Diocese ele Campinas, ao seu colendo Cabido,
tenso sido vigário de Souzas e de cidades vizinhas outras. Também em
outras Dioceses, muito fez pelas múltiplas obras a que se empenhou
com seu zelo e amor ardente ele verdadeiro Ministro do Altissimo. Em
Bebedouro, Diocese de Jaboticabal, por exemplo, à frente de cuja paróquia esteve pelo espaço de 20 anos, de 1926 a 1946, construiu o majestoso Colégio e Escola Normal "Anjo da Guarda"; o Asilo "S. Vicente de Paulo" que hoje recebe para mais de 100 inválidos; reconstruiu
a Santa Casa daquela cidade, sendo hoje um cios principais estabelecimentos hospitalares do interior do Estado; impulsionou e fez numerosas
as Associações Religiosas daquela paróquia. Espirito culto e inteligente,
grande orador, inúmeros foram os benefícios que receberam os seus
paroquianos e os que tiveram a felicidade de ouvi-lo e conhecê-lo.

Mons. José Rodrigues Seckler. - Faleceu, em sua terra natal, Porto
Feliz, confortado com os Sacramentos, no dia 21 de Novembro. Filho
de Antônio Seckler e de D. Maria Antônia Rodrigues, nasceu em Porto
Feliz, aos 5 de Novembro de 1868. Fez seus estudos eclesiásticos no Seminário Episcopal de S. Paulo, onde o Bispo diocesano de então, D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, lhe conferiu o presbiterato,
aos 29 ele Fevereiro de 1896. Desempenhou com zelo os seguintes ministérios que lhe confiaram as autoridades eclesiásticas: Ministro Disciplinar no Seminário Episcopal, em 1896; Coadjutor na paróquia de Jundiaí,
em 1898; idem na paróquia de Bragança, em 1898; Pároco de São Simão, em 1898; idem ele Piracicaba, em 1902; idem ele Braz (em S. Paulo), em 1908; idem ele São Carlos, em 19IO; idem de S. José do Rio
Preto, em 1914; idem de São João da Bocaina, em 1916; idem de Virac\ouro, em 1918; idem ele Taquaritinga, em 1920; idem de Porto Feliz,
em 1927. Avançado em anos, deixou de paroquiar, assumindo a capelania do Hospital S. Vicente, em Porto Feliz, cujos Párocos tiveram sempre em Monsenhor Seckler um dedicado e espontâneo Cooperador, principalmente no ministério do confessionário. Em 1905, o S. Padre Pio X
conferiu-lhe as honras de Monsenhor Camareiro Secreto, "in abito paonazzo". Espírito culto, visitou vários países da Europa e do Oriente,
armazenando grande soma ele conhecimentos e de experiência. Eram-lhe
familiares os livros, ele assídua leitura. Estava incarc\inado à diocese de
São Carlos, porém o campo ele suas atividades últimas foi Porto feliz,
sua terra natal, que muito lhe deve em obras de assistência social.
Pe. Francisco Xavier Costabile. - Faleceu no dia t • ele Junho, na
Capital de São Paulo. O extinto Sacerdote nasceu em Renti, província
ele Cosenza, Itália, em 27 de Dezembro ele 1850, estudou em Roma -no
Colégio Caprânica e na Universidade Gregoriana. Ordenou-se Sacerdote
com menos de vinte e quatro anos de idade, por concessão especial da
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Santa Sé, para exercer as funções de Pároco em Spezzano Grande na
mesma província ele Cosenza, cargo obtido em concurso antes mesmo
de ordenado. Depois de vinte anos de santo e fecundo ministério sacerdotal em Spezzano Grande, onde construiu a nova matriz, veio para
o Brasil, sendo recebido aqui pelo Eminentíssimo Cardeal Arcoverde, então Bispo de São Paulo. Nesta província, exerceu as funções de Vigário
em Bananal, Nazaré, Itaporanga, Dois Córregos e Guariba, demorandose nestas duas últimas paróquias vinte e vinte e dois anos respectivamente. Há pouco mais de dez anos, deixou a freguesia de Guariba, retirando-se para a Capital de São Paulo, onde fixou residência cm casa de
sua família, continuando a exercer o ministério sacerdotal, na medida
de suas forças, na igreja-matriz de São José do Belém. Em todos os
lugares por onde passou deixou os mais edificantes exemplos de zelo
pela causa de Deus, conformidade absoluta com a vontade divina, grande
humildade ao lado de muita firmeza, caridade e piedade singular. Faleceu
em casa de sua família, aos 96 anos de idade, e 74 de sacerdócio.

Pe. Alfredo Cristóvão Kobal. Faleceu no dia 21 de Setembro o
Pe. Alfredo Cristóvão Kobal, pároco de Santa Rita do Glória (cidade
ele Miradouro). Com a morte do Padre Kobal perde a Diocese de Leopoldina um grande batalhador do bom combate: "Bonus Miles Christi".
Sacerdote piedoso, animado do verdadeiro zelo pelo bem das almas, que
teve sempre em vista a glória de Deus, o Padre Kobal soube consagrar
toda a sua vida ao serviço da Santa Igreja. Nascido na cidade de St.
Hermagor, Diocese Gurtz-Carinthia, Austria, em 21 de Setembro de 1892,
Alfredo Cristóvão Kobal fez seus estudos no Seminário Goriza-Klagenfurt,
onde se ordenou em 12-12-1915. Vindo ainda jovem para o Brasil exerceu o ministério sacerdotal, primeiro no Sul de Minas como Vigário de
Carmo da Cachoeira, S. Gonçalo do Sapucaí, Lambari, Dom Viçoso, Desterro de Entre-Rios, e nos últimos 15 anos, na Zona da Mata, como
Vigário de Santa Rita do Glória. Nessa sua última paróquia, realizou
com esforço e dedicação um grande e sublime apostolado. Ensinando
sempre, "opportune et importune", ele soube realizar uma reforma de
costumes e dar orientação segura às novas gerações. Na parte material
reformou e adaptou esplêndidamente a casa paroquial e construiu com
carinho e amor a nova matriz, atestado permanente, para as gerações
futuras, do quanto pode um povo generoso e bom, sob a orientação
de um sacerdote piedoso e trabalhador. Por estes e muitos outros trabalhos realizados em Santa Rita do Glória, fez juz o Vigário Alfredo
Kobal à estima e gratidão dos habitantes daquela paróquia. Isto ficou
bem demonstrado nas sentidas manifestaçiíes de pesar e nas muitas homenagens que a população prestou ao seu querido Vigário.
Pe. Jaime Hughes, C. SS. R.
Era jovem ainda; tinha apenas
trinta e oito anos quando a morte o arrancou da companhia de seus
confrades. Morreu em consequência de um desastre de automóvel, na
terça-feira de 7 de Outubro último. No domingo precedente tinha pregado
sobre Nossa Senhora do Rosário nas diversas Missas celebradas na paróquia de Ponta Grossa. Durante o sermão tratou do pensamento da
morte; cada um devia estar preparado para morrer bem. Na terça-feira,
festa de Nossa Senhora do Rosário, deu aulas de catecismo nas escolas dos arredores. Numa delas, o Pe. Jaime aconselhava às crianças: "E'
preciso estar preparado para morrer hem; até os Padres precisam estar
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preparados para morrer." Vinte minutos depois, jazia reclinado 110 capim da estrada, com o pescoço quebrado; um confrade debruçava-se
sobre ele, apertando cm seus lábios um crucifixo e dando-lhe a última
bênção. Em seguida sua alma voou às alcandoradas habitações da mansão celeste. Padre Jaime nasceu na América do Norte, onde completou
os seus estudos escolásticos e ordenou-se sacerdote na Congregação do
Santíssimo Redentor. Logo cm seguida foi destacado para as missües
redentoristas no sul do Mato Grosso, onde trabalhou nove anos. Serviço duro, mas o seu amor pelas almas e o seu gênio sempre amável e
entusiasta venciam tudo; operavam maravilhas. Mais de oito meses durante o ano, percorria o Padre Jaime, no lombo cio cavalo, a região
sul-matogrossense em busca de almas. Todos os incômodos e sofrimentos
dessas longas cavalgadas, ele os suportava com alegria e resignação.
Afinal, depois de nove anos foi transferido para a próspera paróquia
de Ponta Grossa. Talvez o Padre Jaime tenha dito com o Apóstolo:
"Certamen bonum certavi". Pois vinte dias apenas após a sua transferência, Nosso Senhor o chamou para a pátria celeste.

D. Pedro Eggerath, O. S. B. - Conforme notícia chegada da Europa, faleceu aos 9 de Novembro o Revmo. Sr. D. Abade Pedro Eggerath,
O. S. B. O extinto Prelado nasceu em 26 de Janeiro ele 1880 em Erkelenz
na Alemanha. Fez-se oblato na Abadia beneditina de Maredsous (Bélgica)
vindo para o Brasil em 1895, com destino à Congregação Beneditina
Brasileira. Fez o noviciado no Mosteiro de São Bento de Olinda, professando aos 10 de Abril de 1898. Após os estudos teológicos recebeu o
sacerdócio em 1902. Nos anos seguintes, D. Pedro, a mando dos Superiores, dedicou-se à educação da juventude no Ginásio de São Bento de
São Paulo, do qual foi Reitor por doze anos, a partir de 1903. Em 1915,
tendo o Exmo. Sr. D. Gerardo von Caloen renunciado à Abadia do Rio
de Janeiro, D. Pedro foi para esta enviado na qualidade de Prior Administrador; pouco depois era eleito Abade "Nullius" do Mosteiro do Rio de
Janeiro, cabendo-lhe jurisdição sobre o território de Missões do Rio Branco. Em 1923 era eleito Arquiabade da Congregação Beneditina Brasileira,
como sucessor do falecido D. José de Santa Escolástica Faria. Nas suas
atividades como Reitor, Abade e Arquiabade, o Revmo. D. Pedro granjeou grande número de amigos. Entre outros merecimentos possui o de
ter mandado vir para a Capital Federal e para as Missões cio Rio Branco as Religiosas Beneditinas ele Tutzingen. Em 1929 D. Pedro Eggerath
renunciou às funções que exercia no Brasil, e retirou-se para a Suíça
e depois para Namur (Bélgica), cidade em que até os últimos meses
fez as vezes de Capelão das Irmãs Beneditinas de Santa Lioba. No seu
novo ambiente deu exemplos de sólidas virtudes monásticas. A sua saúde, porém, se ia consumindo no decurso dos anos. Finalmente veio a
sofrer de 11111 tumor canceroso, que o privou da vida apesar das intervenções cirúrgicas. Duas horas antes de falecer, D. Pedro, em plena lucidez de espírito, animado de coragem sobrenatural, realmente edificante,
recebeu os últimos sacramentos e recitou com o sacerdote que o assistia,
as preces ela encomendação da alma. O corpo do extinto foi sepultado
na Abadia de Maredsous. O Revmo. D. Tomás Keller, seu sucessor no
cargo de Abade do Mosteiro de S. Bento do Rio, achando-se na Europa,
aonde se dirigira a fim de tomar parte na eleição do Abade Primaz, oficiou-lhe as exéquias na Abadia de Maredsous, às quais assistiram o Bispo de Namur, os Abades de Santo André-Lophem e de N\aredsous.
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APRECIAÇÕES
Historia Ecclesiastica ad usum scholnrum in compendium redacta, auctore
P. P e t r o Ferrari s, S. J. - Domus editorialis Marietti, TauriniRomae 1942. 1 vol. br. 144X220 mm, V111+454 págs.
No dia 24 de Junho de 1939, Sua Santidade, o Papa Pio XII, glo~
riosamente reinante, dirigiu eloquente discurso aos alunos dos institutos
eclesiásticos de Roma, explicando-lhes a constituição de Pio XI "Deus
Scientiarum Dominus". Falando sobre a história da Igreja, o Papa disse:
"As ciências históricas, enquanto são matéria escolástica, não se devem
prender tanto com questões críticas ou puramente apologéticas, ainda que
também estas tenham a sua importância, mas devem ter em mira sobretudo demonstrar a vida atuosa da Igreja, i. é, o que ela fez e sofreu,
com que métodos e com que felicidade de êxito cumpriu a sua missão,
como exerceu a caridade pela obra, onde se escondem os perigos que se
opõem ao estado florescente da Igreja, em que condições as públicas relações entre a Igreja e os Estados deram bons resultados, e em que condições
deram frutos menos bons; que é que a Igreja pode conceder ao poder político e em que circunstâncias deve permanecer firme; finalmente, um ponderado juízo sobre a condição da Igreja e um sincero amor para com ela:
eis o que a aula de história eclesiástica deve dar e fomentar no aluno."
O erudito autor do presente compêndio da história eclesiástica tomou
estas palavras dq Sumo Pontífice como norma e guia. Depois duma introdução muito breve, quase breve demais, trata o vasto assunto em duas idades: I) Desde os inícios da Igreja até ao apogeu do seu poder e lento
declínio, no século XV; li) Desde a pseudo-reforma protestante até ao novo
esplendor do papado, no século XX. A primeira idade é subdividida em
quatro partes: a Igreja durante as perseguições, as heresias cristológicas,
o poder político dos papas e as investiduras, e a luta entre os papas e os
imperadores. A segunda idade é subdividida em três partes: protestantismo e restauração católica, heresias e ateismo, e nova autoridade moral
dos papas. Esta divisão, como também a distribuição da matéria surpreendem, à primeira vista, mas justificam-se pela intenção do autor de facilitar a exposição de toda a história eclesiástica em dois anos letivos. No
entanto, esta distribuição nem sempre agrada, p. ex. quando o pelagianismo é tratado logo após o montanismo (pág. 74), quando num mesmo
capítulo se fala da doutrina escolástica e do monaquismo (págs. 186 ss),
ou quando são separadas as várias fases da luta pelas investiduras, etc.
Fiel ao seu propósito, o autor realça alguns pontos mais importantes,
como as perseguições do cristianismo, a obra providencial de Constantino
Magno, as lutas e os triunfos da Igreja sobre as heresias e o poder secular, figuras eminentes do papado, etc. Mas não percebo o motivo, por
que se diz tão pouco da escolástica e dos seus grandes corifcus, da mística e da piedade cristã em geral. E, todavia, são estes os frutos mais belos
na árvore da Igreja.
Apesar destes defeitos e apesar de algumas afirmações que dificilmente
se podem sustentar, como p. ex. a respeito do autor do "De lmitatione
Christi", o douto jesuíta conseguiu perfeitamente o seu escopo. Exposição
clara, brevidade, um latim corrente e fácil recomendam o compêndio como
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ótimo manual para uso dos seminaristas. A bibliografia cuidadosamente
escolhida e ajuntada a cada capítulo, a série síncrona dos pontífices romanos (págs. 414-26) e os índices onomástico, geográfico e geral aumentam ainda consideràvelmente o seu valor.
Fr. Dagoberto Romag, o. F. J\I.

lnstitutiones Theologiae Moralis, auctore G a h ri e I e d e V ar c e II o,
recognitae a Se r a p h i n o a Lo i a n o et editae cura Mau ri a Grizzana, O. M. Cap. Vol. I ( 1934) VII +492 pgs. Theologia Fundamental is.
Vol. li (1935) n79 pgs. Theologia Specialis. De Virtutibus theologicis.
De praeceptis decalogi. De quibusdam Ecclesiae praeceptis. Vol. Ili
(I 937) 1004 pgs. Theologia Specialis. De iustitia eiusque laesione. De
contractibus. De peculiaribus Clericorum et Religiosorum obligationibus.
Vol. IV (1940) 702 pgs. Theologia Specialis. De Sacramentis. \/oi. V
( 1942) 195 pgs. De Censuris. De castitate et vitiis oppositis. -- Ex Officina Libraria Marietti, Taurini.
A contribuição importante que a venerável Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos vem prestar, em nossos tempos, à ciência teológica pertence
a obra volumosa da "Theologia Moralis" do P. Serafim a Loiano, relativamente pouco conhecida em Terras de S. Cruz. O humilde autor foi como
que forçado a fazer-se ao trabalho de reeditar a obra do seu confrade
predecessor, e julga que ao menos o axioma "in varietate pulchritudo"
justifica a reedição. Diz ainda que o seu trabalho não é "eruditionis", mas
antes "facilis explanationis", de modo que tenha em mira sempre a vida
prática, a aplicação no ministério sacro da cura d'almas. Desde já, porém,
podemos certificar aos prezados leitores que, percorrendo a obra, a erudição do autor não se evidencia menos do que a prática pastoral. Ser útil
aos que do manual desejam adquirir a ciência, não ser desagradável aos
que se contentam com a arte moral: eis como o P. Serafim caracteriza a
sua intenção. Acrescenta uma advertência bem apropriada à índole franciscano-capuchinha: "Hoje em dia é hem motivada a queixa de que nos
contentamos com elucubraçfies de compêndios, como se já desfalecêssemos,
de modo que mal atingimos com a ponta dos dedos o que os antigos minuciosamente estudaram. Certamente não procedem assim os homens em
relação às ciências profanas, e nenhum juiz, nenhum médico, nenhum advogado contentar-se-ia com tais noções compendiárias para adquirir a ciência
do seu ofício. No estudo sério das ciências profanas os compêndios geralmente não têm cotação." Esta advertência patenteia o escopo do autor
na composição da sua obra. De fato, ele procura formar idéias claras em
matéria de moral. E' escusado dizer que procura os autores "omni exceptione maiores" para ilustrar e documentar as opiniões próprias. Na questão,
hoje novamente muito ventilada, das leis penais (leges pure poenales), o
autor segue a opinião mais comum que admite as mesmas. Parece-nos, todavia, que a distinção entre leis (civis) morais e penais antes serve para
solapar a conscienciosidade do que para tranquilizar as consciências. Talvez esta teoria tenha dado muita ocasião para formar a mentalidade indiferente, hoje quase comum, em face da legislação civil.
Para apreciar o modo de propor assuntos morais, citamos a título de
amostra: "De conscientia quae 11011 est regula morum" (a consciência dí1bia). Além das explicações comuns do assunto julgamos especialmente digno
de menção o parágrafo que se refere à solução prática da dúvida por meio
de princípios reflexos que, embora conhecidos, se acham aqui reunidos
em grande número, com breve explicação oportuna. Em vez de falar em
65*
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"probabilismo", o autor prefere rubricar assim: "Quomoclo conscientia
speculative dubia fieri potest practice certa." Quanto o P. Serafim a Loiano
visa a vida prática cio cura d'almas, se evidencia no tratado De castitate, onde ele antepõe ao assunto ele praxe um trecho que indica os meios
gerais para conservar a castidade.
Uma obra que merece a benevolência dos pastores da grei do Senhor.
Frei Desidério, O. F. M.
O Bem-Aventurado Luquésio, Comerciante e Enfermeiro, pelo Pe. Fr. Mar-

c ia 1 L e k eu x, O. F. M. - Editora Vozes Limitada, Petrópolis, 1947.
1 opúsculo, 105X 155 mm, 61 págs. Cr$ 4,00.
Nas breves páginas que formam este volumezinho é contada com vivaci'dade e singeleza a vicia cio primeiro casal que fez parte ela Ordem
Terceira franciscana: Luquésio, o ambicioso comerciante, e Bonadona, sua
não menos ambiciosa esposa. Renunciaram, porém, a todos os seus bens,
tocados pela graça divina, e, guiados por S. Francisco de Assis, distribuíram pelos pobres tudo o que possuíram e passaram a viver na pobreza,
do trabalho das próprias mãos e no exercicio da mais infatigável caridade,
tornando-se, para isso, enfermeiros gratuitos de todos os pobres ela redondeza.
O Autor teve razão em querer contar essa vicia heróica. O exemplo
impressiona mais do que a teoria. A existência operosa e alegre de Luquésio valeu mais, para a conversão de muitos ao verdadeiro entendimento do
Evangelho, do que uma centena de eloquentes sermões. Converteu a maior
parte dos seus concidadãos, a começar por sua mulher. . . E mostrou que
a santidade está ao alcance de todos: basta querer e fazer, basta viver
como os Evangelhos nos ensinam que viveu Jesus, basta cuidar cios outros
mais do que cuidar de si mesmo.
Leve, mas vivo e sugestivo, o livrinho será ele leitura muito proveitosa para os membros da Ordem Terceira franciscana, para os Diretores
de sodalícios ela mesma Ordem, e, em geral, para os católicos que desejam, mas nem sempre sabem com clareza, como hão de proceder para se
tornarem melhores cristãos e santos.
P. C. Mendes.
l''rancisco, o Pastorinho de Nossa Senhora, pelo Pe.

F e r n a n d o L e it e, S. J. - Edição do Mensageiro do Coração de Jesus, Braga, 1946.
1 opúsculo, 112 x 167 mm, 111 págs.
Sucinta narrativa dos acontecimentos sobrenaturais de Fátima e da
vida dos três pastorezinhos que os presenciaram, em especial ela do menor
deles e que mais cedo foi para o céu.
A história é fiel, rápida e comovente. Essas páginas "aproveitarão a
todos, pequenos e grandes", disse bem no Prólogo o Exmo. Sr. Bispo de
Leiria. E continuou: "hão de fazer muito bem, mostrando que no mar revolto das paixões dos nossos dias, só no amor de Deus e da Santíssima
Virgem encontraremos a paz, condição para a bem-aventurança eterna".
Encontram-se, também, neste livrinho outras lições que decorrem da
aventura maravilhosa de Fátima. E não será das menos proveitosas para
a humanidade ele hoje a que lembra vivamente a existência terrível do inferno, e, em consequência, nos urge a vivermos bem para escaparmos à
sua atração e muito rezarmos e fazermos penitência para afastarmos outros
cio mesmo perigo. . . Pois se o nosso tempo caracteriza-se pela perda da
noção do pecado, caracteriza-se, também, - como é natural, decorrendo
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u!na coisa d~ outra - pelo destemor ~? _inferno, pela descrença na eficácia da oraçao, e pelo horror ao sacnflc10 e à penitência, bem como ao
amor "sobrenatural" ao próximo. Terá este livrinho, entre outros benéficos
efeitos, o de fazer que seus leitores pensem nessas noções indispensáveis
da verdadeira religião que andam agora tão esquecidas e, pior, tão desP. A. Oliveira.
prezadas.
Lo Stimolo dell'Amore Divino, Versão de C e sare G u as ti. -- Società
"Vita e Pensiero", Milão, Itália, 2.• ed. 1945, 318 págs.
A presente obra teve sua origem no fim do século XIII. Seu autor
ainda é desconhecido. Por muito tempo foi atribuída a São Boaventura.
Escrito em língua latina, "Stimulus Amoris" foi traduzido para as principais línguas modernas. Na Idade Média foi um dos mais importantes livros
de vida religiosa. S. Francisco de Sales o tem em grande conta.
Divide-se em três partes. Na primeira o autor leva o leitor a considerar a paixão de Cristo; na segunda, a considerar o amor de Deus; na
terceira, o conduz às soleiras ela contemplação. Diz, entre outras coisas,
o prefácio da presente edição: "A reedição da versão italiana de um dos
mais importantes escritos medievais de vida religiosa, e em que se lêem
algumas das mais belas páginas que a teologia mística haja produzido
naquela idade, vem ao encontro - estamos convencidos - das necessidades da espiritualidade moderna. O fervor e a simplicidade, a intimidade
com o Amigo das almas, e o ardor franciscano de "sofrer amando", que
vibram neste antigo "Estímulo do amor divino", nos parecem particularmente adaptados a esta nossa época atormentada e convulsionada, em que
as almas verdadeiramente cristãs sentem, no insondável tesouro da espiritualidade cristã, o Amor. de Deus para conosco e a necessidade de corresponder a este Amor infinito - justamente na hora suprema da provação e do sofrimento - com toda a fé e com todo o amor de que são
capazes."
Fr. V. Berri, O. F. M.
Manuale Storico-Oiuridico-Pratico sul Terz'Ordine Francescano, dei P. A nt o n i o D e S a n t'E I i a a P i a n i s i, O. F. M. Cap. - Romae 1947;
XXXIJ, 614. Segretariato Generale Dei Terz'Ordine Franccscano Dei Frati
Minori Cappuccini. Via Boncompagni 71.
Não será a escassez de livros sobre a O. Ili. de S. Francisco que legititnará a publicação que ora anunciamos. Um simples exame da Bibliografia convencer-nos-á da abundância ela produção literária no tocante a esse
assunto. Nem mesmo a guerra, que paralisou tantas atividades e tantas
Editoras, conseguiu impedir que o povo fosse sempre melhor esclarecido
sobre a importância, o fim e a dignidade da O. Ili. Só, para o período da
guerra o nosso autor cita 14 obras, sem contar os artigos espalhados
nas diversas revistas. Assim sendo, é justificável a díivida sobre a neces-·
sidade ou mesmo a conveniência de um novo livro. E' certo que não há
necessidade, mas a conveniência ressalta de uma ligeira análise do conteúdo
rico e variado da publicação em apreço. Antecipando o nosso juízo devemos
confessar que estamos diante do livro mais completo e mais vasto que
conhecemos na matéria.
A volumosa obra divide-se em três partes e quatro apêndices. Na
primeira parte o A. dá algumas noções gerais sobre as diversas Ordens
terceiras, falando, em seguida, da excelência, vantagens e utilidade da
O. Ili. franciscana. Na segunda parte oferece uma síntese histórica sobre
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a fundação da O. III. de S. francisco, sua Regra, sua 1 ida nos primeiros
anos, a relação entre a Ili. e a 1. Ordens; sua atividade; suas vicissitudes no decorrer dos séculos, terminando com considerações sobre a situação
da O. Ili. nos últimos tempos e na atualidade. A terceira parte compreende a legislação canônica e a organização da O. Ili. Além das leis atinentes à fundação, supressão e transferência de sodalícios, considera, particularmente, a adscrição, o noviciado, a profissão, a passagem de ·uma
O. III. para outra e a expulsão. Expõe, em seguida, a disciplina e as obrigações dos Terceiros; o governo da O. Ili., e algumas coisas sobre Federações, Congressos, Uniões sacerdotais, Estatutos e Registros. Depois
passa a relatar os direitos, privilégios e indulgências da Ordem. - O I •
Apêndice se destina aos Cordígeros; o 2• aos Amigos de S. Francisco; o
:1• refere textos e documentos e o 4°, finalmente, o cerimonial da O. Ili.
franciscana.
Deste pequeno resumo depreende-se que o P. Antônio procurou abranger tudo o que se relaciona com a Ordem Ili e o seu governo. Não surpreende, porém, que diante de um acervo tão grande, a divisão da matéria
ocasione, de vez em quando, algumas repetições. As referências a "Luchesio
e Bonadonna" (pág. 81), outrossim, não justificam um número especial.
Poderiam faltar, sem prejuízo algum, ou deveriam figurar sob o n• VI
ou em nota.
Ainda que as opiniões cio A. nem sempre sejam isentas de dúvidas,
todavia constituem a expressão da própria convicção. Assim afirma à pág.
177 a revalidação da ereção inválida de um sodalício mediante o consentimento posterior da autoridade competente; à pág. 186, a desnecessidade
do decreto especial de ereção; à pág. 188 nega ao Superior 'o direito de
suprimir um sodalício, canônicamente ereto; à pág. 192 exige para a validez da entrada a idade de I 4 anos completos; à pág. 198 atribui aos
Diretores da O. Ili. poder ordinário no âmbito do cân. 698, § 2; à pág. 214
admite a profissão em perigo de morte; à pág. 365 assinala como privilégio que os Terceiros enfermos, em lugar dos 12 Padre-Nossos ou do
Breviário, quando se tratar de Sacerdotes, possam recitar 7 Ave-Marias
e 1 Padre-Nosso 011, não podendo fazê-lo cômodamente, outra oração qualquer a arbítrio do Confessor; em caso de impossibilidade, basta a boa
vontade. A questão sobre os Funerais dos Terceiros, sem intervenção do
Pároco, chama-a o A. "questão controvertida" (pág. 361), julgando depender a sua solução do costume (pág. 363) ou da escolha da igreja
(pág. 364). Não decide a dificuldade, se o Comissário da O. III. pode
delegar outro Sacerdote para dar a Absolvição Geral, dizendo que, comumente, se nega essa faculdade, havendo, porém, também quem a afirme (pág. 392). A pág. 440 adverte que a faculdade de erigir confrarias
de Cordígeros está reservada ao Ministro Geral dos Conventuais. Convém
ainda lembrar as palavras cio A. sobre os deveres comuns dos Terceiros
( cfr. esquema à pág. 230-23 I), sobre a obrigatoriedade de trazer o escapulário a fim de lucrar as indulgências (pp. 238-244), e sobre a substituição cio escapulário pela Medalha (pág. 241). Anotamos, enfim, a boa
impressão tipográfica do livro, a documentação abundante das opiniões divergentes e a transcrição cuidadosa de trechos de livros e artigos editados
em línguas estrangeiras. Resumindo, devemos dizer que a presente obra
é digna do nosso aplauso e da recomendação mais irrestrita. Auguramoslhe caloroso acolhimento da parte dos que defendem e dirigem a nobre
causa da O. Ili. de São Francisco.
Frei Fra,zc. Xavier, O. F. M.
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Curso de Patrologia. História da Literatura Antiga ela Igreja, por J O ft 0
B atista Lo II r e n ç o I n sue I as, Arcediago e Professor do Seminário. - Braga, 1944. 1 vol. br., 15X22 cm., 767+XVlll+XII págs.
Na introdução desta obra o Autor define a Patrologia como sendo "a
exposição ordenada da vida e das obras dos Padres da Igreja". E adiante
completa: "O nome de Padre, ou pai, foi dado aos bispos, no decorrer
do século II, pela autoridade carinhosa com que tratavam os seus subordinados. No século V, talvez em virtude de se dar o nome de Padre aos
Bispos, que definiam a doutrina nos Concílios, o nome de Padre tornou-se
comum para designar os antigos escritores eclesiásticos, quer fossem Bispos ou não, que ficaram ortodoxos até ao fim da sua vida. . . Na prática, porém, encontram-se na Patrologia alguns nomes ... , como Tertuliano,
Orígenes, Fausto de Riez e tantos outros que se desorientaram em certa
altura da vida e não voltaram à ortodoxia, sem deixarem de ser contados
entre os Padres ou escritores eclesiásticos, pelos grandes serviços que prestaram, enquanto se encontraram ortodoxos".
Seguindo esse critério o Autor devera ater-se a estudar no seu livro
a vida e a obra dos escritores que foram consagrados com o nome de
Padres da Igreja. Teria desta sorte se conservado estritamente dentro dos
limites da disciplina que deu o título à sua obra, a Patrologia. Mas achou
de bom aviso ultrapassar esses limites e estudar, também, no seu livro,
a vida e a obra de outros escritores, ortodoxos ou não, que trataram de
assuntos religiosos cristãos, e aos quais não é aplicável o título de Padres
da Igreja, como todos aqueles que viveram do século quinto em diante.
Por isso, ao título principal do seu trabalho, acrescentou 11111 subtítulo, que
legitima essa extensão: História da Literatura Antiga da Igreja. Fica assim
justificada a latitude da obra, que compreende o exame de escritores ortodoxos e de heterodoxos, e que abrange desde o estudo dos Padres
Apostólicos, que viveram no fim do primeiro século cristão, até o de S.
João Damasceno, o último dos grandes Doutores da Igreja Grega, morto
nos meados do século oitavo.
No prólogo o Autor explica modestamente porque se abalançou a
escrever esta obra, a fim de suprir, no seu curso de patrologia no seminário de Braga, a dificuldade, que a guerra tornara quase insuperável, de
mandar vir de França o manual adaptado, o Précis de Patrologie, de
Tixeront. Teve, assim, a guerra, indiretamente, este benéfico efeito, de suscitar um tratado de Patrologia escrito em língua portuguesa. Baseado principalmente nos trabalhos de Tixeront e tle Cayré, assim como na História
da Igreja do Padre Mourret, o livro do Autor não é, contudo, uma mera
transposição dessas obras, mas uma produção pessoal, com redação própria
e, por vezes, opinião original sobre 11111 ou outro dos escritores examinados.
A obra está bem escrita e bem ordenada. E' completa, e até minuciosa
cm excesso na discriminação de nomes e obras, muitos dos quais, de secundária importância, poderiam ser omitidos 011 apenas ràpidamente mencionados. Sobre os grandes escritores é suficientemente extensa, conquanto
sobre estes, quem os aprecia desejaria sempre que mais fosse dito. O que
deixa frequentemente a desejar é a revisão do texto, assim como a combinação dos caracteres tipográficos, nos subtítulos, que nem sempre corresponde à diferença de importância que se pretende assinala( nos assuntos
P. A. Oliveira.
que encabeçam.
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Bergson. A Intuição Como Método na Metafísica, por D i a m a n t i n o
Martins, S. J. - Livraria Tavares Martins, Porto, 1946. 1 vol. br.,
145X205 111111., XVI-1-326 págs.
Noticiando o aparecimento deste livro, na versão espanhola em que
primeiro foi publicado (apesar de escrito por um português), o Pe. A.
Veloso, confrade do Autor, escreveu as palavras judiciosas que transcrevemos em seguida. "Bergson é, dos filósofos modernos, o que mais fàcilmente se lê e mais dificilmente se compreende. Lê-se por gosto, devido
principalmente à profusão das imagens, com que sistemàticamente ele costuma suprir a ausência dos raciocínios e dos conceitos. Mas, porque a
imagem dispensa, frequentemente, o trabalho de pensar, segue-se que fàcilmente se pára, lendo-o, na música das palavras e no deslumbramento
das imagens, aceitando-se, sem revisão refletida, como verdade experimental, o que, muitas vezes, não passa de sofisma mais ou menos inconsciente, que a razão deve corrigir. Esse benemérito trabalho de revisão
refletida fê-lo o Autor, neste livro, que é a sua tese de doutoramento
(na Universidade de Sarriá), e pode muito bem servir· ele preciosa introdução à leitura e ao estudo de Bergson". (Brotéria, Janeiro ele 1945,
pág. 114).
O livro compreende, além da introdução, e de uma extensa bibliografia, sete capítulos: 1) ponto de partida da metafísica; 2) a metafísica
e a inteligência; :3) o novo método da metafísica; 4) criação, contingência e imortalidade; 5) no cume cio bergsonismo; 6) olhar retrospectivo;
7) os grandes princípios bergsonianos.
E' uma obra acurada e profunda que muito honra à cultura filosófica
portuguesa. Mas não se pode dizer que seja clara ou de fácil leitura.
Possivelmente porque o assunto é de si mesmo intrincado e críptico, e
também porque o Autor acompanha em seus múltiplos volteios e em suas
intrigantes evanescências o pensamento, tantas vezes, esquivo e ilusório de
Bergson. Para os filósofos o livro será, sem dúvida, de grande interesse;
para o leitor comum, porém, é de leitura fatigante e pouco satisfatória.
Talvez porque o Autor se preocupe demasiadamente em ficar - como ele
diz - "no mundo imediatamente inútil do saber", do saber só para saber,
e mais nada (págs. XI e XII); o que parece incongruente, de algum modo,
com a filosofia cristã, pois, segundo esta, o saber não há de ser procurado
exclusivamente para adorno, deléite ou enriquecimento indefinido do espírito, mas como meio de levar o homem à realização plena do seu destino.
Apresenta, entretanto, este livro uma vantagem positiva para o leitor
católico: mostra claramente que, ao contrário do que foi tão tendenciosamente propalado, Bergson viveu e morreu fora da Igreja, e que, como observou o Pe. M. T.-L. Penido, a sua filosofia não coincide com a filosofia
cristã, nem o seu conceito de Deus com o conceito católico. Assim sendo,
o estudo do bergsonismo, por mais interessante que seja para os filósofos
profissionais, para os simples fiéis não traz proveito, antes lhes oferece
o risco ele baralhar suas idéias e desviá-las para rumos que as afastam
dos que, revelados por Deus, são os únicos que conduzem à Verdade.
P. A. Oliveira.

Freud, Estudo Crítico ~a Psicanálise, por R u d o 1 p h A 11 e r s, Professor na Universidade Católica de Washington, tradução do professor
E d u a r d o P i n h e i r o. - Livraria Tavares Martins, Porto, 1946. 1
vol. br., 145X208 mm., 340 págs.
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Este livro, bem fundamentado e logicamente ordenado, apresenta uma
cerrada crítica científica e filosófica do sistema psicanalítico de freud.
O Autor está perfeitamente credenciado para fazê-lo. Conforme ele próprio
declara, "conto, no meu ativo, trinta anos de prática de psiquiatria e vinte
anos ele prática de psicoterapia. Fui, durante muitos anos, prnfessor de
psicologia médica e normal no estrangeiro, e há já dois anos que ensino
psicologia na América". Seu nome, aliás, é bastante conhecido cm todos
os centros científicos cio mundo e dispensa qualquer elogio.
A importância ela obra, em especial para os católicos, está na clarn
e total condenação da psicanálise que o Autor formula e justifica de modo
irrctorquível. Sobretudo ele faz notar que a psicanálise forma um todo
orgânico, cujas partes se relacionam intimamente, de sorte que não é
admissível a aceitação de algumas dessas partes e a rejeição de outras.
"A teoria e a prática estão tão intimamente ligadas na psicanálise declara ele com nitidez desde o início - que se podem considerar verdadeiramente inseparáveis. Não se pode aceitar uma sem a outra. Todo aquele que quiser fazer uso do método, não poderá deixar de adoptar a filosofia. Desde que creio que tal filosofia é absoluta e demonstràvelmente
errada, sou também obrigado a crer que é perigoso empregar o método".
Eis aí uma advertência clara, que deve ser detidamente ponderada pelos
médicos, professores e estudiosos, principalmente os católicos, que, seduzidos pelo prestígio da ciência em moda, procuram distinguir nela partes
boas e más, para, aceitando aquelas, porem-se na corrente que o mundo
aplaude. O abalizado Autor deste livro mostra pormenorizadamente que
essa atitude é equívoca, ilusória e de desastrosas consequências. E como
chega a essa conclusão, não pela argumentação ele princípios católicos,
mas pelo exame científico das doutrinas mesmas e da prática da psicanálise
ensinadas por Freud, a sua obra merece particular consideração e eleve ser
grandemente divulgada.
P. Matias Pereira.
EI Beato Miguel Garico'its, fundador de los Padres Bayoneses, por P ed r o M i e y a a, versión dei francés por P a b I o L a b o u e r i e. Buenos Aires, 1942. 1 vol. br., com numerosas ilustrações, 135X 198 111111.,

530 págs.
Este livro, nitidamente impresso em excelente papel couché e amplamente entremeado de fotografias e desenhos, apresenta-nos a biografia desse sacerdote generoso e ativo que se dedicou à instrução das crianças e
à santificação dos Padres com tanta inteireza e com tão evidente proteção de Deus, que mereceu ser solenemente canonizado pela Igreja a 6 de
Julho do corrente ano. Dois dias depois, recebendo delegações de vários
países e peregrinos, Sua Santidade Pio XII pronunciou em francês o elogio
do novo santo. Entre as palavras que então disse, destacamos as seguintes que caracterizam com felicidade o espírito e a ação do santo vasconço:
"Juntamente com a pobreza, compreendida e amada, Miguel Garico'its acolheu o cortejo 4ue sempre a acompanha: a humildade, a mortificação, a
abnegação, o zelo, a caridade; e foi tanta a bondade de que se infundiu
seu coração que se lhe poderia aplicar com justiça o conceito da Escritura
- "de forti. .. dulceclo" (Juiz, 14, 14). Do seu coração, em mil instâncias
da sua atividade, cios seus lábios, nas conferências espirituais que pronuncia, da sua pena, nas cartas inumeráveis que redige, escapam-se, como de
um vulcão em constante erupção, fagulhas e chamas cintilantes de todas
as virtudes. . . Fundador dedicadíssimo de uma congregação religiosa, é
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também o amigo dedicado de todas as congregações existentes. No que
outros, menos generosos, enxergariam empresas concol'l'entes, ele vê agmpamentos de companheiros, de irmãos, e, mais ainda, de apóstolos aos
quais ele procura humildemente servir como auxiliar e colaborador. Recebe
em sua Casa os Capuchinhos expelidos da Espanha; dá seu apoio à nascente Congregação dos Missionários da Imaculada Conceição; concorre com
alegria para o estabelecimento dos Jesuítas em Pau; faz quanto em si
cabe para facilitar o regresso dos Premonstratenses; coopera na fundação
de Nossa Senhora do Refúgio, do Padre Cestac; afadiga-se de boa vontade com a direção espiritual de Carmelitas, de Ursulinas, de Dominicanas
e, sobretudo, de Filhas da Cruz. . . Apesar disso, não se desinteressa de
suas próprias obras: a formação e o governo da Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de Jesus, o Santuário e o Calvário de Bétharram, a
organização e a direção de colégios e de orfanatos agrícolas e industriais,
o recrutamento de professores religiosos ... E tudo isso feito pessoalmente, com a sua presença, ou com a interferência de seus conselhos e decisões mandados por carta, e em tal extensão, com manifestações de tão
criteriosa, cordial e sobrenatural inteligência, que mal se pode conceber
que um mesmo homem possa ter dado conta de tão grandes e milltiplos
trabalhos!"
Neste livro, que se lê como um romance, está narrada de modo simples e atrativo a vida, cheia de iniciativas, de S. Miguel de Garicoits. Sirva
ela de modelo aos numerosos filhos e admiradores que conta em nossa
terra, e de estímulo a todos os que se dedicam, como ele, a servir devotadamente a Deus no campo em que a Sua divina Providência os colocou.
P. A. Oliveira.
Fatiota, by W i 11 iam Thomas W a Is h.
The
Macmillan Company, New York, 1947, 251 págs.
Pode afirmar-se, sem exagero, que o grande acontecimento da vida
católica, nos Estados Unidos, neste começo do verão de 1947, foi a
publicação do livro do Dr. William Thomas Walsh: "Our Lady of Fatima",
na grande editorial (não católica) "The Macmillan Company", com sede
em New-York, e sucursais em Boston, Chicago, Dallas, Atlanta, San
Francisco, Londres, Bombaim, Calcutá, Madrasta, Melbourne e Toronto.
O livro saiu em meados de Maio. 251 páginas, de luxuosa apresentação
gráfica. Numa semana, estavam vendidos cinco mil exemplares. A esta
hora (escrevo no dia 1 de Julho, muito longe do Dr. Walsh, em Oakland,
na costa do Pacífico), suponho que a primeira edição estará esgotada.
A 24 de Maio, a grande revista dos jesuítas "América", escrevia,
pela pena autorizada de Harold Gardiner: "Se algum dia um livro espiritual, e a sua mensagem, surgiram plenos de significado e de urgência, foi este livro do Dr. Walsh. Eu talvez não devesse dizer "este livro";
mas toda a beleza e o perturbante fato que o livro revela. Toda a importância do livro está na mensagem de que é portador. - O fato, em
si mesmo, é bem conhecido, embora não altamente proclamado à consciência católica como devia sê-lo. E o fato é este: as aparições de
Nossa Senhora a três crianças portuguesas, em Fátima, em 1917. Agora,
como em todas as aparições de Nossa Senhora a crianças, o fato é serenidade e beleza, ternura e amor maternal, a fulgir na história das três
crianças e a refletir-se tão bem no livro. Mas há ainda algo de mais
importante: estas aparições constituem um toque a rebate, uma chamada à ação. Porque Nossa Senhora surge como o centro, o verdadeiOur Lady of
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ro centro de toda a atual crise internacional, política e moral. Numa
palavra: a Mãe Santíssima estabeleceu certas obrigações do gênero humano, especialmente dos católicos. Se lhe obedecermos, haverá paz, a
Rússia converter-se-á, surgirá o autê1\tico mundo único, um mundo que
as "Nações Unidas" se estão esforçando por tornar viável. Se essas
obrigações não forem cumpridas, cada nação do mundo será a presa
do comunismo. Este, portanto, é o fato tremendamente importante que
o Dr. Walsh narra no seu livro. Por detrás desta significação cósmica
está a pungente e enternecedora história das três crianças que foram
chamadas pela Providência para se oferecerem como hóstias ele oração
e de penitência, exemplificando a oração e a penitência que Nossa Senhora quer ele todos nós. O Dr. Walsh foi o ano passado a Portugal .
e entrevistou todos os que estiveram cm contacto íntimo com as aparições e com as crianças. Uma das três videntes ainda vive, é religiosa, sob o nome ele Irmã Dores. Leu os seus relatos pessoais, cartas,
e, sobretudo, o processo canônico ela Fátima. O especial encanto do
livro do Dr. Walsh é a simplicidade com que ele narra a história das
crianças e cios grandes acontecimentos ele que são protagonistas. Inclui
muitas das _singelas canções populares que elas cantavam, palavras cios
jogos que jogavam, e pormenores domésticos da sua vida familiar. Mas,
insiste o crítico da revista dos jesuítas, seja-me lícito voltar à importância da mensagem do livro. O próprio Dr. Walsh a precisa: "Vim de
Portugal profundamente convencido de que nada há hoje tão importante
como tornar conhecido o que a Mãe de Deus pediu nestas aparições de
1917, e que tem sido tão abandonado, tão deformado, tão mal entendido. O futuro da nossa civilização, das nossas liberdades, da nossa verdadeira existência pode depender da aceita~ão dessa mensagem." E que
se passou então, pergunta a revista americana? Mesmo em Portugal,
abençoado pelas aparições ele Nossa Senhora, "só 4.000.000 dos 8.000.000
de Portugueses pretendem ser católicos nalgum sentido da palavra ...
Nas grandes cidades há ainda anti-clericalismo feroz, e muitas atividades
comunistas." Há sem dúvida um formidável caudal ele piedade e de devoção como o testemunham as centenas ele milhares de peregrinos que
sobem até Fátima. Mas no resto cio mundo? Fátima ainda não é suficientemente conhe"cida. As ordens de Nossa Senhora em Fátima ainda
não foram ouvidas. Ou, se foram ouvidas, não são seguidas. Se o primoroso e sugestionante livro do Dr. Walsh serve para tornar Fátima
mais conhecida e mais élilllada, terá realizado exatamente o que o autor
deseja. De fato, se isso acontecer, não será apenas o êxito literário dum
católico, mas um passo decisivo para a salvação da sociedade."
Assim falou a revista "América", um cios maiores categorizados órgãos do ·pensamento católico americano. E os seus votos estão a realizar-se plenamente.
Primeiro, porque em tudo quanto se relaciona com Fátima sente-se
o dedo de Deus. E se a América é hoje o grande e decisivo baluarte
contra a invasão comunista, e se Fátima é o remédio contra os males
cio comunismo, penitência imposta à sociedade burguesa que não quis
ouvir o apelo de Leão XIII e Pio XI, era natural que a Virgem Santíssima abençoasse todas as tentativas em ordem a· tornar conhecida na
América a mensagem ela Fátima.
Mas há outro motivo. E' que o Dr. William Thomas Walsh é um
dos escritores que mais conseguem apaixonar o público americano. Nasceu em Waterbury (Connecticut) em 1891. Estudou no Yale College,
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cujo curso concluiu cm Hll:t Começou a sua carreira literária como jornalista. A sua personalidade foi-se afirmando cada vez mais vigorosa e
os seus livros passarnm a ser autênticos êxitos. "Saint Teresa of Avila"
mereceu-lhe o prêmio literário da "Gallery of Living Catholic Authors".
Por este livro, e pelos outros dois que constituem a sua trilogia de história espanhola, "lsabella of Spain e Philip 11", recebeu a Cruz de Comendador da Ordem de Afonso o Sábio e, mais recentemente, a Gran
Cruz de Isabel a Católica. Em 1941 a Universidade de Notre Dame conferiu-lhe a medalha "Laetare". Além dos seus poemas líricos (1939)
Walsh publicou "Out of the Whirlwind", que logo teve segunda edição
em Londres, e foi traduzido em várias línguas, e "Characters of the
. lnquisition", traduzido em espanhol. Bem acertada foi pois a escolha da
Macmillan Company.
O Dr. Walsh chegou a Lisboa e1~1 Julho de 1946, dois dias antes da
peregrinação a Fátima. Acompanhavam-no o Rev. Pe. Leal Furtado, pároco de Sommerset (Fali River) e o Dr. Daniel Sullivan. Apresentado
pelo Cardeal Spellman, o Dr. Walsh visitou o Senhor Cardeal Patriarca,
a quem ouviu longamente sobre Fátima, e partiu logo para o Santuário.
O Venerando Prelado de Leiria deu-lhe todas as facilidades para ver e
ler tudo, inclusivamente para visitar a Irmã Maria das Dores. O Dr.
Walsh tomou parte na peregrinação de 13 de Julho, visitou a família
dos videntes, conversou com o Pe. Gonzaga da Fonseca e com o Dr.
Galamba de Oliveira e partiu para um dos Colégios do Instituto de
Santa Doroteia onde durante cerca de três horas entrevistou a Irmã Maria das Dores. Tivemos a felicidade de ser testemunha dessa entrevista.
Estavam presentes os dois companheiros de viagem do Dr. Walsh e o
Dr. Galamba de Oliveira. Voltamos com o Dr. Walsh a Lisboa. Fechou-se
então, no silêncio do seu qtiarto, a reviver tudo quanto· tinha visto e
ouvido. Passados dias voltou para o Santuário. Ali se demorou uma semana a ler tudo quanto está escrito sobre Fátima, mesmo o que não
está publicado ainda. De muito lhe serviu de novo o convívio com a
família dos videntes, com o Rev. Pe. Marchi, e com o abalizado Teólogo
da Companhia de Jesus a quem foi confiada a organização do processo
da beatificação da Jacinta. Voltou a Lisboa. Visitou Madrid e o Títmulo
de Santa Teresa. E regressou a New-York. Menos que um ano depois,
Macmillan Company entregava ao pítblico de língua inglesa as impressões do Dr. Walsh, exatamente no momento em que a Peregrinação
Internacional da Juventude Católica Feminina levava a Fátima essa inolvidável romagem das raparigas de todo o mundo ao Coração Imaculado
de Maria.
Demos agora a palavra ao Dr. Walsh: "Passou-se na Serra de Aire,
bem no centro geográfico de Portugal, uma das mais extraordinárias e
encantadoras histórias que eu conheço. Três pastorinhos, o mais velho de
10 anos, o mais novo de 7, disseram que viram, por seis vezes, em 1917,
uma Senhora toda feita~ luz, pousada sobre uma pequena árvore, que
lhes falou e, depois, desapareceu. Da ítltima vez, na presença de 70.000
pessoas, realizou um milagre estupendo para demonstrar a verdade do
que as crianças afirmavam. Dois dos pastorinhos morreram pouco depois,
como a Senhora tinha anunciado. O tempo veio confirmar as outras
profecias: a Revolução Bolchevista, que eclodiu pouco tempo depois, os
horrores da Segunda Guerra Mundial, a ameaça que o marxismo traz ao
mundo inteiro nesta hora. A Senhora disse que se obedecessem aos
seus desejos, converteria a Rítssia e haveria paz. Do contrário, todas as
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naçües do mundo seriam escravizadas. A terceira pastorinha ainda vive.
E'· Lúcia - a Irmã Maria das Dores, uma Irmã leiga do Instituto de
Santa Doroteia. Tem atualmente 40 anos. Este livro é baseado, principalmente, nas suas quatro memórias, ainda inéditas, e na luz ela conversa
que tivemos com ela. A mensagem, para revelar a qual ela viveu, nfw
é de qualquer pessoa; vem, estou convencido, da Rainha do Céu e da
Terra, cuja beleza, poder e bondade têm sido o tema dos profetas e dos
santos, através de milhares de anos."
O livro tem dezenove capítulos. E' toda a história da Fátima, numa
simplicidade encantadora, que alia o mais rigoroso sentido crítico do historiador (o Dr. Walsh é um historiador de primeira plana) à elevação
poética duma alma de artista e dum pai de família cristianíssimo. Algumas notas são inéditas. Interessantíssimas. Mas todo o livro é novo.
Não repete os outros. E' o livro dum homem que "viu", com altíssima
sensibilidade, mas com raro critério (o que nem sempre acontece). Evidentemente, a um homem preocupado com o problema político-social
desta hora, interessou sobremaneira o que, na mensagem de Fátima, se
refere à conversão da Rússia, "the tremendously important fact. . . that
cosmic significance", no dizer da revista dos jesuítas.
Depois de se referir ao voto que os Venerandos Prelados fizeram de
consagrar Portugal ao Coração Imaculado de Maria, se escapasse ao
regime de terror inaugurado em Espanha em 1936 e destinado a devorar
toda a península, o Dr. Walsh descreve a peregrinação de Maio de tm8,
cumprimento da promessa; refere como se generalizou a convicção de
que foi Nossa Senhora de Fátima que preservou Portugal da 2• guerra
mundial, como tinha prometido; e recorda a consagração cio mundo ao
Coração Imaculado de Maria, na basílica de S. Pedro, perante 40.000
pessoas. E acrescenta: "A Irmã Dores isto pareceu o cumprimento ela
profecia da Jacinta há um quarto de século: O Santo Padre numa igreja, diante do Coração Imaculado de Maria, a rezar, e muito povo a
rezar com ele. Também isto foi um passo para o cumprimento dos desejos de Nossa Senhora, embora o Santo Padre não tenha mencionado
a Rússia, especialmente. A pública consagração da Rússia está ainda
por fazer."
Monsenhor Sheen, o maior pregador da América e professor distintíssimo da Universidade Católica de Washington, fez há pouco uma palestra transmitida pela rede coordenada · das Emissoras Americanas. O
título era: "A Rússia e Nossa Senhora". O esquema era a mensagem
da Fátima. Terminava assim: "We are awaiting". Estamos à espera que
o Papa e os Bispos ele todo o mundo consagrem a Rússia ao Coração
Imaculado de Maria. "We are awaiting". - (Lumen, Agosto 1947).

Manuel Rocha.
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Or $25,00
Doyle, G., S, J., Após o Mestre.
Apostolado da Imprensa, Porto,
3.ª ed. 64 pp.
Br. Or $4,00
- Hei de ser Sacerdote? Apostolado da Imprensa, Porto, 3.ª ed.
62 pp.
Br. Or $4,00
Dillard, V., Au Dieu lnconnu, Montréal 1943, 232 pp.
Br. Or $24,00
Dohet, P., S. J., L'il"réprochable
Providence, Montréal 1943, 238
pp.
Br. Or $28,00
Desbuqueis, G., S. J., Dans le mystere. . . L'Espérance. 254 pp.
Cr$22,00
Duchain, F., P. S. S., Dlrectoire
du saint prêtre, Montréal 1938, 3
vols. 387-395-425 pp.
Br. Cr $70,00
Ermite, Paul L', La Foi Vivante.
Br. Cr$ 18,00
Montréal. 142 pp.
-- La Science d'Aimer. Montréal.
223 pp.
Or $22,00
ft'aivre, N., Le Golgotha de la Vierge. 238 pp.
Or $25,00
Foch, P., S. J., Paz e Alegria. 135
pp. Braga 1944.
Or $5,00
F1-ancisco de Sales, S., Tratado dei
amor de Dios, B. Aires 1943, 816
pp.
Enc. Or $40,00
G. M., Larmcs ct Sourires. 245 pp.
Or $25,00
Garrigou-Lagrangc, R., O. P., Lcs
trois âges de la vie intérieure,
Montréal 1944, 2 vols. 641-886 pp.
Br. 01° $100,00
Gattet, B., P. S. S., Sujets d'Oraison. Montréal 1942. 406 pp.
Or $30,00
Gcaron, P. P. J., O. o. O., Palavras ele Consolação para as Almas Escrupulosas. 143 pp.
OrS 10,00
Gentilini, B., Haces de L~. Buenos
Aires, 1944. 442 pp.
Or $20,00
Goenaga, J., S. J., La Iglesia y el
Orden Social. Montevldéu 1937.
244 pp.
Or $20,00
Grimal, J., Avec Jésus formant en
nous son prêtre, Montréal 1942,
2 vols. 436-481 pp. Br. Or $80,00

Grlmaud, Oh., Lui ct nous: m1 seu!

Ohrist, Montréal· 1942, 324 pp.
Br. Or $28,00
Ramon, M., Meditações para todos
os dias do Ano. Porto, 1940. 307Enc. Or$ 00,00
220-255 PP.
Harbour, A., Les · Grands Jours de
notre vle religicuse. Montréal 1944.
242 pp.
·or S28,00
- L'Epreuve, l'Espérance et la Palx.
209 PP.
Or $25,00
Hernandcs, R. P. Antônio, La Santidad para todos, o Lecclones sobre los principios fundamentales
de la perfección cristlana. Montevideo, 1945. 344 pp.
Broch. Or S28,00
lleyden, M. A. van der, o. o. R.,
Oharlté en tout, Montréal 1939,
328 PP.
Br. Cr $30,00
Hoornacrt, H., Vive con la Iglesla.
Doce meditaclones en forma de
retiro, B. Aires 1943, 131 pp.
Broch. Or $15,00
-· Oeuvres splrituelles de S. Jean de
la Croix,. Montréal 1943, 3 vols.
214-230-271 pp.
Br. Or $75,00
Houtryve, I. V., A Vida na Paz. Braga, 1935. 225 PP.
Or $15,00
Huguet, P., S. M., Pensamentos Consoladores de São Francisco de Sales. 360 pp.
CrS 20,00
Jcaunotte, H., P. S. S., Comment
vivre sa vie, Montréal 1943, 262
PP.
Br. Cr $30,00
Jean de la C1·uz, S., Obras espil.'ituales, B. Aires 1944, 2 vols., 583605 PP.
Enc. Cr $80,00
S. Jerónimo, Cartas Espirituales. 183
pp. Madrid 1943.
Cr $18,00
Laburu, J. A., S. J., Jesucl'isto el
Gran
Perdonador.
Montevidéu
1945. 176 pp.
Cr $25,00
Lafleur-Hétu, R., Le Conte des Sept
Gaibles. Montréal 1945. 100 pp.
Or $12,00
Lahitton, J, O Santo Sacrifício.
Conferências Doutrinais. Lisboa
1936. 226 pp.
OrS 18,00
Lamarche, O. P., M. A., Projections. Montréal. 208 pp.
Br. CrS24,00
Langeac, R., Virgo Fidells. Le Prix
de la Vie Oachée. Commentaire
Spirituel du Oantique des Oantiques. 418 PP.
Cr $30,00
Lefebv1·e, D. G., O. S. B., Les
Magnificences du Précieux-Sang.

TouLe l'annéc Liturgique sous
l'angle rédempteur. Montréal 1946.
560 PP.
CrS 50,00
Lekeux, Mnrtial, O. F. M., Sainteté
et Bonnc Volonté. Montréal. 143
PP.
Br. Cr $12,00
Loyola, M. M., I. B. V. M., Pour
Avoir Confiance. 228 pp. Cr $25,00
l\'lalllet, A., Amour Tenace. Montréal. 200 pp.
Cr $20,00
l\la-ny, V., La Vraie Vie ou Merveilles de la vie de la grâce. 268 PP.
Cr$26,00
Marc, A. P., Le Christ dans nos ciCr $25,00
tés. 288 pp.
- L'Ascension de votre âme. 314 pp.
Pa1·is 1946.
CrS 30,00
Margal'ida Ma1•ia 1 S., O Coração de
Jesus. Po1'to. 293 pp.
Broch. Cr $20,00
l\'larmion, D. C., A União com Dem
em Cristo. Cartas de Direção. PorC1·$ 30,00
to 1946. 403 pp.
- Le Christ Vie de L'Ame. Conférences Spirituelles. Montréal 1946.
522 PP.
Cr $40,00
Mennlni, D. F., II Seminarista ln
Vacanze. 332-168 pp. Torino 194044. 2 vols.
CrS 20,00
Mlllot, J., O Que Há Numa Hóstia.
Braga, 1941. 288 pp.
Cr $12,00
Morin, E. P., Jésus Passait ...
Montréal. 240 pp.
Br. Cr $25,00
Mortler, O. P., Antonln, De la joie
d'almer Dleu, selon l'esprit de
Salntc Thérêse de l'enfant Jésus.
Montréal, 1939. 120 pp.
Broch. Cr $15,00
Mugnier, C. Fr., Toute la Vie Sanctifiée. Le devoir d'état a L'ecole de
St. François de Sales. 259 pp.
Cr$25,00
MUiier, M., La Alegria en el Amor
de Dios. Buenos Aires 1943. 252
pp.
01'$ 32,00
Natale, P. A., O Paraíso na Terra.
Porto 1931. 177 pp.
Cr $6,00
Paradis, F., P. S. S., Renoncement
Chrétien. Montréal 1945. 256 pp.
C1• $25,00
Pal'Disetti, J. Nep., S. J., Posso também eu ser perfeito? Coleção Vocação. Apostolado da Imprensa,
Porto, 3.ª ed. 50 pp. Br. Cr$4,00
-- Segue-me. Coleção Vocação. Apostolado da Imprensa, Porto. 2.ª ed.
80 pp.
Br. Cr $4,00

l'etitot, H., O. P., Introduct!on à.
la sainteté, Montréal 1942, 269 pp.
B1·. Cr $28,00
l'hilipon, O. P., M. M., La Docti-lne
Spirltuelle de Soour El!sabeth de
la Trinité. Montréal, 1937, 354 pp.
Bl'och. crs 30,00
Pinamonti, J. P., S. J., Exercícios
espirituais de S. Inácio. Porto.
453 pp.
Enc. Cr $30,00
- Cruz Aliviada. Motivos de consolação nos trabalhos. Po1'to 1939.
129 pp.
crs 5,oo
Plus, R., S. J., C1·isto e o Nosso
Tempo. Porto 1946. 184 pp.
Cr$14,00
- Le Christ dans nos Frêrcs, MontBr. Cr$ 28,00
réal 1943, 327 pp.
·- Em Cristo Jesus, Porto 1942, 287
PP.
Broch. Cr $22,00
- Comment toujou1·s prier, Mont, réal 1940, 111 pp. Br. Cr $18,00
- Comment Blen Prier. 164 pp.
Br. Cr $18,00
- Meditações Sacerdotais. Po1·to.
573 pp.
Enc. Cr $35,00
- Médltations pour les rellgleuses.
Montréal 1944, 426 pp.
Broch. Cr$ 30,00
- A Direção Segundo os Mestres
Espirituais. Lisboa, 1944. 160 pp.
Br. Cr $14,00
- Maria em nossa História Divina.
Trad. de Inácio Martins. União
Gráfica, Lisboa, 1943. 190 pp.
Br. Cr$15,00
-- Há um Deus. Lisboa, 1944. 44 pp.
Cr$5,00
-- A Caminho do Matrimónio (para o tempo dos noivados cristãos>.
Cr s10,00
Lisboa, 1945. 159 pp.
- A Ideia Reparadora. Lisboa, 1942.
220 PP.
Cr $7 ,00
- Até Deus por S. Inácio. Porto
1945. 174 pp.
Cr$14,00
- Cristo em Nossos Irmãos. Porto
1946. 330 pp.
ei·S 25,00
·-- A Nossa História Divina. Lisboa
1946. 255 pp.
Cr$ 15,00
-- La Slmpliclté. Montréal 1947. 110
pp.
CrS 15,00
- Battesimo e Cresima. 158 pp. ToCr.$ 16,00
rino, 1645.
Prohászka, Mons., Camino Hacia
Cristo. Buenos Aires 1946. 318 pp.
Cr$30,00

Pslohari, Ernest, Le voyage d'un centurion. Montréal, 1939. 247 pp.
Broch. Cr $35,00
Riondcl, R. P. H., S. J., La Vie de
Foi, sa nature, ses progrês, ses
consolations, ses épreuves et sa fécondité. 366 pp.
Cr $30,00

Rodríguez, A., S. J., Exercício de Perfeição e Virtudes Cristãs. 6 vols.
broch. 383-474-496-392-382-418 pp.
Lisboa.
1946-1932-1938-1934-19381838.
Cr$ 90,00
Romaní, J. M., S. J., Rumo ao
Alto. Breves Reflexões c Conselhos. Braii-a 1946. 09 pp.
Cr$6,00
Rouzic, L., Essal sur l'amltié. Montréal 1944, 340 pp. Broch. Cr$25,00
Scha.rsch et Larochelle, La Confession, Moyen de Progrês Spirituel.
Montréal 1946. 200 pp. Cr $22,00 •
Sertlllanges, A. D., O. P., La vie
catholique, Montréal 1944, 2 vols.
265-275 PP.
Br. Cr $50,00
- Vie interieure: 4 vols. Recuillement, Affinité, Devoirs, Spiritualité. Montréal, 223-288-254-229 pp.
Broch. Cr $100,00
- Ce que Jésus voyait du haut de
la Croix. 281 pp.
Soeur de la P1·ovldence, L'Apostolat
de l'Elite cachée. Montréal.
Br. Cr $18,00
- La Foi en 1'Amour de Dieu.
Montréal.
Br. Cr $25,00
- Le Service D'Amour. Montréal
1045. 390 pp.
Cr$ 40,00
- Pour Mieux Servir Dieu. - Mont,, réal 1945. 318 pp.
CrS 30,00

Suau, P. ,S. J., O Sagrado Coração
de Jesus, o que é, o que nos pede,
o que nos dá. Porto. 80 pp.
Broch. Cr $4,00
Tanqucrey, Compêndio de teologia
ascética e mística. Porto 1940,
1038 pp.
Enc. Cr $65,00
- Para Formar 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

Vercruysse, B., S. J., Meditações
Práticas. Porto 1944. 2 vols. 552550 pp.
Encad. Cr$75,00
Yelle, E., S. S., Mes Ordinations.
Montréal 1938. 313 pp. 01;$25,00
BELETRíSTICA

Bazin, R., Magnificat. 327 pp. Braga
1947.
CrS 20,00
Flnn, F., Cláudio Lightfoot. 275 pp.
Porto.
Cr$ 15,00
Marchl, P. J. D., I. M. e.• A Filha
do Brâmane. Cova da Iria 1946.
147 pp.
crs 12,00
Svensson, Jón, S. J., A Cidade à
Beira-Mar. Novas Aventuras de
Nonni. Traq. de Raul Machado.
Livraria Apostolado da Imprensa.
Porto, 1945. 2.ª ed. 319 pp.
Br. Cr $15,00
Spillman, J., S. J., Avô e Neto. Narrativa Histórica. Porto 1943. 122
pp.
Cr$ 10,00
MüSICAS SACRAS

Acompa.nhamento do Kyrlale seu
Ordinarium Missa.e. Ha1·monice
modulavit Julius Bas. Desclée et
Cie. Tournai (Bélgica). Grande
brochura de 100 pp.
Cr$ 40,00
l{yriale seu Ordinarium Missae. Contém as 18 missas da edição Vaticana, 4 melodias do Credo e 22
peças ad libitum, em notação gregoriana. Desclée et Cie. Tournai
(Bélgica). Encadernado. 100 pp.
CrS 15,00
O mesmo em notação musical moderna. Encadernado. 112 pp.
Cr$15,0D
Kyriale seu Ordluarium Mlssae cum
cantu gregoriano, pelo Abbé Aumon. Dcoolée et Cie. Tournai (Bélgica). Brochura de 128 pp.
Cr$12,00
Chants Usuels en l'honneur du S.
Sacrement et de la S. Vierge.
Desclée et Cie. Tournai (Bélgica).
Brochura de 32 pp.
Cr$ 2,00
Officium Majoris Hebdomadae et
Octavae Paschae. Typis Polyglottis
Vatlcanis. Roma. Boa Encadernação. 668 pp.
Cr$ 100,00

Novidades Recebidas do Exterior
Aetrnys, J., Damen, e. A., e. SS. R.,
Theologia Moralis, 900-880 pp. Torino, 1947. 2 vols.
Cr$ 240,00
Allers, R., Freud, Estudo Critico da
Psicanálise. Porto, 1946. 338 pp.
01'$ 36,00
Ameai, J., São Tomaz de Aquino.
562 pp. Porto, 1947.
Cr$ 55,00
Anónimo, Florinhas de Santo António de Lisboa. Braga, 1947. 187 pp.
Cr$ 16,00
- Florinhas de s. Francisco. Braga,
1944. 269 pp,
Cr$ 25,00
Barros, M. e. de, Lições de Filosofia
Tomista. Porto, 1945. 430 pp.
Cr$ 50,00
Cappello, F. M., S. J., Tractatus Canonico-Moralis. De Sacramentis.
777-782-266 pp. Torino, 1942-44-45.
Cr$ 200,00
3 vols.
Coronata, P. M. e. A., o. M. e.,
Instltutiones Iuris Canonici ad
Usum Utriusque Cleri et Scholarum. 519-718-702 pp. Torino; 1945.
CrS 200,00
3 vols. broch.
- Institutiones Iuris Canonici ad
Usum Utriusque Cleri et Scholarum. De Sacramentls tractatus
Canonicus. 656-400-1210 pp, To1·i110, 1943-45-46. 3 vols. CrS 200,00
- Compendium Iw·is Canonici ad
usum scholarum. 661-631 pp. ToCr$ 125,00
rino, 1944. 2 vols.
Eckermann, Conversações com GOETHE. Porto, 1947. 330 pp. Cr$ 36,00
Gonçalves, P. A. T., O. F. M., Vida
de São Francisco de Assis. Braga,
1928. 367 pp.
CrS 15,00
Insuelq, J. B. L., Curso de Patrologla. CHistó1·ia da Literatura Antiga da Igreja). Braga, 1944. 780 pp.
Cr$ 70,00
José, P. M., Escudo Admirável para.
os Males da Vida. 605 pp. Cr$ 15,00
Lapide, e. A., ·S. J., Commentaria ln
Quatuor Evangelia. 478-493-509-555
pp, Torino, 1941. 4 vols. 01·$ 250,00
Lopes, P. F. F., S. António de Lisboa
Doutor Evangélico. Braga, 1946.
292 pp.
Cr$ 24,00

Martins, D., S. J., Bergson. A Intuição como Método na Metafisica.
326 pp. Porto, 1946.
Cr$ 36,00
Parente, P., Collectio Theologica Romana. 6 volumes.
1.0 - Theologia Fundamentalis. 223
pp, Torino, 1946.
Cr$ 25,00
2. - De Deo Uno et Trino. 332 pp.
Torino. 1946.
CrS 35,00
3.0 - De Verbo Incarnato. 329 ·pp.
Torino, 1946.
CrS 30,00
4. 0 - De Creatione Universall. 180
pp. Torino, 1946.
Cr$ 25,00
5. 0 - Anthropologia Supernatw·alis
216 pp. Torino, 1946. 01'$ 25,00
6.0 - De Sacramentis. 459 pp. Torino, 1946.
Cr$ 50,00
Só se vende a obra completa.
Rolim, P. J., O. F. M., Nossa Senhora
da Conceição. Lisboa, 1946. 327 pp.
Cr$ 25,00
Rossi, G., Cortesia Sacerdotale (Galateo dei Sacerdote). 246 pp. ToCrS 20,00
rino, 1944.
Sanglorgio, D. Carmelo, Liturgia
Dell'Organista. 541 pp. Torino,
1939.
CrS 40,00
S. José, P. B., de, Os Salmos e Cânticos do Breviário. Tradução e Comentário. Braga, 1947. 590 pp.
Cr$ 35,00
Sinlon-Dorado-Prado, C. SS. R.,
Praelectiones Biblicae. Novum Testamentum. 1032-551 pp. Torino,
1942-44. 2 vols.
Cr$ 150,00
- idem, idem, idem. Vetus Testamentum. 535-276 pp. Torino, 194041. 2 vols.
Cr$ 100,00
- idem, idem, idem. Propaedeutica
Biblica sive Introductio ln Universum Scripturam. 436 pp. Torino, 1946.
Cr$ 35,00
Tardivel, F., La Personnalité Littéraire de Newman l!:ducateu1·. Paris, 1937. 236 pp.
Cr$ 35,00
Ter Haar, F., e. SS. R., Casus Conscientiae. 212-228 pp. Torino, 1944.
Cr$ 50,00
2 vols.
Vale, P. e. do., o. F. M., Evangelhos dos Domingos e dias Festivos Explicados. 413 pp. Braga, 1944.
Cr$ 25,00

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

Já de há muito se fa_zia sentir no Brasil a falta de uma Revista
destinada exclusivamente às Religiosas. Há mais de 15.000 Irmãs
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
CHRISTl", a nova Revista mensal que a Editora Vozes Ltda.
em boa hora resolveu dar à publicid<1de a partir de Janeiro
de 1947.
/

A princípio se cogitou de limitar cada volume (constando de 12
fascículos) a um total de cerca de 400 páginas. Agora ficou
resolvido elevar o número de páginas a mais de 500 por ano,
a fim de melhor servir aos interesses das Religiosas da nossa Terra.
Pode parecer temerário o lançamento de uma nova Revista na
presente situação de crise e incerteza. Mas a Editora conta com
o apoio· generoso das próprias Religiosas. Se todas as Casas tomarem uma assinatura, e as Casas maiores mais de uma, o
futuro da Revista estará garantido.
Todos os pedidos de assinatura devem ser dirigidos à

EDITORA VOZES LIMITADA
CAIXA POSTAL,. 23, PETRóPOLIS, R. J.

RAUL PLUS S . .T.

MEDITAÇõES
PARA RELIGIOSAS
Temas breves para cada dia
Tradução cio P. J. Rolim O. F. 1\1.
Diz o tradutor na cleclicalória: "Por contagotas diário vai-nos o fecundo e famigerado autor dando a súmula prática da sólida perfeição religiosa - perfeição da perfeição cristã. E' por isso que se
me -aventa este livrinho de meditações diárias, individuais, andariu,
às mil maravilhas, -na mão de Ioda menina e senhora, de Ioda alma,
em suma, sequiosa de perf.eição cristã, que não apenas de religiosas.
Brochura ele 540 pp.
Preço : Cr$ 28,00
Pedidos à
EDITORA VOZES LTDA.
Caixa Postal 2:i
Petró1>olis, R ..J.

D. ANTôNIO COELHO, O. S. B.

CURSO DE LITURGIA
ROMANA
Novn edição revista e atualizadn por
.J. P. de Carvalho, O. S. B.
Tomo 1. 768 págs.
LITURGIA FUNDAMENTAL; LITURGIA LAUDATIVA;
LITURGIA SACRAMENTAL.
Tomo II. 556 págs.
LITURGIA SACRIFICAL
Os dois volumes Cr$ 100,00
EDITORA VOZES LTDA.

SANTA CATARINA LABOURE'
E A MEDALHA MILAGROSA
pelo

.....

Pe. Jerônimo Pedreira de Castro, C. M.

Jl:.;um belo livro de 264 páginas de texto e 11 de ilustrações em
JJ'àpel couché. Escrita por mão de mestre, a vida desta Santa Irmã
de Caridade empolga, instrui e edifica. O que mais como,•e são os
autênticos relatos das aparições de Nossa Senhora das Graças, orde·•
nando cunhar a Medalha Milagrosa.
Preço: Cr$ 20,00
P,eclidos à
EDITORA VOZES LTDA.

Caixa Postal, ·23 -

Petrópolis, R..J.

SALMOS E CANTICOS DO BREVIARIO
Tradução ( do hebraico) e Comentário
pelo

Pe. Bernardino ele São .José
da Ordem Hosp. de S. .João de Deus
Indispensável para todos os que se dedicam ao sacerdócio para com·pleto conhecimento dos salmos do Breviário e de útilidade para
todos os fiéis que se interessem pelo estudo e verdadeiro conhecimento dos livros litúrgicos.
Brochura de 590 páginas
Preço : Cr$ 35,00
Pedidos à
EDITORA VOZES LTDA.

Caixa Postal, 23 -· Petrópolis, R. J.

LIVROS LITORGICOS
EDIÇOES BENZIGER, NEW YORK
únicos distribuidores no Brasil: .
EDITORA VOZES LTDA.
MISSALE ROMANUM
N.
N.
N.
N.

N.
N.

N.

N.

1. Preto, 12,5X 17,2cm, imitação de couro, corte vermelho

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N. 9.
N. 10.
N. t 1.
N. 12.
N. 13.

Cr$
130,00

Preto, 17X25cm, imitação de couro, corte dourado .••.•
4!50,00
Vermelho, t7X25cm, couro, corte dourado ...•.....•.••
550,00
Vermelho, 17X25cm, marroquim, corte ~ourado ...•.....
600,00
Preto, 20,5X28cm, imitação de couro, corte dourado .•..
6!50,00
Preto, 20,5X28cm, couro, corte dourado ....•..........
750,00
Vermelho, 20,5X28cm, couro, corte dourado .......... .
850,00
Vermelho, 20,5X28cm, marroquim, corte dourado .•...•.
900,00
Vermelho, 24X31,5cm, imitação de couro, corte dourado
925,00
Preto, 24X31,5cm, couro, corte dourado ......••..•.••.
950,00
Vermelho, 24X31,5cm, couro, corte dourado .......... . 1.000,00
Vermelho, 24X31,5cm, marroquim, corte dourado ...... . 1.100,00
Verde, 20,5X28cm, marroquim, corte dourado •..•.....• 1.125,00

NOTA: Os Missais de Benzlger elo reproduções exatas da última' edição tlplca
Vaticana. Do Próprio do Brasil faltam apenas três Missas: S. Antõnlo de Pédua,
S. Rosa de Lima e N. S. Aparecida, e as oraçõea das aegulntea Missas: B. Jollo
de Brito, Sb. lnéclo de Azevedo e companheiros, e B. Roque Oonzalez. A Editora
Vozes fornece a:ratultamente· as partes faltantes a quem comprar um Missal. Nos
·
pedidos basta Indicar o número.

MISSALE DEFUNCTORUM
Preto, 19,5X27,!5em, imitação de couro, corte roxo .•..........

110,00

RITUALE ROMANUM
Preto, 11,5X17,!5cm, imitação de couro, corte vermelho ...... ..

115,00

THE PSALMS
O novo texto latino dos salmos e a tradução inglesa, com
comentários
. . . . •..................•............

100,00

BREVIARIUM ROMANUM
Preto, 11,40 X 19,25 cm, cõuro, corte dourado, 4 vols......... .
Preto, 11 X 16,50 cm, couro, corte dourado, 4 vols ........... .

875,00
750,00

LIBER PSALMORUM CUM CANTICIS BREVIARII ROMANI
Nova e textibus primigeniis interpretatio latina cum notis criticis et exegeticis. Cura Professorum Pontificii lnstituti Biblici
Edita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EDITORA VOZES LIMITADA
PETRõPOLIS, R.

J., C. .POSTAL

23

60,00

LIVRO DOS SALMOS
em latim e português
Novo texto, aprovado por S. S. Pio XII e publicado pelo Instituto Blblico
Pontifício, aco~panhado da versão portuguesa
do

Pe. Frei

J. M. M. Cunha

Portugal, O. F. M.

E' esta, de todos os pontos de vista, uma obra feliz e bem acabada.
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