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A Arte a Serviço da Igreja.
Por Monsenhor J o a q u i m N a b u c o, Rio de Janeiro.
Conferência feita no Auditorium do Ministério de
Educação e Saúde a 17 de Dezembro de 1947, em
conjunto com a Exposição de Arte Sacra, apresentada pela Sociedade Brasileira de Arte Cristã.

Se nós fôssemos dividir a produção artística da civilização
cristã, isto é, destes vinte séculos de cristianismo, em duas partes: a sacra e a profana, pondo-a nos pratos duma balança, esta
cairia fortemente do lado sacro. E a razão parece ser que os artistas sempre procuram, como fontes de inspiração, o que encontram de mais elevado: Deus Criador e suas manifestações
pelas criaturas. A Igreja, do outro lado, sempre achou que ela
não pode dispensar o concurso dos artistas.
De fato, todas as formas de arte vêm prestando seu auxílio
na grande tarefa humana ele dar glória ao Criador por meio do
culto divino.
Em primeiro lugar temos as igrejas em alvenaria, em concreto ou em tijolos; depois suas partes complementares e sua ornamentação: escultura, pintura, mosaico, vitrais. Seguem-se diversas artes menores, trabalhos em ouro, prata, bronze, ferro.
Vêm a seguir os trabalhos de talha, os de cerâmica, e depois os
tecidos: veludos, damascos, brocados. Por fim, os trabalhos em
pergaminho, ou os belos missais impressos, que enriquecem os
róis dos livros do culto. Não há trabalho nenhum, nos vários ramos das artes, desde as abóbadas elas nossas igrejas até às iluminuras dos · nossos missais, que não venham dar seu concurso
para glória de Deus e para o aperfeiçoamento do seu culto.
A Igreja sempre considerou a arte como coisa sua, chamando-a a seu serviço desde os tempos apostólicos: São Lucas era
artista, não só com a pena mas também com o pincel.
A lição, ela a tomou do próprio Deus que, com tantas minúcias, determinou como se havia de construir e ornar o Templo
da antiga lei, e como se havia de fazer as vestes sacras dos levitas e sacerdotes que nele deveriam ministrar. E, para a insti-
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tuição da Divina Eucaristia, quis Nosso Senhor uma sala bem
ornada e de antemão preparada. 1
Os artistas cristãos dos primeiros séculos de nossa era, em
meio às mais cruéis perseguições, usavam todos os seus recursos
para ornamentar os corredores e os sepulcros dos cemitérios e
capelas subterrâneas. Que o diga Mons. Wilpert com seus belos
volumes sobre as pinturas das catacumbas. 2
Seguindo os tempos, vemos, no século VI, aparecerem as
igrejas titulares de Roma, e as mais ricas casas romanas transformadas em casas de oração e de culto.
A arte bizantina deixou-nos um dos mais notáveis monumentos sacros de todos os tempos: Santa Sofia, construída no século VI pelo imperador Justiniano o Grande, ainda hoje é tida
como insuperada. Seus suntuosos mosaicos, recobertos pelos turcos no século XV, quando a Basílica foi transformada em Mesquita, vêm sendo agora restituídos à vida, graças aos trabalhos
do arqueólogo e professor de Boston, Thomas Whittemore. 3
Na era do gótico, todos, ricos e pobres, concorriam com dinheiro e mão de obra para levantar monumentos, que levaram
séculos para construir, e que ainda hoje constituem parte bem
grande do patrimônio da Igreja no velho mundo: Chartres, Colônia, Milão, são três nomes que sobressaem numa longa e grandiosa relação.
E entre nós, - nos templos das Minas Gerais, como nos
do Rio ou da Baía, - os melhores canteiros e entalhadores consagravam toda a sua vida a construir e ornamentar o que constitui
um precioso legado dos nossos maiores. Fachadas maravilhosas,
como a de São Francisco em São João d'EI-Rei, conservam ainda hoje toda a sua frescura e todo o seu encanto.
Este modo contínuo e seguido da Igreja de dar à arte parte
tão grande na sua vida, constitui um argumento bem forte a favor da sua importância e da sua função na vida da Igreja de Deus.
E' claro que resulta ela instituição da Divina Eucaristia e do culto
público que se lhe concede, e para o qual o melhor ainda é pouco. Aliás nada disto é de estranhar, visto que São Pedro escolheu
para sua sede a cidade arquitetônicamente mais bela do mundo.
1 ) Et ipse vobis demonstrabit caenaculum grande, stratum. . . (Marcus, XIV, 15).
2 ) Mgr. Wilpert, Le Pitture delle Catacombe Romane. 2 vols. in 4°,
Roma 1903.
3 ) Artigo em Time de 27 de Janeiro, 47.
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As cidades modernas ainda ficam muito aquém da velha Roma.
Certo rétor, por nome Temístio, numa alocução ao imperador
Graciano, por volta do ano da graça de 380, disse que a cidade
de Roma era um mar de beleza acima de qualquer descrição, e
não compreendia como os homens que nela viviam, teriam que
morrer um dia. Cada casa particular era uma verdadeira cidade,
onde nada faltava. 4 Não é de admirar, pois, que, nos seus séculos de cristianização, a Igreja Romana procurasse transformar
e sobrenaturalizar tanta beleza, consagrando-a ao culto divino.
Mas a vida do homem é composta de altos e baixos. Santa
Teresa dizia que, muitas vezes, para subir bem alto precisava
descer bem baixo. E ela dava o exemplo de certos pássaros que
mergulham, para depois subirem ao alto. A vida da Igreja de Deus,
ela também, não tem sido uma subida contínua; conheceu períodos bem contristadores.
No que diz respeito à arte e à música, elementos estes em
relação direta com sua vida litúrgica, a Igreja também conheceu
tempos tristes, nos quais as músicas profanas, diria mesmo lascivas, encontraram acolhimento nos seus santuários. E as artes
sacras? Elas também sofreram. Na verdade a arte é, mais do
que qualquer outra coisa, talvez, sujeita ao tempo em que se
vive. Se o século XIX teve suas páginas bem sombrias, tanto a
arte como a música caíram demais. Perdeu-se a noção elementar
da sua finalidade religiosa. Vou dar alguns exemplos.
Durante o século XIX, e no começo do nosso XX, as Missas solenes eram tão prolixas, que afastavam os fiéis pela sua
duração, e os assustavam pela sua exuberância. A parte religiosa própriamente não existia.
Enquanto as igrejas ficavam superlotadas de imagens de santos e de mil objetos supérfluos e não previstos pelas rubricas, as
mesas dos altares eram tão pequenas que nelas mal se podia colocar o Missal, e o supedâneo era insuficiente para o celebrante
genuflectir.
Quando, em 1,.. de Janeiro de 1888, o grande Leão XIII celebrou seu jubileu de ouro sacerdotal, de todas as partes do mun~
do os presentes afluíram em profusão. Fez-se uma exposição dos
objetos recebidos. 5 Eram eles religiosos e litúrgicos, mas na maioCitado por Grisar: Storia di Roma, ed. de 1908 in 4°, pág. 145.
Jubileu · de ouro sacerdotal de Leão XIII. Jornal ilustrado da Comissão da Exposição. ln folio. Roma 1887-88.
•1)
6)

1*

•
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ria tão pesados e superornamentados, tão pouco funcionais e tão
pouco práticos, que ficaram sendo peças de museu, inúteis para
o culto. Eles traziam a etiqueta "dádiva", sinônimo muitas vezes
de coisa inútil. Aliás, nossos párocos estão sempre a receber presentes, que eles não têm onde pôr, e que não combinam com o
estilo das suas igrejas.
Mas tudo isso seja dito a título de introdução. Agora eu pergunto: Qual é a finalidade da Sociedade Brasileira de Arte Cristã? Respondo imediatamente: pôr a arte a serviço da Igreja, e
assim evitar de inverter a ordem das coisas, pondo a Igreja a
serviço da arte.
Que a Igreja precisa da arte para o culto divino, pareceme evidente. Não será necessário insistir em procurar argumentos: a história da arte está aí para prová-lo. A Igreja não pode
dispensar o auxílio da arte, como não pode dispensar o auxílio
da música. Seria acabar com o culto católico, cair na heresia de
Lutero, e transformar nossas igrejas em simples salas de reuniões.
Aulas de arte sacra fazem parte do curso normal dum seminário. Na Itália a Santa Sé promoveu, antes da última guerra, a
celebração de Semanas de Arte Sacra para o clero, e criou uma
comissão Pontifícia de Arte Sacra, entregue à sábia direção de
Mons. Costantini.
A Sociedade Brasileira de Arte Cristã não vem impor nada
a ninguém, mas visa tão sómente concorrer, da maneira que achar
possível, com seu trabalho, para orientar e ajudar arquitetos e
artistas na construção e ornamentação das nossas igrejas. Ela espera também poder ajudar o clero e os religiosos para que possam fazer como devem as igrejas por construir, ou reformar as
já construídas. Não se trata de coisas de simples arbitrariedade
ou de pouca importância. Existem leis de proporções e de linhas;
há leis de arte em geral, e há leis de arte sacra em particular,
cuja existência o Código de direito canônico reconhece. Há rubricas a serem observadas, e há usos e costumes recebidos. Mas
em relação à construção e decoração das igrejas tem havido usos
e abusos. Coisas há que a boa tradição não pode aceitar. Em
relação aos nossos artistas, muitos há que poderiam trabalhar, e
muito, para ornamentar nossas igrejas, mas não são conhecidos
nos meios eclesiásticos. Tal estado de coisas obriga o clero a recorrer, a mor parte das vezes, aos objetos de catálogo ou de
vitrina. E o resultado é que são comerciantes, que de arte e de
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liturgia em geral pouco. entendem, que se encarregam de fazer
as vestes sacras dos ministros do altar, ou de nos fornecer cálices e ostensórios, tipo barato, onde uma pretensiosa ornamentação procura iludir os olhos do descauteloso comprador. E assim
nossas igrejas vão acumulando objetos que nem sequer resistem
ao uso.
Lembro-me dos anos da minha infância e mocidade, quando
só se ouvia falar em estilo gótico. O gótico era o estilo cristão
por excelência. Era necessário um renascimento gótico. E os que
assim falavam eram pessoas de estudo, conhecedoras do assunto,
como o grande arquiteto inglês Pugin. 6 E este grito gótico, gótico, chegou até o Caraça e os longínquos sertões de Pernambuco.
Mas nós hoje não podemos fazer o gótico, principalmente
por dois motivos: Primeiro, porque nossas cidades superpopuladas pedem igrejas espaçosas, e, de todos os estilos, o gótico é
talvez o que menor acomodação concede aos fiéis. Segundo, porque estamos na idade do concreto armado, que revolucionou todos os princípios que regiam a construção no tempo dos Godos,
como no tempo dos Romanos. A pedra sintética permite construir,
sem suportes, arcos nunca antes imaginados. Aliás a arquitetura,
como as artes aplicadas, que dela dependem, são coisas vivas, e
portanto sujeitas a determinadas evoluções. Sempre foi assim. E'
inútil querer forçá-las a se enquadrarem definitivamente neste ou
naquele período: grego, romano, bizantino ou gótico. Mas seria
também grave erro simplesmente ignorar tudo que as gerações
passadas fizeram de grande e de maravilhoso. Há muita coisa do.
passado que nossa geração não só nunca superou, mas nem sequer igualou, e nessa relação eu poria, em primeiro lugar, os mo-·
saicos bizantinos e os vitrais de Chartres e da Sainte Chapelle.
Entre os erros mais graves dos séculos XVIII e XIX, como
do nosso, em matéria de construção e de decoração de igrejas,
que urge corrigir, devemos enumerar:
JQ) O desejo de simplesmente imitar o que fizeram os antigos. No começo do século procurava-se imitar o gótico, como
disse; hoje, fala-se em imitar o colonial. Digo imitar, porque o
que se tem feito não é, nem pode ser, nem gótico nem colonial.
6 ) Augustus Welby Pugin
(1812-1852) era um homem notável em
todos os sentidos. Sua última biografia é a de Trappes-Lomax, Sheed and
Ward, 1933. Na coletânea Grandes Católicos (Livraria do Globo, PortoAlegre, 1943) o leitor encontrará uma interessante biografia de Pugin.
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Imitar, em arquitetura, é quase sinônimo de fingir. Nossa Sociedade procurará combater tudo que não é a expressão da sinceridade e da verdade.
2 9 ) Outro erro grave dos nossos tempos é de perder a noção funcional dos objetos do culto, como da decoração das igrejas. Assim uma veste sacra passa a ser simples ornamento: objeto
de ornamentação. Uma sobrepeliz se reduz a metro e meio de
filó. A mesa sagrada, sobre a qual nós celebramos os augustos
mistérios da nossa Fé e que é ungida com o santo Crisma, passa
a ser o pedestal dum chamado altar monumental, que· tem por
fim, ou fazer uma exibição de mármores de todas as cores, ou
de ser um suporte de nichos e de degraus com um sem-número
de imagens, anjos, castiçais e jarras. O principal se torna acessório, a ordem das coisas se inverte, a mesa sagrada desaparece
sob o peso do monumento que suporta. São alguns exemplos entre muitos.
39) Deste erro segue-se um terceiro que lhe é conexo: o de
sobrecarregar nas coisas desnecessárias e supérfluas. As vezes há
tanta coisa à volta do altar, que o pobre celebrante, em vez de
pensar nas orações que está a rezar, tem que prestar toda atenção, e será pouca, para não derrubar jarras e castiçais. Certa
ocasião, perguntei eu a um superior religioso: "Por que V. R.,
para variar, não deixa, num dia de festa, sua Igreja um pouco
mais vazia, guardando tantas jarras e tantos castiçais para dias
comuns, quando há menor movimento de clero na sua capela?"
O Cardeal Marchetti-Selvaggiani, ilustre Cardeal-Vigário, publicou, em 1932, depois da visita apostólica de Roma, uma circular, na qual mandava que se retirassem das igrejas suportes
de velas votivas, e flores artificiais de papel, de pano, ou de
qualquer outra matéria, que transformavam muitas igrejas de Roma, solenes pelas suas linhas arquitetônicas, em exibições de mau
gosto, indignas da seriedade do culto divino. 7 Já antes o mesmo
purpurado proibira iluminações elétricas exibicionistas com aspecto teatral, excessos de santos e de imagens, e outras coisas.
Aliás os nossos Bispos pensam do mesmo modo: lemos na Pastoral Coletiva da Província de Mariana, de 1942, que deve ser
evitada a multiplicação desnecessária de altares e imagens.
Confirmando esse modo de ver, tive o prazer de ler nas me7 ) A circular é de 1932. Ver: ll Monitore Ecctesiastico, vol. 44, 1932,
pg. 198.
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mórias do Papa Pio X, escritas pelo seu fiel companheiro, o
Cardeal Merry dei Vai, que esse santo pontífice seguidamente
censurava aqueles que, com ornamentações excessivas e em geral baratas, estragavam por completo as linhas arquitetônicas das
igrejas. 8
Convém lembrar que a S. B. A. C. quer apenas dar a cada
coisa o seu lugar. Ela não é, nem pode ser em princípio contra
retábulos e trípticos. Ela não quer ver em toda parte sómente a
mesa do sacrifício, excesso condenado por Pio XII na sua encíclica Mediator Dei et hominum, sobre a liturgia, de 20 de Novembro p. p. O importante é que o retábulo não tire da mesa sua
função primordial, e não tome as proporções descabidas, introduzidas no renascimento e no barroco. 9
Diz o Papa, a certa altura da sua encíclica que passará
para a história, que ele está muito interessado em que as igrejas a serem construídas, em substituição às que foram destruídas
na guerra, sejam dignas da sua divina missão. Ao mesmo tempo
que condena iconoclastas, Pio XII reprova fortemente a multiplicação não justificada de santos e de efígies, que enchem muitas
das nossas igrejas: Pessoas há, diz o Santo Padre, falando do
zelo da casa de Deus, que esquecem as coisas essenc1a1s, urgem
outras desnecessárias, e assim levam a religião ao ridículo e tiS) "For goodness sake, respect the architectural tines of our churches
and the harmony of their design: do not ruin their beauty with your red
rags (stracci rossi). This remonstrancc I have often heard repeated by
Pius X in relation to the excessive use of cheap draperies and flimsy
hangings, frequently conspicuous in churches and chapeis even in Rome.
Memories of Pope Pius X, by Card. Merry dei Vai. London, B. O. W. 1939.
Capitulo IX Pius X and lhe Arts. Todo o capítulo fala do grande amor
de -Pio X pela arte sacra.
9 ) A encíclica Mediator Dei et /zomi11um, sobre o palpitante assunto
da Liturgia, foi publicada no Osservatore Romano de 30 de Novembro de
1947. Sobre altares diz o Santo Padre.. . "is ex recto aberrai iti11ere,
qui priscam altari velit me11sae formam restituere" (pars I circa finem).
Parece-me que o Santo Padre tinha em vista condenar o abuso daqueles
que, colocando uma mesa no meio duma capela, e mesmo duma sala, e,
pondo nela uma toalha e uma pedra d'ara, ousavam celebrar a Santa
Missa, como se tal mesa fosse um altar. Do outro lado existem os que
são -em princípio contrários a qualquer espécie de retábulo e de tríptico.
O certo é que o Santo Padre não tinha, nem podia ter, em mente, condenar o verdadeiro altar-mesa fixo. Para tanto seria necessário, não somente
condenar todos os altares das basílicas romanas, a começar por São Pedro e pelo Latrão, como também modificar o próprio Pontifical Romano.
Nas catedrais, e outras igrejas maiores, só haverá a mesa do altar, recoberta com o cibório ou baldaquino, conforme quer o Cerimonial dos Bispos e o uso romano.
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ram do culto sua gravidade: religionem in deridiculum vertant,
ejusque cultus gravitatem minuant.
Nada há mais difícil do que ensinar bom gosto e temperança. Quantas igrejas, arquitetônicamente belas, são inteiramente arruinadas com tudo que nelas, a título de devoção ou de ornamentação, vem sendo colocado!
A S. B. A. C. se propõe, entre outras coisas, a ajudar a
formar o bom gosto na ornamentação das nossas igrejas, principalmente pela simplicidade, irmã do belo e do verdadeiro.
Quero aqui abrir um parêntesis para dizer o quanto a
S. B. A. C. vem apreciando o trabalho, penoso e persistente, do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que, sob a
inteligente e perspicaz direção do Dr. Rodrigo Mello Franco de
Andrade, vem restituindo às nossas vetustas igrejas a atmosfera
de unidade, que estava nos planos dos arquitetos e artistas que
as idealizaram, mas que elementos posteriores tinham desrespeitado e obstruído.
O artista que quiser trabalhar na ornamentação das nossas
igrejas, com esculturas, quadros, mosaicos, ou vitrais, deverá ter
presente, em primeiro lugar, um objetivo arquitetônico: tais peças decorativas deverão completar e ornar as linhas-mestras do
arquiteto. E se assim não for, a parte ornamental, em vez de completar e ornar· a igreja, irá quebrar suas linhas, seus espaços e
suas proporções, com prejuízo de conjunto.
Mas o artista terá também presente o fim mais direto ou
próximo do seu quadro ou da sua escultura, e este fim é duplo.
A Igreja quer, com o auxílio do artista, instruir o fiel ou orante
do templo, e, conjuntamente, auxiliá-lo na sua prece e afervorálo na sua fé.
Como uma das obrigações mais graves da Igreja de Deus
é a de instruir os fiéis e elevá-los à contemplação do sobrenatural, ela entende, para tal, nada haver melhor do que a arte,
posto que, segundo o princípio básico da filosofia aristotélicatomística, todo nosso conhecimento tem sua origem nos sentidos.
Os artistas que decoraram as catacumbas romanas tinham ·isto
bem presente. Mas, se é verdade que nosso conhecimento começa nos sentidos, ele lá não termina. Ele se transforma, ou melhor
se eleva pela inteligência, e se sobrenaturaliza pela graça. O
verdadeiro artista-cristão poderá concorrer, e muito, no árduo
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trabalho de instruir os fiéis, e de ajudá-los na prece, que é a
elevação da mente a Deus.
O belo é, segundo Santo Tomás, aquilo que agrada à vis10
ta.
A nossa baía, que vem sendo tão reduzida. . . é bela, é a
maravilhosa Guanabara, porque agrada à vista.
Mas não basta agradar à vista: o belo deve agradar também à inteligência. O artista cristão, ou que ornamenta uma
igreja cristã, deve querer ser compreendido pelos fiéis que a frequentam. Inscrições em grego ou em hebraico nas nossas igrejas
modernas são belas, mas fora do alcance do comum dos mortais.
Por isso não queremos decorações - pinturas ou esculturas difíceis de serem compreendidas.
A arte, para ser compreensível, deve ser verdadeira e sincera. Muitos dos modernos combatem os antigos porque não eram,
dizem, sinceros: só procuravam imitar a natureza, que nunca chegaram a igualar, e portanto ficavam sempre na simples imitação ou cópia servil. Maurice Denis diz que ele se quis libertar
desta servidão, e que por isso entrou pelo campo do chamado
moderno. 11 Mas se o artista não pode igualar a natureza, muito menos poderá superá-la. Se ele não lhe quer ser servil, pelo
menos não lhe declare guerra.
A arte a serviço da Igreja terá, portanto, que ser arquitetônicamente certa, funcionalmente litúrgica, pedagàgicamente ortodoxa, objetivamente sacra.
Não quer isso dizer que todos os santos estarão em êxtase.
São Paulo estará pregando, e São Jerônimo, quiçá, discutindo.
Um dos melhores críticos de arte do fim do século, o inglês John Ruskin, criticava os artistas que se esqueciam da virtude cardeal da temperança. 12 Para a arte a serviço da Igreja,
este ponto é básico. Sem temperança não pode haver nem unidade nem belo.
A arte moderna em alguns países, de modo mais firme na
Holanda e na Bélgica, tem-se esforçado grandemente pela volta às coisas mais simples, mais funcionais, e por isso mesmo
Pulchra dicuntur quae visa placent. Sum. theol. I, q. 5, a. 4.
Maurice Denis (i" 1943) Nouvelles Tlzéories. Paris 1922, pg. 96
E' uma coletânea de artigos diversos sobre a arte moderna.
12 ) The safeguard of highest beauty, in ali visible work, is exactly
that which is also the safeguard of couduct in the soul: Temperance.
Stones of Verzice. III, I, § 7, 8.
10 )
11 )
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mais verdadeiras, mais instrutivas, e consequentemente mais
sacras.
Mas afinal, depois de tanta crítica destrutiva, vamos terminar construindo um pouco.
A beleza é um atributo divino, que se reflete nas criaturas.
Depois de criar o mundo, Deus viu tudo que fez: - et ecce
pulchra valde, como lemos na tradução dos LXX.
E a beleza, numa expressão feliz de Santo Agostinho, resulta da unidade: Omnis pulchritudinis forma unitas est. 13 Mas
a unidade que nasce da variedade. Daí a ordem: o belo é o esplendor da ordem. Na natureza há, por entre uma infinita variedade, absoluta unidade. As leis de arte sacra querem que haja
em cada igreja, romana, colonial ou moderna, perfeita unidade.
A unidade, por sua vez, resulta da perfeição das linhas e dos
espaços, que nos dão perspectivas, encantam e repousam a vista.
Nem se diga que este programa de simplicidade e de unidade custa caro. Pelo contrário, é muito mais econômico e mais
durável. Quantas vezes, a título de querer fazer coisas monumentais, se gastam grandes somas em coisas supérfluas que, em
vez de melhorarem uma igreja, prejudicam suas linhas e toda a
sua harmonia! Igrejas funcionais, bem construídas e bem divididas, com sua ornamentação obedecendo às leis da Igreja, onde
as solenes funções do culto divino podem se desenvolver com
ordem, e subsequente piedade e devoção, concorrem muito mais
para a maior glória de Deus do que muitos imaginam.
A S. B. A. C. deseja trabalhar com fé e entusiasmo para
ajudar o clero e os religiosos de ambos os sexos, a conseguirem
tão nobre ideal. Ela espera poder aproximar os artistas, nas diversas artes aplicadas, daqueles que eles, do seu lado, podem
auxiliar, e por quem podem ser auxiliados.
O Santo Padre Pio XII declarou recentemente que, para diminuir a luta entre empregados e empregadores, necessário se
faz elevar a dignidade do trabalho. 1-1 Para construir e ornar os
templos do Senhor, precisamos do trabalho sob todas as formas,
desde os canteiros com sua maceta e seus ferros_ afiados, para
cortar a pedra, até o martelo e o cinzel do escultor e do ourives.
Epist. 18 ad Caelestinum.
Carta de Pio XII sobre o trabalho, de 16 de Julho de 47, dirigida ao Sr. Charles Flory, Presidente das Semanas Sociais da França.
Na expressão feliz de Tristão de Ataíde, o Papa quer a primazia do
trabalho. Diário de Notícias, domingo 9 de Novembro de 1947.
13)
14 )
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Nos planos divinos Deus determinou dar ao homem a matériaprima em bruto, para que ele com seu engenho a trabalhasse
e a elevasse, superando-a: materiam exsuperat opus. 15
Dizer que a arte deve pôr-se a serviço da Igreja, é dizer
que a Igreja é inseparável do belo, em todas as suas manifestações, e que, enaltecendo o trabalho do artista, ela procura dar
sempre ao Supremo Artífice o melhor.
Para tanto, louvemos, com o Rei Salomão, os nossos antepassados, que, ricos na virtude, tiveram também em mente o estudo do belo, pulchritudinis studium habentes 16, e nos deixaram
tão precioso legado, que urge conservar e desenvolver de acordo
com as necessidades e possibilidades dos tempos nos quais vivemos, para. que em tudo Deus seja glorificado: ut in omnibus
honorificetur Deus!
tr.) Lema de Dom Martin O. S. B., ilustre artista de Mont-César,
em Lovaina.
16) Ecli 44, 1-6.

Projeção Internacion~l de Pio XII em 1947.
Pelo Pe.

P e d r o J u I i ã o, S. j., Lisboa.
O seguinte artigo, que transcrevemos de "Brotéria", resume aclmiràvelmente a projeção religiosa,
social, política e científica de Pio XII em 1947.

Se perguntássemos, por aí, qual é o homem mais temido no
mundo, a opinião comum responderia sem hesitar: - Estalin.e !
Efetivamente, a Rússia tornou-se o pesadelo da Europa. O .
receio invade os povos, que se encontram aquém da cortina de
ferro. No seu avanço maciço de Leste para Oeste e nas suas infiltrações "camufladas" de representações diplomáticas, militares
e comerciais ou mediante as quintas colunas, que sacrificam ao
grande Moloc do imperialismo proletário a família e a pátria, o
comunismo constitui a grande ameaça da paz.
Todavia, se a esta resposta, que faz impar de orgulho e confiança os partidários do grande soviete mundial, juntássemos outra pergunta complementar: - E qual é o homem mais temido
de Estaline? - poucos teriam clarividência para responder o que,
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sem rebuço, afirmou o americano Frary, ao passar, há dias, em
Lisboa, de volta da Europa aos Estados Unidos: - O homem
mais temido de Estaline é Pio XII!
O asserto parece paradoxal por, à primeira vista, carecer de
fundamento. Estaline pode lá temer o Papa! O Vigário de Cristo
não tem exércitos, nem marinha, nem aviação. Não dispõe da
bomba atômica, nem sequer de dinheiro, com que tudo isso se
alinha em combate, a fim de abater adversários nas lutas intercontinentais, para não dizer cósmicas ... Assim é. Há, porém, uma
força de ordem moral, que, nestes últimos anos, se foi acumulando, providencialmente, sobre a cátedra de Pedro, constituindo
o mais formidável arsenal de influência na vida internacional contemporânea: o prestígio do Papado. Desde Leão XIII, assistimos
a um novo surto de ação espiritual dos Pontífices Romanos, nas
relações políticas entre os povos. A diplomacia mundial verificou, em sucessivas experiências dolorosas, que, à margem da ética eterna, não há possibilidades de estabelecer normas jurídicas
de conduta estável. As convenções discricionárias são efêmeras.
Sem normas inconcussas, a paz sente-se permanentemente ameaçada, e tanto basta, para transformar a vida interna e externa
dos povos num inferno de dúvidas e surpresas. Numa tal emergência, em que os comandos do mundo passaram para as mãos
finas e ágeis da diplomacia, a Providência enviou à sua Igreja o
mais hábil e insinuante dos diplomatas modernos: Pio XII.
Não há muito, certa revista francesa, orientada por católicos
gafados de esquerdismo comunista, Esprit, depreendia, por um
inquérito organizado em termos descabelados, que a Igreja estava a dar sinais de caducidade .
. O cardeal arcebispo de Paris deu a resposta adequada aos
foquiridores. Bastava, porém, olhar à ação pessoal desenvolvida
por Pio XII e sua projeção nos quadros internos da Igreja, bem
como na vicia internacional, para medir a altura da influência efetiva do catolicismo, através do Papado.
Indagando a origem do prestígio alcançado pelo Santo Padre na vicia internacional, não só nos meios católicos, como era
natural, mas até entre protestantes, ortodoxos, maometanos e pagãos; não só entre crentes, porém entre agnósticos, cremos que
ela se prende a este aspecto característico da personalidade de
Pio XII: o Papa é a -mais viva projeção do homem eterno no homem do nosso tempo. Para todos os aspectos e preocupações da
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vida contemporânea, tem sempre uma palavra oportuna, complementar. E este sentido de atualidade da Igreja, quando tudo envelhece e se esfuma no horizonte da história, faz compreender aos
indivíduos e às coletividades, às multidões anônimas e aos seus
representantes responsáveis, a sábios encartados ou a simples operários manuais, a políticos e homens de negócios, a soldados e
artistas, a embaixadores pavonados e humildes religiosas claustrais, que o catolicismo não é qualquer coisa fóssil ou anquilosada na vida moderna, mas algo de existencial e dinâmico que o
mundo não dispensa, porque representa, ainda, a sua melhor reserva moral.
A impressão dominante que se colhe, abordando o Papa, de
vulto ascético e superiormente concentrado nos atos litúrgicos, de
rosto prazenteiro nas audiências populares, de olhar profundo e
meditativo ao encarar a sorte de milhões de esfomeados, de superfino tacto e delicadeza aristocrática tratando altos assuntos de
política com juristas e homens de Estado, ouvindo os últimos ecos
das discussões dos filósofos ou ao ser certificado das mais recentes conquistas da ciência, é que ele, na hora presente, é o espírito mais aberto aos problemas do nosso tempo e mais solícito pela
sua resolução, em todos os aspectos que interessam à humanidade, sem preocupações unilaterais que os deformem ou diminuam.
Não vamos alargar-nos em considerações. Limitemo-nos às
atividades, desenvolvidas pelo Papa, neste ano de 1947, para acenarmos à sua projeção na vida internacional, dentro de quatro
modalidades principais: religiosa, social, política e científica.
A Projeção Religiosa.

A ação específica do Papado é, primária e essencialmente,
religiosa. O Sumo Pontífice é o chefe supremo da Igreja e como
tal a governa. Esta função traduz-se em ordens perentórias, que
devem ser obedecidas pelos fiéis, ou em simples normas e conselhos, que à Igreja cumpre respeitosamente acatar. Associada a
esta função legislativa e executiva, anda a função magisterial. O
Papa não é só o supremo jerarca que governa; é, também, em
matéria de fé e costumes, o mestre supremo de doutrina que, como ninguém, a ensina, relaciona, aplica ou define, de um modo
formal, dentro do seu campo próprio, e de um modo virtual e
implícito, dentro de todas as formas e aspectos de saber que,
atenta a estrutura psicológica do homem, implicam com o dogma
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e a moral. É, neste campo doutrinal, que a ação de Pio XII se
tem evidenciado, duma forma brilhantíssima, desde o princípio do
seu pontificado. No presente ano de 1947, concretizou-se, mais
solenemente, na encíclica Fulgens radiatur, de 21 de Março, sobre o XIV centenário da morte do Patriarca S. Bento. Recapitulando a vida do iniciador e adaptador do monaquismo ocidental,
com os caracteres admiráveis de compreensão que ele reveste no
benemérito e fecundo instituto ela ordem beneditina, esse documento é uma nova consagração da vida religiosa em suas formas tradicionais e a afirmação explícita da utilidade espiritual e apostólica que delas advém à Igreja militante e ao mundo.
A tão rasgado encômio do Papa à vida monástica, cumpre
associar a visita que, a 18 de Setembro, ele se dignou fazer à basílica de S. Paulo, para nela assistir à capela papal e comemorar
publicamente, junto aos filhos de S. Bento, o mesmo centenário.
Na sua homilia, o Santo Padre alegrou-se com os resultados
obtidos com a confederação elas abadias beneditinas de todo o
mundo, desde Leão XIII, e exaltou as benemerências da venerável ordem, nas ciências eclesiásticas e, particularmente, no campo litúrgico.
Não menos importante foi a constituição apostólica Provida
Mater Ecclesia, com a legislação anexa, pela qual se traçam as
normas fundamentais dos institutos seculares existentes na Igreja. Longe de diminuir o valor das ordens e congregações canônicas regulares, Pio XII corrobora-o com novos louvores e incitamentos à vida religiosa monástica. Entretanto, atendendo às circunstâncias dos tempos, o Papa dá uma nova prova do propósito
compreensivo e clarividente da Igreja, ao aprovar e regular a formação de novas instituições, cujos membros vivam e atuem no
século, por "um contacto intrínseco e cotidiano, dirigido a renovar, cristãmente, a sociedade e a vida profissional".
As canonizações e peatificações, realizadas em 1947, quer
nas homilias dos Pontificais em S. Pedro, quer nas letras decretais, constituições e letras apostólicas, a que os processos canônicos preliminares deram lugar, ou, ainda, em simples alocuções aos peregrinos, vindos das mais variadas regiões do globo
para prestar homenagem aos novos bem-aventurados, sem esquecer numerosas emissões radiofônicas de circunstância, ofereceram ensejo, ao Santo Padre, de realizar uma ação doutrinal intensíssima. Pio XII aproveitou-o, sempre, com uma oportunida-
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de e largueza de vistas, que tornaram as suas palavras, não raro,
verdadeiramente providenciais.
Respiguemos alguns exemplos. A série abriu com a beatificação de Contardo Ferrini, celebrada a 13 de Abril. No dia imediato, Sua Santidade, recebendo em audiência mais de 400 professores universitários italianos e de outras nações, encareceu o
valor da formação científica do antigo professor de Pavia, o seu
papel nas investigações do direito romano à volta de 1880, os
resultados do seu trabalho de romanista, investigador e lente catedrático, com títulos legítimos a ser glorificado como sábio e
como santo. A nossa época, sublinhou Pio XII, denomina-se época
das realidades. Julga, por isso, dever renunciar à piedade e à
profundidade do sentimento religioso, que desejara suprimir, como coisa irreal, infundada e supérflua. Ferrini é um modelo típico de sábio do nosso tempo. Logrou associar, à vida cotidiana, uma fé ardente e construtiva no sobrenatural. A tragédia dos
dias em que vivemos foi desencadeada pelo direito e pelas leis,
forjados à margem de Deus. Conduzir as almas pelos caminhos
de Deus, é conduzi-Ias pelos caminhos do verdadeiro direito e
da verdadeira lei.
A audiência dada após a beatificação de Maria Ooretti (27
de Abril) reuniu em Roma mais de 16.000 raparigas da Juventude
Católica Feminina Italiana. O Santo Padre, ante o exemplo heróico da jovem mártir da pureza, quis exortar as raparigas do
mundo inteiro a rivalizarem com a Inês do século XX, no apreço
e defesa heróica do pudor cristão, pelo culto do espírito de fé e
da virtude da modéstia.
Na audiência, concedida à peregrinação suíça, vinda à canonização de S. Nicolau de Flüe, grande forjador da unidade helvética, Pio XII, com uma erudição surpreendente e aquele dom
de línguas que comunica à sua personalidade o atrativo dum irresistível gentleman, focou, nos três idiomas cantonais . - francês,
alemão e italiano - a figura do novo Santo.
A Idade Média, na sua mentalidade, distingue-se por uma
nota verdadeiramente católica - a certeza indiscutível de que a
religião e a vida formam na unidade um todo indissolúvel. O Papa
frisou não ser, todavia, inteiramente exato, identificar, como se
faz muitas vezes, Idade Média e civilização católica. Desde que
uma sociedade, respeitosa dos direitos de Deus, se nega a transpor os limites traçados pela doutrina e pela moral da Igreja, pode
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legitimamente dizer-se cristã e católica. Mas nenhuma cultura pode dar-se, em bloco, como especificamente tal; nem, mesmo, a
cultura medieval. A Idade Média, sem desertar do mundo, sem
perder o verdadeiro sentido da vida, procurou ordenar toda a
existência humana para um fim único, a posse de Deus, fora do
qual não há paz sólida, nem para o coração do homem, nem
para o corpo social, nem para a comunidade dos povos.
Nicolau de FHie soube realizar, como os demais santos, esta
síntese da religião e da vida. Fê-lo, porém, com uma providencial
atualidade. Apesar de intimamente baralhado com as realid~des
concretas do seu tempo, manteve-se, sempre, unido a Deus. Houve, acaso, cidadão mais ~pegado à sua terra natal, esposo mais
afetuoso, pai de família numerosa mais diligente na educação dos
filhos, homem público mais solícito dos interesses da pátria? Tanto pela prática destas virtudes domésticas, cívicas e sociais, como pelas austeridades da vida eremítica, chegou à mais alta perfeição cristã. O problema de hoje não é uma volta à Idade Média, mas um retorno a essa síntese da religião e da vida, que não
pode ser monopólio dos séculos passados.
As grandes linhas da política suíça dos tempos modernos foram traçadas por S. Nicolau de Flüe: defender a pátria contra
toda a agressão injusta; repudiar toda a política de expansão;
evitar compromissos com políticas estrangeiras, nas lutas entre
potências confinantes; manter alta a moralidade do povo e o respeito à autoridade estabelecida por Deus; conservar a unidade
e fraternidade, evitando a inveja, o ódio, o rancor e o espírito
de facção. Este programa deu os seus frutos, num país progressivo e cuja situação internacional é invejável. O Papa, recordando-o aos peregrinos da culta república suíça, através deles dá,
ao mundo, uma oportuna lição ela verdadeira política interna e
externa.
Nas ~mdiências aos peregrinos portugueses e italianos, por
ocasião da canonização de S. João de Brito, S. Bernardino Realino e S. José Cafasso, o Santo Padre não deixou de frisar a
atualidade das missões entre infiéis e o respeito devido ao sacerdócio católico na Igreja.
Idêntica oportunidade lhe ofereceram as audiências das canonizações de S. Miguel Oarico"its, S. Joana Bichier eles Ages,
S. Luís Maria Orignion de Montfort, S. Catarina Labouré, nas
quais, contra certo espírito laicizante ou secularista, que tenta in-
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vadir a Igreja, o Vigário de Cristo não cessou de afirmar a utilidade e atualidade da vida claustral religiosa, como meio de santificação das almas de escol e como instrumento de atuação apostólica do catolicismo nas várias esferas da vida social, particularmente em obras de assistência e educação.
Sempre atento ao pulsar do pensamento moderno, não raro
discorde com o Evangelho, Pio XII chama à realidade a Igreja,
para que os preconceitos do tempo não pervertam, pouco a pouco, o espírito daqueles que querem sentir com Cristo. Este espírito compreensivo das circunstâncias levou o Papa a intervir em
esferas mais vastas que as dos muros do Estado Vaticano. Os
congressos eucarísticos nacionais e os congressos marianos nacionais e internacionais, bem como as semanas de estudos sociais e
de caridade deram margem a Pio XII para se dirigir, diretamente, pela radiofonia, a grandes concursos católicos. Desde que a
ciência ofereceu ao Vigário de Cristo a possibilidade de comunicar
de viva voz com a Igreja, em todo o mundo, o S. Padre tem sabido aproveitar os seus extraordinários dons oratórios para incutir,
mais e mais, nos fiéis, as grandes verdades vitais do catolicismo.
A 23 de Fevereiro, celebrou-se, em Havana (Cuba), um
congresso eucarístico nacional. O Santo Padre saudou o povo
cubano que, nestas manifestações, enfileira com resolução entre
as nações que querem alimentar-se, não de ódio ateu, mas de
amor fraterno. Cantando as belezas naturais da pérola das Antilhas, ele não se esqueceu de dar aos seus habitantes o aviso
de que o cristão não deve ceder à tentação dum naturalismo egoísta, tanto em voga nos nossos dias. A Sagrada Eucaristia deve
ser, sempre, o centro de gravidade duma vida sobrenatural, robusta e poderosa.
A 4 de Julho, Nantes, na Bretanha, congregava os católicos da. França, com todas as preocupações de ordem espiritual
e social que, nesse país, está suscitando a hora presente. Louvando o espírito de iniciativa no apostolado missionário e nos
movimentos da ação católica, geral e especializada, bem como
nas suas já famosas semanas sociais, apesar dos obstáculos de
toda a ordem, Pio XII, dinâmico por excelência no governo da
Cristandade, procurou reanimar as forças da filha primogênita da
Igreja. Um cristão não pode ficar inerte ante o desenrolar das
forças do mal. Mas, também, não deve deixar-se contagiar do
espírito faccioso ou de casta, que envenena as lutas políticas e
2
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soc1a1s dos povos. Mais que de apologistas, a Igreja necessita,
hoje, de testemunhas, que pela sua vida façam resplandecer a
verdadeira face de Cristo e do Evangelho, aos olhos do mundo
paganizado que nos rodeia. Evangelizar a caridade, eis a grande tarefa do momento presente.
Pregoeiro da caridade cristã pela Eucaristia, Pio XII levou,
também, este ano, aos mais distantes pontos do globo, a faúlha
acesa da devoção a N. Senhora, sobretudo no mistério da sua
Assunção, cuja definição dogmática parece ter atingido plena maturidade doutrinal e litúrgica.
A 19 de Junho, ao clausurar-se o congresso mariano internacional de Ottawa, Pio XII quis encontrar-se presente, vocalmente, entre os seus filhos do Canadá. Dirigindo-se à grande assembléia internacional, nas duas línguas do país - inglês e francês, - recordou as grandes glórias do Canadá católico, onde,
desde a primeira hora, tão ardente crepitou o fogo da devoção a
N. Senhora. Sua Santidade entregou o futuro do grande Domínio Britânico à proteção da Mãe de Deus, exortando, de modo
particular, a juventude à guarda da pureza.
A 2 de Setembro, o cardeal de Jong, arcebispo de Utrecht,
legado do Papa, presidiu ao congresso mariano dos católicos holandeses, ein Maastricht. O S. Padre quis pôr o remate às sessões, dirigindo-se aos congressistas, desde Castelgandolfo. O desenvolvimento extraordinário do catolicismo, nos Países Baixos,
é fruto, sobretudo, da sua organização escolar e de esforço caritativo e social, bem como dum extraordinário entusiasmo missionário. A pacificação dos espíritos, após a guerra, foi uma obra
admirável dos bispos que, por toda parte, assim como lutaram
energicamente contra os erros do neo-paganismo e do racismo,
assim acalmaram os excessos de vingança e de ódio, exacerbados pela invasão. O Papa aproveitou o congresso para uma exortação calorosa à elevação do nível da vicia religiosa holandesa,
à prontidão no sacrifício, ao espírito de solidariedade, à disciplina da moral cristã do matrimônio e da família, bem como ao sentido de justiça social e de caridade evangélica.
Do norte da Europa, a voz do Papa voltou-se, a 9 de Outubro, para Além-Atlântico. Junto ao santuário de Rio Lujan, na
Argentina, reuniam-se, em congresso nacional mariano, as juventudes dos pampas do rio ela Prata, presididas pelo Cardeal Copello, arcebispo de Buenos Aires. Lembrando a sua visita ao céle-
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bre santuário, em Outubro de 1934, Pio XII, dominado pelas
preocupações da hora presente, empenhou a juventude mariana
argentina na grande batalha da dignidade e santidade do matrimônio cristão; da instrução religiosa das massas escolares; da
aplicação das doutrinas da Igreja para a reintegração das condições econômicas e resolução da questão social. A fidelidade à
Igreja, nestes pontos fundamentais da civilização cristã, é a expressão palmar da verdadeira e genuína devoção a N. Senhora,
pois esta deve conduzir, antes de mais nada, à aplicação integral dos princípios e normas da vida católica. Com delicadeza
finíssima, implorando as bênçãos de N. Senhora de Lujan para
a Argentina, o Santo Padre não esqueceu as repúblicas vizinhas
cio Uruguai e Paraguai.
A Ação Católica, na sua nova modalidade orgânica, continua a merecer a Pio XII, os desvelos que lhe consagrou seu antecessor e fundador do movimento, Pio XI. O ano de 1947 foi,
particularmente, fecundo em emergências. Destaquemos três ocasiões que se proporcionaram ao Santo Padre, para se dirigir a
organismos da Ação Católica. A primeira foi o congresso internacional dos Médicos-Católicos, celebrado em Lisboa, de 15 a
22 ele Junho. Os leitores da Brotéria conhecem já os termos da
mensagem que o Papa lhes dirigiu pela Secretaria de Estado.
A 4- de Setembro, teve lugar, em Nápoles, o congresso nacional da Federação dos Universitários Católicos Italianos. Por
meio de Mons. Montini, Pio XII enviou aos jovens acadêmicos a
sua palavra de ordem, para que às preocupações científicas da
hora presente não faltasse a respeitante ao homem intelectual, em
todos os seus aspectos, do individual ao social, do profissional
ao religioso, pois é aquela que o eleva até ao centro da unidade substancial - Cristo.
A 6 de Setembro, reuniu-se, em Roma, o congresso nacional
dos Homens da Ação Católica Italiana, para comemorar as suas
bodas de prata. Participaram nele 50.000 homens. No dia 7, juntava-se a eles, na praça de S. Pedro, uma multidão de 300.000
pessoas, em manifestação pública ao Santo Padre.
Relembrando os resultados obtidos com a ajuda dos Homens
ela Ação Católica - aperfeiçoamento religioso e moral dos membros, educação social e civil segundo a doutrina da Igreja, incremento da vida cristã e defesa da liberdade religiosa em todas
as suas manifestações; restauração do reino de Cristo na família,
2*
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na escola e nas instituições públicas, em toda a vida econômica
e social, Pio XII chamou a atenção de todos os presentes
para a condição da hora atual. "0 tempo da reflexão e dos projetos passou. E' hora da ação. As frentes contrárias, no campo
religioso e moral, vão-se definindo, cada vez, mais nítidas: soa
a hora da prova". O programa dos Homens da Ação Católica
pode resumir-se em 5 pontos: cultura religiosa, santificação das
festas, salvação da família cristã, justiça social, lealdade e veracidade na convivência humana. Quer dizer: Igreja, Família, Trabalho. Para realizar este ideal, dois sentimentos: 1) coração largo para com todos, tanto para com os que trabalham na Ação
Católica como para com os que trabalham fora dela, em novas,
mas sadias formas de apostolado; 2) ideal, não só de defesa,
mas de conquista, levando às filas adversárias luz e calor do
Evangelho. E' preciso manter-se, sem descanso, a eterna juventude da Igreja, sobretudo no sofrimento.
No dia 11, recebia Sua Santidade, em audiência, os delegados da União Internacional das Ligas Femininas Católicas. O
congresso revelara, ao mundo, o drama hodierno do meio feminino. O movimento centrífugo do lar acelerou-se, nos últimos anos,
num sentido perverso de seculização, materialização e servidão
da mulher. Os "perigos do coração" tornaram-se maiores. Não
basta ter bom coração e sensibilidade. E' preciso prudência e
fortaleza. Urge salvar a educação feminina e familiar cristã. Para
isso, cumpre: 1) opor, às forças intelectuais e políticas, imbuídas de a teísmo, uma fé viva e sobrenatural; 2) evitar o falso espiritualismo, que pretende isolar a vida interior da vida pública
ou da intervenção na ordem social e civil; 3) fidelidade, na ação
social, ao programa da Igreja, evitando infiltrações de teorias sociais, inconciliáveis com o pensamento cristão; 4) colocar a mulher no verdadeiro posto e tarefa, que lhe compete na vida política. A participação de algumas mulheres nos negócios públicos,
para tutela e salvaguarda dos interesses femininos, é, hoje, indispensável. Para isso, torna-se necessário que todas as mulheres
se façam conscientes dos seus direitos, da sua força, tanto sobre
.a opinião pública como sobre os responsáveis do poder e da legislação, mediante o bom uso das suas prerrogativas civis.
Estas preocupações, de sentido feminista legítimo, já o Papa as expusera, solenemente, em 1945. E, no princípio deste ano,
a 22 de Janeiro, em solene audiência à associação católica femi-
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nina italiana, "Rinovazione Cristiana", acentuara o mesmo pensamento. Fé católica, plena e íntegra deve ser a resposta àqueles
que falam de adaptações à vida e pensamento moderno, às descobertas científicas e ao poder extraordinário da técnica, como
se, perante tudo isso, as formas históricas e os velhos dogmas
do cristianismo fossem lâmpadas mortiças do passado, prestes a
extinguir-se I O domínio presente da ciência e da técnica não
ocupam todo o campo do espírito. A vida sobrenatural, que irrompe de toda parte, tem espaço livre. Nem a ciência, nem a técnica a suprimem ou absorvem. Reconduzir o pensamento moderno
a Cristo, eis a grande empresa. E o meio é a fé. Não uma fé
mutilada, anêmica, açucarada; mas fé em toda a sua integridade, pureza e vigor.
Consequência da fé íntegra, deve ser a fortaleza de vida
cristã. As atuais condições e hábitos de existência, no mundo moderno, com suas misérias e desventuras, mas também com suas
seduções e atrativos quase diabólicos, a pressão tirânica de organizações de monstruoso poder, exigem esforço constante, heróico, para continuar na fidelidade, sem reservas nem transigências, aos mandamentos da lei de Deus. A lei evangélica vale,
hoje, como ontem. O zelo da mulher cristã deve aplicar-se a
submeter toda a vida humana ao suavíssimo império de Cristo.
No movimento da "Renovação Cristã", o exibicionismo público
não tem cabida. Nem é preciso. As grandes contra-ofensivas cristãs preparam-se no silêncio e no recolhimento, com a oração e a
renúncia, com o bom exemplo e a profissão vigorosa de sólidas
convicções no próprio meio. Modéstia e discrição, espírito de colaboração e generosidade na prática de obras caritativas, apostolado, da ação, quando se dispõe de qualidades para ele, realizado com grandeza de alma, eis um belo programa para as élites
femininas de hoje.
A Projeção Social.

Para completar o políptico de congressos católicos, em que
o Santo Padre fez ouvir a sua voz, não podemos esquecer quatro
oportunidades, em que o aspecto social foi, particularmente, focado: a semana social de Paris (28 de Julho-2 de Agosto), a semana social de Nápoles (22-28 de Setembro), o dia das escolas
católicas nos Estados Unidos (19 de Fevereiro), e o congresso
de caridade de Nova Orleans (9 de Outubro). (As audiências à
Associação Cristã dos Artífices Italianos, a 20 de Outubro, e aos
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delegados técnicos do "Bureau International du Travail", a 15 de
Julho, ofereceram, de novo, ocasião, ao Santo Padre, para abordar os temas da questão social).
As semanas sociais da França, de há muito, marcam o ponto culminante do pensamento e da ação social dos católicos, na
pátria de S. Luís. Os problemas com que essa nação se vem
debatendo, nestes últimos tempos, tomaram-se particularmente
graves. Na semana deste ano, discutia-se um tema sugestivo ao
máximo: "o catolicismo social, em face das grandes correntes
contemporâneas". A carta autógrafo de Pio XII, ao presidente
das semanas sociais de França, Mr. Charles Flory, denota como
o Sumo Pontífice está atento às preocupações da nossa época.
As orientações dadas pelo Papa à semana social de Estrasburgo, sobretudo as observações feitas em matéria de nacionalização e corporativismo, suscitaram controvérsias de caráter político. O pensamento do Papa, perfeitamente conforme aos princípios estabelecidos na Quadragesimo anno, não foi devidamente interpretado. O que interessava saber, quanto à nacionalização, era se esta constituía meio apropriado para dar, à nação,
a união e espírito de comunidade, de que ela carece. O Papa,
sem excluir a nacionalização, pretendia salvaguardar as pequenas e médias empresas. O pensamento dominante, na organização corporativa, não é o do lucro econômico, nem o da mútua
exploração do capital e do trabalho; é o da salvaguarda ela união
de patrões e operários,_ da sociedade e do Estado, no campo do
trabalho, como tal, para dotar o corpo social da forma e estrutura estável, de que ele carece, para a promoção do bem comum.
Pio XII, aprovando todo o programa da semana de Paris,
exprimiu o seu desejo de que. o problema da produção, que se
tornou tão urgente e agudo ultimamente, merecesse particular
atenção. Não basta repetir, sem cessar, a palavra de ordem, demasiadamente simplista: "O que importa, sobretudo, é produzir!"
A produção também se faz para os homens e por homens. A
produção é, de si, eminentemente, uma questão - e um fator de ordem, e de ordem vrrdadeira, entre os homens. Ora, uma
justa ordenação da produção nem pode abstrair do princípio da
intervenção do Estado, sobretudo nas atuais circunstâncias, nem,
também, cair no excesso oposto, já que as atividades e serviços
da sociedade devem manter só um caráter subsidiário, ajudando
ou completando a atividade do indivíduo, da família e da pro-
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fissão. Não pode haver lugar para transigências com os adversários do catolicismo, relegando a doutrina da Igreja para a sombra da vida privada. Esta atitude "minimista" só daria novos
pretextos para novas exigências, aos adversários do Evangelho.
A hora presente exige dos crentes que, com todas as suas energias, procurem dar à doutrina social da Igreja o seu máximo
de eficiência e de realizações. Os católicos manterão e melhorarão as suas posições, "na medida em que, corajosamente, traduzirem por atos, em todos os domínios da vida pública e privada, as suas convicções íntimas".
Na semana social de Nápoles, Pio XII, através da sua secretaria de Estado, interveio com não menor decisão e clareza.
As preocupações dos católicos italianos vão, atualmente, para
a vida rural, nos seus aspectos religiosos, ético-morais, econômicos e sociais. Os problemas das zonas urbanas alastraram para
o campo. Perante equidistantes posições extremistas, igualmente errôneas e danosas, que se tomam para a sua resolução, os
católicos, orientados pelo magistério- da Igreja, devem evitar o
individualismo agnóstico liberal e o coletivismo marxista. Nem
demagogias de propaganda, nem misoneísmo egoísta, alheio ao
espírito de reforma agrária, onde ela se impõe, para o bem comum. A propriedade tem uma dupla função: individual e social.
Individual, provendo às legítimas necessidades de quem a possui.
Social, servindo as necessidades imprescindíveis de todos os membros da família humana.
Enquanto, no crisol deste após-guerra sem paz, se forjam
novas formas de vida e novas instituições, o clero e o laicato católico têm o dever de traduzir as idéias abstratas em obras concretas, contribuindo para o advento duma nova ordem social, assinalada com as dedadas luminosas da mensagem evangélica que
ressoa, neste momento, da cátedra do Vigário de Cristo. Para
isso, o Santo Padre urge que se dê um desenvolvimento, cada
vez maior, a todas as iniciativas de assistência religiosa, moral,
econômica e social, das classes trabalhadoras, entre as quais merecem particular atenção as classes agrícolas. As associações de
caráter cooperativo e mutualístico podem prestar defesa eficaz,
não só econômica, mas religiosa e moral, contra as erupções de
correntes subversivas.
A miséria do mundo, como notava, há pouco, E. Gilson, é
tal que tudo se passa como se, além da Igreja, ninguém mais
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houvesse para o chamar à razão. Pode parecer exagerado o asserto. Mas a verdade é que o Papa não cessa de prestar ajuda aos
necessitados do mundo inteiro.
A 19 de Fevereiro, dirigia-se Sua Santidade aos alunos das
Escolas Elementares Católicas dos Estados Unidos. Solicitava, da
generosidade de milhões de pequeninos, valioso auxílio para socorrer seus irmãozinhos indigentes da Europa e da Asia Oriental. Felicitando as crianças norte-americanas pela ventura de disporem de escolas, onde lhes podia ser facultada educação religiosa, punha diante delas outros milhões de pequeninos, carecidos de tamanho bem e a implorar do Papa socorro imediato
para a fome do corpo e do espírito. Não faz ternura, ver o Vigário de Cristo contar com os sacrifícios generosos dos miúdos
americanos, para valer a milhões de outros pequeninos, vítimas
da guerra? Pio XII mobiliza todos os recursos para ir ao encontro das misérias do seu tempo.
No congresso nacional da caridade católica, reunido em Nova Orleans (Estados Unidos), a 9 de Outubro, a voz do Papa
fez-se ouvir, de novo, para estimular as obras caritativas, criadas e desenvolvidas pelos católicos, dentro do genuíno conceito
evangélico da caridade, e nomeadamente as beneméritas conferências de S. Vicente de Paulo, genial inspiração de um professor universitário, Frederico Ozanam. Pio XII não ocultou o seu
desejo de ver todos os jovens inscritos numa obra de caridade,
onde pudessem oferecer, mais que o dinheiro, a própria pessoa.
Semelhante apostolado vivificaria a sua fé, daria impulso e constância a sãs atitudes, contrárias à frivolidade da vida, suscitaria
salutares energias de emulação, e cooperaria na correção dos males provenientes das diferenças de estirpe e de classe.
A Projeção Política.

Estas são, apenas, amostras da incansável tarefa de orientação estritamente religiosa e social, que o Santo Padre levou a
cabo, no decurso deste ano. A projeção de Pio XII, na vida política internacional, não foi menos profunda e benéfica. Nem é
difícil adivinhar o segredo dos seus êxitos.
Abstraindo dos aspectos particularistas, intranscendentes, da
política com seus aderentes, seus sistemas, suas paixões e egoísmos, o Papa tem sabido, sempre, colocar-se no terreno dos
grandes princípios normativos da vida moral humana, que os in-
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divíduos e as nações ou trazem esquecidos ou perverteram lamentàvelmente. Os resultados dessa conduta começam a evidenciarse. Pio XII profetizou-o, com isenção e justiça. Daí, o seu prestígio moral, único, no mundo internacional.
Uma das preocupações constantes do seu pontificado tem
sido tornar o catolicismo algo de vital e dinâmico na vida individual e coletiva do mundo. E' urgente dominar a inércia que,
na vida moral e religiosa dos povos, o maior inimigo do nosso
tempo - qual é o materialismo ateu - procura instalar. O problema obsidiante da hora presente é a conclusão da paz. Foi o
esquecimento das grandes verdades do espírito que desencadeou
a guerra. Só as verdades eternas, que se impõem a todo o homem e a toda a civilização, poderão cimentar a concórdia e união,
entre aqueles que, tendo a consciência da mesma origem, não
podem viver felizes senão na harmonia do mesmo destino.
Já, nos últimos discursos de 1946, o Santo Padre chamava
a atenção do mundo cristão para esta necessidade instante de tornar o catolicismo militante e ativo na recristianização integral da
vida. Dirigindo-se ao povo romano, congregado na Praça de
S. Pedro, a 22 de Dezembro, a fim de afirmar ao Santo Padre
a sua união ao Vigário de Cristo e protestar contra os desmandos comunistas, insultadores do Papa, do clero e da Igreja, Pio
XII afirmava: A missão de Roma nunca foi tão grande, tão benéfica e tão indispensável como na hora presente. Atuar com fortaleza e com fortaleza sofrer, é a divisa do nome romano. Quando as forças do mal reacendem a luta entre dois campos opostos, por Cristo ou contra Cristo, a palavra de ordem vem de
S. Pedro: "Resisti, fortes, na fé!"
Dois dias depois, a cúria romana, tendo à frente os cardeais
e prelados nela existentes, levava ao Santo Padre a homenagem
de Boas Festas. Pio XII aproveitou o ensejo para dirigir-se ao
mundo, e nomeadamente aos governos responsáveis dos povos,
a fim de despertar a consciência do dever, naqueles que, tendo
em suas mãos a sorte de milhões de infelizes vítimas da guerra,
não acabam de chegar a acordo, no lançamento das bases estáveis duma paz justa.
Nunca, na história do gênero humano, se passou um Natal,
em que fosse tão profundo o abismo entre a mensagem da paz
de Belém e as agitações internas e externas dum mundo que~
tantas vezes, abandona o caminho direito da verdade e da jus~
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tiça. O homem, capaz de destruir, nem sempre sabe, sozinho, restaurar. Vai para dois anos, emudeceu o ribombar do canhão. Os
frutos da vitória e suas repercussões não foram amargos só para
os vencidos, mas provocaram múltiplas ânsias e perigosas cisões
entre os vencedores. A Igreja não pode fechar os olhos às suas
consequências. Como mãe de vencedores e vencidos, sem pretender criticar ou acusar, mas apenas estimular e socorrer, arriscando-se, embora, a ser mal interpretada, ao falar pela boca do
seu chefe, e obedecendo só ao imperativo de uma missão que
nenhum direito de veto, venha donde vier, pode sufocar - missão de defender a verdade, tutelar o direito e propugnar os eternos princípios da humanidade e do amor não deixará de
intervir.
Era de prever que o caminho da paz fosse longo e penoso.
A Carta do Atlântico pôs o mundo em expectativa. Mas, que resta, das disposições dessa mensagem? Nalguns estados, que pretendem dar-se como renovados e progressivos, as quatro liberdades, saudadas por muitos com entusiasmo, são já uma sombra
ou contrafacção do que eram, no pensamento e intenções cios seus
mais leais · promulgadores. Devem reconhecer-se os esforços de
insignes homens de Estado; mas as opiniões encontradas, a desconfiança, as suspeitas recíprocas e o valor discutível, de fato
e de direito, de não poucas decisões já tomadas ou a tomar,
tornaram incerta e frágil a consistência e vitalidade dos compromissos. O resultado é um descontentamento que, a generalizar-se,
pode dar lugar a novos conflitos. A hora é grave. Os governantes, em cujas mãos está a sorte do mundo, devem ter presentes
três coisas: 1) Cumpre acabar, quanto antes, com o presente estado ele incerteza e acelerar o momento da paz definitiva, entre
todos os estados. A capacidade de resistência, em muitos povos,
está exausta. Só uma volta rápida às relações normais no campo econômico, jurídico e espiritual, entre os povos, pode poupar o mundo a incalculáveis abalos e desordens, com as quais só
lucrariam as forças do mal. 2) Só a paz fundada na justiça pode·
honrar os que a negoceiam. E' preciso banir o espírito de violência brutal e restituir ao direito o primado que lhe foi roubado.
A paz, comprometida por uma guerra de agressão inju~ta, não
pode desamparar-se de garantias contra futuras violências. Mas
as disposições repressivas e preventivas não devem passar de
meios para uma paz verdadeira, que é a que abraça vencedores
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e vencidos. O contacto imediato com ~ miséria, proveniente da
guerra, despertou, em muitos corações, a consciência duma corresponsabilidade solidária na extinção dela. 3) Mostrando a experiência atual que os futuros tratados de paz não poderão deixar de ser imperfeitos, para não os tornar completamente inúteis
é preciso não comprometer a sua futura modificação para melhor,
dentro de normas claramente estabelecidas. Não há outro caminho para a paz, senão reeducar a humanidade no espírito de solidariedade fraterna 1.
Esta mensagem torna-se, cada vez, mais oportuna. Nenhum
cristão tem o direito de mostrar cansaço na luta contra a onda
anti-religiosa da hora presente, sejam quais forem as formas, métodos, armas, palavras melífluas ou ameaçadoras, e disfarces usados pelo inimigo. Deplorando o flagelo da fome, Pio XII dirige
um veemente apelo a todos os povos, capazes de ajudar as vítimas da guerra, nos países assolados por ela, para mobilizarem todos os seus recursos disponíveis, a fim de ajudar tantos necessitados.
A 8 de Janeiro, a nobreza e o patriciado romanos acudiam
ao Vaticano para, segundo um antigo costume, apresentarem, ao
Santo Padre, os votos do ano novo. Pio XII, respondendo, sublinhava, como característica do ano findo, a incerteza, não só nas
relações internacionais, mas ainda na vida interna de cada Estado. A conduta, ditada pelas circunstâncias às classes dirigentes,
não pode ser nem a dos desertores, "emigrados do interior",
abstencionistas que se retiram do campo de batalha, enquanto se
decidem os destinos da pátria, nem a dos indi-ferentes, despeitados e passivos, os quais, perante a ruína de seus irmãos e do
seu país, se escondem sob falsas capas de neutralidade. Estes
neutros são, simplesmente, cúmplices. O floco de neve, que se
deixa arrastar na montanha, contribui para o desastre da avalanche. O cristão, porém, não pode contentar-se com permanecer de pé no meio elas ruínas. Sente-se obrigado a resistir e impedir o cataclismo ou, pelo menos, diminuir os prejuízos dele. E,
não podendo deter as forças de destruição, lançar-se-á, imediatamente, a reconstruir. A divisa das elites, na ordem contingente
das coisas, deve ser o bem comum.
Os graves acontecimentos, sucedidos no decurso de 1946,
não devem abater o cristão. Apesar de tudo, resta ainda a pátria
e o povo. Cumpre intervir no Estado, cujo supremo fün é o ver-
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dadeiro bem de todos e cuja missão requer a cooperação comum, na qual cada cidadão tem o seu lugar. Estando a Itália
prestes a promulgar uma nova constituição, e sendo necessário
executá-la por homens competentes e peritos em matéria administrativa e política, todos aqueles, em que reside o melhor do
vigor espiritual, das energias morais e das tradições vividas e
sempre vivas da nação, não podem faltar com o seu concurso.
As democracias de fresca data criam as suas aristocracias.
E' natural. O papel da aristocracia e do patriciado romano, apesar da rápida evolução dos tempos, ainda não tocou o seu termo.
O que ele exige é a vontade de servir. Pode ser difícil realizá-lo,
mas a Providência lá está para ajudar.
Mais insistente ecoou a voz do Papa, por ocasião da audiência, dada ao colégio cardinalício, no dia do seu onomástico,
a 2 de Junho. Até à primeira metade de 1947, os detentores dos
destinos dos povos quase não conseguiram mais do que pôr em
relevo a inconciliável antítese entre a terrível aluvião dos problemas que cumpre resolver no mundo e a humilhante pobreza das
soluções encontradas. O veredito da história, anuncia profêticamente o Papa, dependerá dos frutos que os acontecimentos e as
deliberações produzirem no resto do ano de 1947. Bênção ou maldição, se imperar o sentimento de fraternidade ou se a discórdia
e a violência levarem a melhor.
O primeiro problema é o da segurança geral, que devia ser
o fruto da vitória. Não se devem diminuir as culpas dos responsáveis da guerra. Mas a segurança não pode assentar em métodos de ódio e violência. A ruína e miséria dos vizinhos não pode
ser garantia da própria segurança e estabilidade. A segurança
não pode ter outra base sólida senão a saúde física e moral
do povo, a reta ordem pública, interna e externa, e as relações
normais de boa vizinbança.
Outro fruto, que a vitória devia ter amadurecido, é o da
prosperidade. Mas a prosperidade das nações não pode ser sólida e segura, se não for sorte comum de todas. O mesmo se diga
da liberdade. Ora, esta não pode florescer, senão onde triunfarem o direito e a lei, assegurando eficazmente o respeito da dignidade, tanto dos indivíduos como das nações. Entretanto, milhões
de seres humanos continuam a viver sob a opressão e o arbítrio.
Nada lhes está assegurado: nem teto, nem bens, nem independência, nem honra. Em 1944, o Papa expôs os postulados morais
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duma verdadeira organização democrática. Que contraste, hoje,
entre a democracia de palavras e a realidade concreta!
E' preciso fazer um derradeiro esforço comum para garantir condições indispensáveis de segurança, prosperidade e liberdade. Um interesse comum o pede: o bem da juventude e da família. A juventude corre sérios perigos. Nos países assolados pela
guerra, sofre da maior carência física e moral. Nos países, onde
reina a abundância, sofre do excesso de bem-estar e de prazer.
Um prolongamento da presente crise provocaria, nos jovens, a
desconfiança dos velhos, intoxicando-os de fermentos malsãos
que os fariam cair num niilismo absoluto. A sorte da família,
e sobretudo da infância e da mulher, não é menos precária e
incerta. Que humilhação, para o mundo, ter descido tão baixo!
Apesar de tudo, se há coisa a temer, é o temor. O medo é o pior
conselheiro, especialmente na atual conjuntura. Nem as dificuldades do mundo, nem os fogos cruzados da propaganda comunista devem atemorizar-nos. O medo prima no disfarce. Nuns,
encobre-se com amor aos oprimidos; noutros, com aparências de
prudência cristã. Nada de inércias. Os cristãos devem lançar sobre o mundo uma lufada de ar puro, que dissipe a atmosfera
de pânico e de pessimismo que ameaça contaminá-lo. O amor
do verdadeiro católico deve ser intenso e vasto como o universo,
para ouvir e remediar todas as misérias que o afligem. O futuro
é dos crentes, e não dos cépticos ou duvidosos. O futuro é dos
vigorosos, e não dos tímidos e irresolutos. O futuro é dos que
amam, e não dos que odeiam.
A impressão produzida por este discurso, em todo o mundo,
foi enorme. Antes de mais nada, entre os católicos. Mas, no campo da política internacional, não foi menor. Alguém, finalmente,
começava a falar no terreno puro dos princípios normativos das
consciências sinceras e das vontades ilibadas, alheio a egoísmos
repugnantes e a interesses mesquinhos. O senado norte-americano acolheu-o com tal entusiasmo que, por proposta do chefe do
grupo democrático, John W. Me Cormack, e das minorias da Câmara dos Representantes, toda a alocução do Santo Padre foi
inserida, a 1 de Julho, no Congressional Record, que é como quem
diz, nas Atas da Assembléia Nacional, o que se não verifica, senão quando a proposta é admitida por unanimidade.
Os efeitos políticos deste gesto da Câmara dos Representantes não se fizeram esperar, com a mais retumbante repercus-
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são. A 6, o próprio Presidente dos Estados Unidos da América,
enviava a Roma, por intermédio do seu delegado pessoal, Myron
Taylor, uma mensagem, pela qual rogava ao Santo Padre
se dignasse continuar a troca de impressões iniciada a 23 de D.ezembro de 1939, "a fim de facilitar os esforços paralelos para
a paz e aliviar os sofrimentos humanos". O Presidente Truman
reconhece, explicitamente, que esta troca de impressões contribuiu, seriamente, para uma paz sólida e duradoura, bem como
para reforçar as imperiosas convicções ambicionadas pelos povos
da terra, na sua busca de uma ordem moral do mundo, solidamente estabelecida na vicia internacional.
"Como chefe eleito do povo dos Estados Unidos - prossegue - tenho o privilégio de dar, mais uma vez, plena certeza
de que trabalharei com Vossa Santidade e com todas as instituições benéficas do globo, por uma paz duradoura. Eu creio que,
hoje, a maior necessidade do mundo, base de todas as outras,
é o renascimento da fé. Procuro estimular uma renovação de fé
na dignidade e valor da pessoa humana em todos os países, a fim
de que os sagrados direitos do indivíduo, derivados essencialmente das suas relações com Deus e com o próximo, sejam, em
toda parte, respeitados".
A estas nobilíssimas palavras, por parte do chefe da nação
mais poderosa da terra, Pio XII respondeu em mensagem autógrafo:
"O Presidente dos Estados Unidos propõe-se mobilizar todas .as forças capazes de contribuir para estabelecer a paz no
mundo. As bases da paz só no verdadeiro Deus, criador de todos os homens, se podem encontrar. Foi Ele que necessàriamente fixou o objetivo da vida humana. E' dele, por conseguinte,
que o homem alcança o direito, pessoal e inalienável, de atingir
esse fim e de não ser impedido de o alcançar. A sociedade civil.
é, também, de origem divina e exigida pela própria natureza;
mas é posterior ao homem e deve servir como meio para defendê-lo· e ajudá-lo, no legítimo exercício dos direitos que Deus lhe
concedeu.
Quando o Estado, com exclusão de Deus, se erige em fonte dos direitos da pessoa humana, o homem é reduzido à condição de escravo, ou simples mercadoria, que se explora, segundo
as intenções egoístas cio grupo que eventualmente dispõe do po-
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der. E, perturbada a ordem de Deus, o resultado é a perturbação da ordem entre os povos, isto é, a guerra.
O caminho da paz é a verdade conscienciosamente enunciada, altivamente defendida, e generosamente vivida, tanto sob o
ponto de vista pessoal como nacional. Isso requer a correção de
não poucas aberrações: injustiças sociais, injustiças raciais, animosidades religiosas entre indivíduos e grupos que apregoam civilização cristã e os quais são arma muito útil e, não raro, eficaz,
nas mãos dos que pretendem destruir todo o bem que essa civilização trouxe ao homem. A Igreja está pronta para cooperar na
defesa dos direitos da pessoa humana.
Como se vê, Pio XII acolhe a mensagem de Truman e aceita a declaração solene de esforços leais e desinteressados para
uma paz universal e estável. Mas precisa o caminho de justiça
e fraternidade universal, pelo qual deve ser estabelecida. Estes
mesmos conceitos de paz, e desejo de cooperação da Igreja com
todos os povos, não se cansou o Papa de repeti-los, noutras conjunturas. A 12 de Janeiro, ao receber as credenciais do Embaixador da Argentina, Conrado Traverso; a 16 de Fevereiro, ao
receber as credenciais do Embaixador ela China, Dr. João Wu
Ching Hsiung, excelente católico e invulgar jurista, que se converteu pela leitura da Divina Comédia, de Dante; .a 12 ele Março, ao receber as credenciais cio Embaixador cio Líbano, Dr. Carlos I-lelou; a 23 de Abril, ao receber as credenciais cio Embaixador do Uruguai, Dr. Alfredo Carbonell-Debali; a 30 de Junho,
ao receber as do Embaixador de Inglaterra, John Victor Perowne; e, a 19 de Julho, as do Dr. Francisco Gentil, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Principado de Mônaco, bem como a 28 de Outubro, as do ministro plenipotenciário
do Salvador. Todos estes embaixadores, nas suas mensagens, protestaram ao Santo Padre o reconhecimento dos seus respectivos
governos, pelos altos serviços prestados pela Santa Sé à causa
duma paz justa e universal. Pio XII, recolhendo esse testemunho,
não perdeu nunca a ocasião de acentuar que ela só se conseguirá, quando acabar uma política de desconfiança e de interesses
egoístas, que tem dominado a vida internacional, apesar dos esforços de homens bem intencionados.
Para além dos círculos diplomáticos, a figura insuperável de
Pio XII, na vida internacional, atingiu, neste ano, com sua influência, as mais variadas esferas. No dia de Páscoa, 6 de Abril,
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tendo-se reunido em Roma, em sessão de clausura, todos os dirigentes e altos funcionários das várias delegações da U N R R A
na Europa, o Sumo Pontífice, aproveitando as palavras "Nações
Unidas", com que abria o título da organização, agradeceu, em
nome de todos os infelizes, os altos serviços prestados por ela,
e fez votos para que o seu espírito permanecesse sempre vivo
no mundo. Há, ainda, povos par.alisados e carecidos de ajuda,
sem a qual sucumbirão. O. Papa esperava que eles não fossem
abandonados. Os homens querem amar-se entre si. É, neste amor
fraterno, que o Papa deposita .a esperança de que os socorros
aos necessitados não cessem.
A 15 de Julho, recebeu o Ministro do Comércio dos Estados
Unidos, Mr. William Harrimam, com o qual se entreteve, em cordial conversa, na sua biblioteca. A 30 de Setembro, falava em
Castelgandolfo a um grupo de membros da Comissão Parlamentar dos Estados Unidos para o Comércio Internacional e aproveitava a ocasião para referir-se às graves responsabilidades dos
que governam, acentuando: "Todo o governo justo deve reconhecer que o seu poder é limitado pelas liberdades fundamentais dos
governados".
Igual audiência foi dada aos membros da Anzerican Legion,
para exaltar o valor do heroísmo patriótico, que se dedica não
só na guerra, mas, sobretudo, na paz, à promoção do bem comum, pela defesa da lei, da moralidade e da religião.
Outros grupos americanos visitaram o Santo Padre, um dos
quais guiado pelo Dr. Christian Herter, presidente da Comissão
para a Agricultura na Câmara dos Representantes e outro, conduzido por Mr. August Andersen, presidente da Comissão de Ajuda aos Países Estrangeiros.
A Projeção Científica.

Para todos, católicos e não-católicos, para aqueles que vêem
nele o representante de Cristo e para os que tratam com ele como chefe de uma grande coletividade espiritual do mundo, associando à dignidade dessa chefia uma simpatia irradiante e imponente como poucas na história, Pio XII não tem jamais uma
palavra banal ou fútil. Os grandes problemas da hora presente,
todos os problemas humanos, por insignificantes que pareçam,
mas susceptíveis de serem encarados sub specie aeternitatis, lhe
oferecem ensejo para manter ou reconduzir os espíritos à linha
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reta dos seus verdadeiros objetivos. Assim, compreende-se como ao Papa nunca são estranhos os problemas da cultura e do
progresso.
Já, em 21 de Novembro de 1946, ao receber em audiência
os representantes do Congresso Internacional de Filosofia, celebrado em Roma, e entre os quais sobressaíam personalidades de
tanto relevo, como Jacques Maritain, Castelli, diretor do Instituto
de Estudos Filosóficos e presidente do Congresso, os professores Severi, Sciacca, Stefanini, Benda, Forest, Aron, Berger, Gabriel Marcel, Eugênio d'Ors, Rüegg, Ebbinghaus e outros, pronunciou um discurso sobre o papel da filosofia, que produziu sensação. Nele, po!}derava Pio XII a necessidade de fornecer à juventude uma síntese filosófica, que lhe desse sentido e orientação
para toda a vida.
Perante filósofos de tão distintas correntes, o Papa não duvidou sublinhar a posição única da filosofia perene, para, como
ciência do pensamento e ciência da vida, desempenhar esse papel. O existencialismo, dizia o Pontífice, é a "filosofia da falência; o determinismo e o materialismo não satisfazem o homem.
Os representantes do pensamento filosófico devem colaborar na
extinção dos ódios e na reconciliação dos povos, para consolidar a paz.
No discurso a 7.000 peregrinos, em grande parte universitários, que participaram nas cerimônias da beatificação de Contardo Ferrini, como já dissemos acima, Pio XII, traçando um esboço da formação científica do novo bem-aventurado, apontou aos
sábios católicos o seu exemplo de investigador e mestre nos estudos jurídicos romano-bizantinos, em termos que maravilharam
os mais distintos romanistas assistentes.
A 1O de Julho, a Radio Corporation of America realizou, no
Vaticano, as primeiras experiências de televisão. Sua Santidade
dignou-se assistir e felicitou vivamente os técnicos americanos
pelo êxito das provas.
A 28 de Setembro, o Conselho Geral Italiano de Investigações celebrou, no Capitólio de Roma, um congresso internacional
comemorativo do cinquentenário da descoberta de Marconi, com
representantes da França, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica,
Holanda, Suécia e Suíça. Na tarde do dia 3 de Outubro, todos
os congressistas foram a Castelgandolfo prestar homenagem ao
Santo Padre. A palavra do Papa traçou, com admirável precisão,
3
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a missão da ciência no campo da indagação teórica e das aplicações técnicas. O verdadeiro sábio é humilde, porque sabe que não
cria; investiga, descobre ou inventa e aplica. Só Deus é verdadeiramente criador. Exaltando a figura científica de Marconi, Pio
XII lembrou a sua devoção à Santa Sé, sobretudo na pessoa de
Pio XI. A ciência deve levar ao amor. As experiências da ciência
ao serviço do ódio, nos últimos tempos, foram bem amargas.
A 30 de Setembro, recebeu os membros da Sociedade Oftalmológica Italiana, reunidos no seu XXXVI congresso nacional, e
referiu-se, em termos de uma delicadeza de arte insuperável, aos
serviços prestados por eles à humanidade.
Até atividades internacionais, de caráter ap~rentemente tão
anódino como as do Congresso Postal Internacional de Paris, em
Maio, ou as inaugurações das carreiras aéreas de AmsterdãoRoma ( 11 de Junho) e de Buenos Aires-Roma ( 15 de Julho),
bem como o congresso nacional dos Livreiros Italianos ( 13 de
Julho), serviram a Pio XII para exortações ardentes à fraternidade entre os povos, a fim de tornar, cada vez mais solidários,
os interesses comuns da grande família humana.
E quanta solicitude a Santa Sé dispensa em aliviar os pobres, martirizados ainda pelas consequências da guerra, ponderou-o diretamente o Papa, ao receber o Presidente da Cruz Vermelha Americana, a 31 de Maio, e a Comissão de Senhoras Católicas Inglesas de Ajuda ao Estrangeiro, a 30 de Setembro. Mostra-o, igualmente, a carta enviada por Mons. Montini, Secretário
de Estado, a Mr. S. M. Kelny, para encorajar a criação do Fundo
Internacional de Emergência a favor da Infância. A Santa Sé,
desde o começo da guerra, dispendeu o melhor dos seus recursos
para atenuar as consequências materiais e morais do conflito, tanto pela obra de assistência aos prisioneiros, que começou a funcionar no Vaticano, como mediante a "Pontificia Commissione di
Assistenza", que, só no ano passado, dispendeu mais de 5 bilhões
de liras, dando auxílio sanitário, em colônias de férias, a mais
de 847.486 crianças, tratadas por 8.000 sacerdotes, 2.000 médicos, 6.000 religiosas e 43.000 assistentes sociais. Os comunistas
italianos, palpando a enorme influência alcançada entre as classes populares pela Santa Sé, romperam em doestos e calúnias. A
palavra de ordem dada pelo Papa foi prosseguir na prática do
bem e sacudir a lama atirada pelo ódio a Cristo.
Recapitulando todo este vasto panorama das principais ma-
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nifestações da projeção internacional de Pio XII, não há dúvida
em concluir que, como nunca, a presença de Cristo se faz sentir
no mundo, apesar da conjura das forças do mal para apagar
os seus vestígios na vida dos povos.
Razão tem, pois, Estaline, para temer o Papa. Enquanto ele.
existir, é certo que não deixará de ecoar na terra, contra o erro
e a mentira, a voz austera da verdade. Enquanto ele atuar, a
força do amor triunfará do rancor e do ódio.
O Papa, doce Cristo na terra, é a grande esperança dos homens. Pio XII, felizmente reinante, é uma certeza no mundo.

A Maçonaria e o Cisma do Presbiterianismo
Brasileiro.
Pelo Cônego A g n e I o R o s s i, Vice-Diretor das Faculdades Campineiras
e do Departamento Nacional de Defesa da Fé e da Moral, Campinas, S. P.

Um dos mais apaixonantes temas na história do presbiterianismo brasileiro é a questão maçônica. Culminou, em 1903,
com o cisma do Rev. Eduardo Carlos Pereira; fundador da Igreja Presbiteriana Independente, e revive, hoje, mercê especialmente da obra do Rev. Jorge Buarque Lira: A Maçonaria e o Cristianismo ( 1947, Casa Lira Editora, S. Paulo). O problema encerra preciosos ensinamentos, desvenda relações entre o protestantismo e a maçonaria, com detrimento, é natural, do apregoado cristianismo das seitas reformistas.
Vale a pena recordar o episódio, rememorar a luta, para
chegarmos ao estado atual do problema.
O Campeão da Luta.

O campeão da luta anti-maçônica, na Igreja Presbiterianado Brasil, foi o Rev. Eduardo Carlos Pereira, gramático aliás.
muito conhecido e apreciado. Filho do farmacêutico Francisco
Joaquim Pereira de Magalhães e de D. Maria Eufrosina de Nazaré, nasceu em Caldas (Minas), no dia 8 de Novembro de 1855.
Concluídos os primeiros estudos na terra natal, passou para a
Província de S. Paulo cursando o Colégio Ipiranga, em Araraquara. Como professor, acompanhou o Colégio para Campinas e
3*
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depois para S. Paulo. Em Campinas, aos 18 anos, começou a
frequentar o culto, emitindo, porém, sua profissão de fé na Igreja Presbiteriana de S. Paulo aos 7 de Março de 1875, com 20
anos incompletos, depois de ter essa igreja realizado uma campanha de orações pela conversão do jovem mineiro.
Matriculou-se nos preparatórios da Escola de Direito; mas,
no mesmo ano, resolveu candidatar-se para o ministério, realizando os estudos teológicos com os Revs. Chamberlain e Howell,
sendo licenciado pelo Presbitério do Rio de Janeiro, em 1. de
Setembro de 1880. Exerceu sua licenciatura em Lorena e foi solenemente ordenado ministro em 2 de Setembro de 1881, em S.
Paulo, sendo designado pastor de Campanha.
Até aqui nada de extraordinário para nossa história. Aos
22 de Agosto de 1888, em Assembleia, a Igreja Presbiteriana
de S. Paulo o elege seu primeiro pastor nacional, proclamando,
desta forma, sua autonomia financeira, pois desde 1865 vinham
os pastores desta comunidade sendo mantidos pela missão americana. A eleição fora, na realidade, um triunfo para o solitário
de Campanha e não lhe regatearam aplausos nem mesmo os
missionários norte-americanos.
Antes mesmo de assumir a direção da importante igreja paulistana, uma ideia absorvia o fogoso pastor nacional: a necessidade dum ministério bem preparado em um Seminário idôneo.
E, aos 8 de Setembro de 1888, o Sínodo criava o Seminário, mas. . . apressemo-nos em acrescentar, com grande decepção
para Eduardo Carlos Pereira. Por quê? Porque o novel Seminário se apresentava como instrumento de política missionária
ianque. Os missionários norte-americanos em atividade no Brasil
pertenciam, uns à Igreja Presbiteriana do Norte, outros à Igreja
Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos da América do Norte.
E cada uma das Juntas - Nova York e Nashville - ambicionava a posse e o domínio do Seminário. Tornavam-se mais do
-que patentes as rivalidades, que produziram as graves dificuldades relacionadas com a nomeação de professores e a escolha
-do local" ( O Estandarte, 1. 1 . 1943, pág. 9).
Iríamos longe, prezado leitor, se quiséssemos seguir pari
passu as vicissitudes que sofreu o Seminário presbiteriano na
política missionária 1, repercutindo tudo isso no coração do Rev.
0

1 ) Vide Eduardo Carlos Pereira "As Origens da Independência Presbiteriana e a Atitude do Sínodo e dos Presbitérios", pãg. 6 e segs.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase.

1, Março 1948

37

Eduardo, muito aborrecido porque "caranguejava o Seminário".
Certa feita, ergueu sua voz a fim de impedir que o Seminário
fosse absorvido pelo Mackenzie, de S. Paulo, onde reinava, no
terreno doutrinário, o espírito liberal, sumamente prejudicial à
formação ministerial.
As Juntas Missionárias se ofenderam com as atitudes do Rev.
Eduardo que passa a encarnar, para muitos de seus colegas,
o espírito nacionalista, já agora em luta indisfarçável contra os
missionários estrangeiros.
O pastor de S. Paulo julga necessário, no caso do Seminário, proclamar novamente, em terras de Piratininga, o "Independência ou Morte": - dada a recusa da Igreja-Mãe em fornecer o Seminário idôneo, cumpre à Igreja do Brasil construílo 2, o que se deu em Setembro de 1897.
A tempestade estava armada. Eduardo Carlos Pereira liderava, ostensivamente, um grupo perigoso e hostil à política
missionária estrangeira e afinal. . . a igreja ainda precisava do
dinheiro da Igreja-Mãe, nem podia ser ingrata para com ela e
os pioneiros do trabalho presbiteriano no Brasil. Alguns ministros trabalhavam para evitar a cisão que dividiria a Igreja Presbiteriana no Brasil em duas igrejas rivais: uma nativa, pobre
e sem recursos, e a outra missionária, rica e amparada.
Assim ficaram constituídos os dois blocos: os eduardistas
e os demais, conservadores prudentes.
A Questão Maçônica.

Foi nesse ambiente que estourou a questão maçomca e que
estabeleceu a debandada entre os eduardistas, pois muitos ministros nacionais eram maçãos. Era, então, como ainda continua
sendo, um fato a infiltração maçônica no protestantismo em nossa terra.
Quem, por ex., visita o Cemitério do Campo no município
de S. Bárbara d'Oeste (S. Paulo), poderá verificar como frequentemente nos túmulos dos pioneiros evangélicos americanos
figuram os símbolos da Maçonaria. A propósito, a revista O
Cruzeiro (25.1.47) estampa "Uma Aventura Americana", repor2 ) O Dr. Horácio Lane, no Presbyterian Banner de Pittsburg (EE.
UU.) dizia que, se os irmãos brasileiros quisessem dirigir a educação
protestante e nacionalizar o cristianismo e ter uma igreja nacional, deviam ter o privilégio de isso fazer à própria custa.
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tagem de Cândido Mota Filho com fotos comprovativos. Fiquemos, porém, nos arraiais presbiterianos.
E' sintomático o processo empregado pelo Sínodo Presbiteriano para "resolver" a questão maçônica, dentro da Igreja, e
para dar resposta aos que, por legítimos escrúpulos de consc1encia, defendiam a incompatibilidade entre a profissão evangélica
e a adesão à Maçonaria.
Só este tema comportaria longas explanações, mas vamos
nos contentar com uma síntese do que sobre o assunto apresentam a "História da Igreja Presbiteriana Independente" de Azor
E. Rodrigues em edição, cinquentenária de O Estandarte (7. 1 .43)
-e os "Anais da l '-' Igreja Presbiteriana de S. Paulo", de Vicente
Temudo Lessa.
De 1895 em diante, liam-se, frequentemente, no Estandarte
. palavras de simpatia para com a Maçonaria. Por vezes, crentes
maçãos apunham a seus artigos a assinatura tripingada.
O Dr. Nicolau Soares de Couto Esher (com o pseudônimo
de Lauresto) foi o primeiro a tocar no enxame de maribondos:
escreveu para o Estandarte uma série de doze artigos mostrando a inconveniência de pertencer o crente à ordem maçônica.
Caíram-lhe logo em cima três ministros presbiterianos. A luta
contaminou também o Expositor Cristão, metodista.
Em 1899 foi proposta oficialmente na l '-' Igreja Presbiteriana de S. Paulo esta consulta: - Pode o crente filiar-se à Maçonaria?
A Igreja julgou prudente endereçar a questão ao Presbitério
de S. Paulo que, por sua vez, a encaminhou ao Sínodo, a se reunir, em Campinas, em 12 de Julho de 1900.
A resposta deste Sínodo foi oportunista: o crente pode ser
maçon, se a sua própria consciência não o proíbe, visto como
os Símbolos da Fé e o Livro de Ordem silenciam de maneira
absoluta sobre o assunto; o "Sínodo reconhece o direito de cada
membro ter a sua opinião a respeito. Mas julga prejudicial à
causa do Evangelho qualquer propaganda pró ou contra a Maçonaria".
A minoria anti-maçônica, com Eduardo Carlos Pereira à
frente 3 , não se satisfez com a decisão do Sínodo e redigiu, em
3 ) Eduardo Carlos Pereira redigiu, aos 20 de Julho de
1900, um
protesto contra a decisão do Sínodo, usando do direito conferido pelo
.art. 132 do Livro de Ordem, Parte II.
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1902, uma plataforma: um programa a ser considerado pelo Sínodo de 1903, nele incluindo, sob o n.º 3. "a declaração da
incompatibilidade da Maçonaria com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo". No mesmo ano de 1902 reuniu-se, em Campinas, o Presbitério de Minas, dirigindo ao Sínodo de 1903 um
pedido para que reconsiderasse a decisão de 1900 e proclamasse
a incompatibilidade entre a profissão evangélica e a corporação
maçônica.
Nessa época já era líder anti-maçônico o Rev. Eduardo, que
com artigos vigorosos verberava no Estandarte a intromissão
maçônica na Igreja, artigos estes depois enfeixados num livrinho: A Maçonaria e a Igreja Cristã. 4
0,

"A Maçonaria e a Igreja Cristã".

Assim falava Eduardo Carlos Pereira no preâmbulo de A
Maçonaria e a Igreja Cristã: "Em Junho de 1899, o Conselho
de Kadosch, corporação superior da Maçonaria em São Paulo,
deu, ao Sr. B. Mota, em ofício a ele dirigido, valioso apoio, pelos artigos publicados no "Brasil" contr.a o Pe. Júlio Maria. Em
meados de Janeiro deste ano ( 1901), chegou-me às mãos o panfleto enfeixando esses artigos, já largamente anunciado nas livrarias, onde letras garrafais chamavam a atenção do público
para o apoio moral do Conselho de Kadosch, de que eram membros alguns crentes. Ora, lendo pela primeira vez esses artigos, julguei de meu dever de jornalista evangélico protestar contra as blasfêmias aí lançadas à face de Deus e de Jesus Cristo,
máxime contando a Maçonaria em seu seio tantos crentes e ministros evangélicos. No dia 20 de Janeiro, comuniquei, em uma
reunião de crentes evangélicos, a resolução de, mais uma vez,
cumprir minha dolorosa missão de procurar despertar a Maçonaria no seio da Igreja contra esses vilipêndios públicos e reiterados do Evangelho, de que ela se tornava moralmente responsável. Correu célere a notícia. Com data de 25 de Janeiro, uma
carta anônima de um irmão ( ?) ameaçava-me de ir pelo "O
Estado de S. Paulo" desmoralizar-me, se tomasse novamente a
pena contra a Maçonaria. Neste mesmo dia foi distribuído "O
Estandarte" contendo o cumprimento de minha anunciada promessa, no artigo que abre este folheto. Com a mesma data, pu4 ) Teve 2• edição ampliada em 1922 e 3•, em 1945, com introdução
do prof. Mário Amaral Novais.
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blicaram nossos irmãos maçons em "O Estado" de 26, contra
o apoio do Conselho de Kadosch às blasfêmias do panfleto, uma
espécie de protesto anônimo, por conseguinte, anódino, sem nenhum valor moral. No dia 29, apareceu novo protesto no mesmo diário, que, apesar de pálido, satisfazia, mais ou menos, as
exigências da consciência cristã, de que "O Estandarte" era mero
órgão, por isso que vinha assinado. Dois, porém, dos signatários
deste protesto, irritados, vieram no mesmo dia e no mesmo diário, cumprir a promessa da carta anônima. Declarei que eu naturalmente não podia enfrentar meus adversários nesse terreno
profano e mesquinho por eles infelizmente escolhido. Recebi então nas colunas de "O Estado" um "desafio", que aceitei ...
Serviu-se, pois, a Providência Divina da injusta irritação de dois
maçons para provocar o presente folheto, que é um brado de
alarma erguido no meio dos abarracamentos do Israel de Deus".
Depois desta introdução do Rev. Eduardo, podemos recapitular os fatos:
1. 0 ) Benjamim Mota reúne em "A razão contra a fé" os artigos que escreveu contra as conferências do Pe. Dr. Júlio Maria.
Procede como ateu e anarquista, sintetizando sua mentalidade, na
epígrafe de seu último artigo: Nem Deus, nem Pátria.
2. O Conselho Maçônico de Kadosch, pelo seu Presidente,
felicitou o Autor "pela brilhante refutação que em artigos cintilantes opôs hàbilmente às doutrinas clericais do Pe. Júlio Maria" e julgou útil à sociedade esses artigos. Este apoio ostensivo deixou em dificuldades crentes maçãos de S. Paulo, pertencentes àquela corporação.
3.º) Eduardo Carlos Pereira indignou-se com esse apoio,
porquanto julgava o trabalho de B. Mota um acervo de blasfêmias "lançadas à face de Deus e de Jesus Cristo".
4. 0 ) Cristãos-maçons anônimos procuram desmoralizar o
Rev. Eduardo pelo "O Estado de S. Paulo" e um deles, depois,
divulgando seu nome - A. G. Silva Rodrigues - desafia o pastor presbiteriano de S. Paulo a que prove estarem os princípios
da Maçonaria em conflito com os do Evangelho, comprometendo-se a abjurar a Maçonaria caso isso ficasse patente. O Rev.
Eduardo aceita o desafio, começa a combater a Maçonaria na
Igreja e teve a satisfação de ver seu opositor deixar a Maçonaria, conforme prometera.
0 )
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Tais eram os principais argumentos do Rev. Eduardo em
seu livrinho:
a) "A Maçonaria é uma rival da Igreja: seus fins são inteiramente incompatíveis com os fins da Igreja, porque são declaradamente os mesmos. Portanto, aceitar os sublimes intuitos
da Maçonaria é lógicamente rejeitar a exclusiva pretensão do
Evangelho (pág. 24). 5 A Maçonaria pretende substituir o cristianismo e guiar a humanidade ao porto ideal da salvação (pág.
32). Por isso, ou a Maçonaria ou a Igreja (pág. 33).
b) Cristo na Maçonaria é apenas uma das molas de seu
vasto mecanismo (pág. 38); tem um papel secundário e subalterno, mais ou menos decorativo (pág. 39).
c) Na Maçonaria é profanado o nome de Deus (pág. 46 e
segs.) e não são reconhecidas a expiação e a mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo (pág. 59).
d) A consciência cristã reprova o juramento maçônico (pág.
71 e segs.), porque: 1) a Maçonaria é incompetente para o exigir (pág. 76); 2) tem um caráter horrivelmente profano (pág.
77), envolvendo em suas fórmulas até a pena de morte (pág.
- 78); 3) tem um caráter secreto (pág. 85) e exige a promessa
de guardar segredos que ainda se ignoram (pág. 90); 4) estabelece uma união anti-bíblica entre fiéis e infiéis (pág. 88).
e) O Deus da Maçonaria, o Supremo Arquiteto, não é o
Deus Verdadeiro, Uno e Trino da revelação (pág. 95), mas simplesmente pode ser equiparado aos deuses estrangeiros como Júpiter, Alá, etc. (pág. 97).
f) A Maçonaria equipara a Igreja às instituições do passado, impotentes para firmar a prática da moral (pág. 127).
Para termos uma visão completa, quanto possível, dos argumentos de Eduardo Carlos Pereira contra a Maçonaria, é conveniente aduzir também suas principais razões no protesto contra a decisão do Sínodo de 1900:
1) A Maçonaria é uma sociedade secreta que deve ser repudiada pelo espírito cristão, porque é uma ameaça e um elemento de perturbação ao funcionamento normal da sociedade e
porque repugna à palavra de Deus (Jo 3, 19-21; 8, 12; 12, 46;
Rom 13, 12; Ef 5, 8-13, etc.) e à índole do cristianismo.
2) A Maçonaria é uma sociedade mundana que exige de
6)

As citações das páginas correspondem à 2• edição.
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seus membros juramento de fraternidade com os filhos deste
século (2 Cor 6, 14-18; 1 Cor 15, 33-34).
3) A Maçonaria é uma sociedade profanadora onde existem
símbolos, ritos, dogmas e mistérios, oriundos, em híbrida mistura, do judaísmo e do paganismo (Mt 5, 33-37).
4) A Maçonaria obriga, sob juramento, a guardar segredos
que não são conhecidos previamente e a obedecer ao poder soberano da Ordem (Ecle 5, 3-5).
5) A Maçonaria tem orações formais, dirigidas a Deus sem
a mediação de Cristo (Jo 14, 6; Ef 2, 18; 1 Tim 2, 5).
6) A Maçonaria é chamada por muitos de seus adeptos
uma religião "sem mescla do Crucificado" (Gál 1, 8).
7) A Maçonaria tem um Deus, a que dá o nome de Supremo Arquiteto, que não é o Deus Trino da Bíblia, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo (1 Jo 2, 23; 2 Jo 9, etc.).
8) A Maçonaria quer regenerar e aperfeiçoar a humanidade
pelos seus princípios ( 1 Cor 6, 10, etc.), desconhecendo a obra
do Espírito Santo.
9) A imprensa oficial e semi-oficial da Maçonaria contém,
frequentemente, declarrções heréticas e blasfemas para o cristão.
O Célebre Sinodo de 1903.

A minoria anti-maçônica, como já dissemos, propôs, em Março de 1902, uma plataforma para o Sínodo de 1903 e entre os
cinco tópicos figurava, em 3. 0 lugar, a "declaração oficial da incompatibilidade da maçonaria com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo". Outros pontos diziam respeito à autonomia
da Igreja nacional e à condenação da educação mista (isto é,
uma minoria de candidatos ao ministério mesclada com alunos,
não-candidatos), como meio de propaganda. Este último ponto
feria o Instituto Mackenzie.
A plataforma foi alvo de contradição e predispôs os ânimos,
com suspeitas e desconfianças, para o Sínodo de 1903, reunido
em S. Paulo, no templo da Igreja Unida, aos 28 de Julho, estando presentes 44 ministros e 33 presbíteros. Era a sexta reunião do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Para destruir os efeitos da plataforma anti-maçônica, foi
distribuída à assistência uma moção do Dr. Kyle, vazada em
termos i~ônicos, propondo a demissão dos missionários, dos mi-
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nistros e crentes maçons e a criação c;luma Universidade Presbiteriana, tendo como Presidente o Rev. Eduardo Carlos Pereira.
Este, "tomando a palavra, declarou que aquela proposta vinha lhe arrancar do peito as últimas esperanças e cravar. um
punhal no coração da Igreja Brasileira e protestou contra a pungente ironia que continha a proposta" (Vicente Temudo Lessa,
Anais da J'l- Igreja Presbiteriana de S. Paulo, pág. 663).
Após uma discussão sobre o assunto, o Dr. Kyle retirou
sua proposta.
No dia 30 a questão maçônica entrou em plenário. O Presbitério de Minas, convencido da incompatibilidade da Maçonaria
com a Igreja, pedia ao Sínodo reconsiderasse a decisão de 1900
e declarasse oficialmente essa incompatibilidade.
Foram feitas contrapropostas. Uma, que se abafasse a questão. Outra, que se declarasse a incompatibilidade mas que fossem tolerados os irmãos maçãos até que Deus os esclarecesse.
Uma terceira, que houvesse caridade e tolerância para com aqueles que até aquela data houvessem entrado na Maçonaria. Uma
quarta, que se não reconsiderasse a deliberação tomada no Sínodo de 1900.
O debate, acalorado, iniciado dia 30, só terminou na noite
de 31, após o esforço infrutífero da minoria anti-maçônica de
encontrar uma fórmula conciliatória. 6
Demos a palavra a Eduardo Carlos Pereira: "Debatia-se,
pois, a Maçonaria eclesiástica, impenitente e contumaz, em profundas trevas babilônicas de uma teologia falha e herética. Ia
já adiantada a noite de 31 de Julho de 1903. Estava esgotado o
assunto, e estafados os ânimos. A princípio mostrava-se a maioria maçônica disposta a legislar, saindo da neutralidade, em que
buscava refúgio em 1900, para declarar a compatibilidade. A discussão, porém, lhe modificara a atitude, e procurou de novo o
terreno neutral. Mas, ou fosse acaso ou propósito, o caso foi
que na moção já elaborada substituíram apenas a resolução, e
deixando os considerandos, de modo que estes não se ajustavam
com aquela; a conclusão não condizia com as premissas, pelo
6 ) Era esta a fórmula conciliatória proposta pela minoria anti-maçônica: "Nós, abaixo-assinados ministros e presbíteros anti-maçons, convencidos da incompatibilidade entre a Maçonaria e a Igreja, vimos pedir
respeitosamente aos ministros e presbíteros maçons que abandonem a
Maçonaria por amor da paz e da Igreja escandalizada e que o Sínodo
reconheça o nosso direito de externar nosso pensamento sobre o assunto".
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simples fato de terem sido elaboradas para conclusão diversa.
Era híbrida a nova moção votada, onde o sim e o não coexistiam
em impossível conluio. Sim - diziam os considerandos: a profissão da Maçonaria" (A Maçonaria e a Igreja Cristã, págs. 178179). "Era manifesta a ausência do Espírito do Senhor no hibridismo e duplicidade da moção; um outro espírito, que não o
divino, arrastava a maioria e chumbava na Igreja de Cristo o
maçonismo anti-cristão. Triunfou a moção incoerente e contraditória, e, com ela, a Maçonaria eclesiástica. Abateu-se o cetro
de Cristo ante a soberania do Supremo Arquiteto. Sete ministros
e sete presbíteros despediram-se em nome da Coroa Real do
Salvador, e organizaram a Igreja Presbiteriana Independente
Brasileira. Não puderam, sem trair suas consciências, colocar a
questão maçônica no terreno secundário da tolerância e da liberdade, como queria a maioria nos célebres considerandos. Não
pode haver na Casa de Deus tolerância para o erro grave, nem
liberdade de se calcar aos pés os princípios mais sagrados do
Cristianismo" ( ibidem, págs. 180-181).
Na Pastoral do Sínodo Presbiteriano do Brasil às Igrejas e
Congregações jurisdicionadas, datada de S. Paulo aos 6 de Agosto de 1903, aparece na íntegra a decisão do Sínodo, que é a
seguinte:
"Considerando o gênio do Protestantismo que está baseado
sobre o direito e o dever do livre exame e a plena liberdade de
consciência;
"Considerando mais a história e as tradições do Presbiterianismo que insistem nas coisas essenciais do Evangelho e dão
plena liberdade nas secundárias;
"Considerando finalmente que não devemos estabelecer incompatibilidades na vida cristã que a Palavra de Deus não estabelece;
"Resolva-se que se reconsidere a deliberação de há 3 anos
e que se emita o seguinte parecer:
"O Sínodo julga inconveniente legislar sobre o assunto. Considerando, porém, as contendas acerbas que se têm levantado
sobre a questão, o Sínodo recomenda aos crentes de uma e outra parte que nutram sentimentos de caridade cristã uns para
com os outros, lembrando-se das palavras da Escritura, em
Rom 14, 1-4;
"e que seja inserto nas atas o seguinte pedido da minoria:
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"Nós, abaixo-assinados, ministros e presbíteros, membros
deste Sínodo, convencidos da incompatibilidade da Maçonaria
com o Evangelho, vimos pedir aos ministros e presbíteros maçãos
que, pela paz e união em Cristo, deixem a Maçonaria e que o
Sínodo nos reconheça a liberdade de externar os nossos pensamentos sobre o assunto". (Com 16 assinaturas).
A Igreja Presbiteriana Independente.

Já era noite de 31 de Julho de 1903. Propõe-se a votação
nominal da moção acima. Votaram a favor 52 e contra 17, a
saber: Eduardo Carlos Pereira, Vicente Temudo, Otoniel Mota,
Caetano Nogueira Júnior, Alfredo Teixeira, Dinarte Coutinho,
Aquilino Nogueira, Celestino de Aguiar, José de Lemos, Saturnino Teixeira, Sebastião Pinheiro, Júlio Olinto, Antônio J. de
Sousa, Delfino de Morais, Severo Franco, Ernesto de Oliveira
e Mata Coelho.
Após dois breves discursos, Ernesto de Oliveira e Eduardo
Carlos Pereira se retiram, seguidos dos outros membros da minoria. Assim falou Eduardo ao se despedir do Sínodo: "Irmãos
missionários, permiti-me dirigir-vos cordial despedida. Procurei,
nas bases apresentadas pelo Dr. Chester e Dr. Ellinwood, um
plano de cooperação entre os missionários e os nacionais. Vós
o não quisestes, creio que errastes; o futuro, porém, o dirá. E
vós, meus patrícios, reagi quanto pude em favor do vosso prestígio moral, nada consegui. A Maçonaria cavou um abismo entre nós e vós. Ela foi, porém, o instrumento e, se me permitem
a expressão, a mão do gato para tirar as castanhas do fogo.
Como vistes, Cristo foi levantado no seio deste Concílio por uns,
pregado numa cruz por outros, coroado de glória. Vós ouvireis
falar de nós, nós ouviremos falar de vós e um dia perante o Juiz
nos encontraremos. Felicidades, meus patrícios" (Vicente Temudo
Lessa, Anais da Jv- Igreja Presbiteriana de S. Paulo, pág. 673).
Cerca das 11 horas da noite o grupo anti-maçônico reuniuse na l '-' Igreja Presbiteriana. "Foi, diz Temudo Lessa, uma hora
de emoção. Lágrimas deslizavam pelas faces. Subiam expressivas orações" (o. c. pág. 674).
Na manhã seguinte, um grupo deixou de responder ao Sínodo. Eram os dissidentes eduardistas, reunidos na 1'-' Igreja,
para dar início ao trabalho de organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Assim nascia mais uma Igreja pro-
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testante no Brasil, por este ato constitutivo: "Nós, abaixo-assinados, ministros e presbíteros regentes que nos desligamos do
Sínodo da Igreja Presbiteriana no Brasil pelos motivos constantes
do Protesto que publicaremos, nos constituímos em Presbitério,
com poderes de Assembleia Geral, com o nome de Presbitério da
Igreja Presbiteriana Independente, aceitando como constituição
de nossa Igreja a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana e os
Catecismos Maior e Breve, bem como o Livro de Ordem que
abrange a forma de governo e as regras de disciplina, e o diretório do culto".
O Protesto dirigido ao Sínodo, dando as razões da separação, assim terminava: "Nós, abaixo-assinados, ministros do Santo Evangelho e representantes de diversas igrejas, em nome da
suprema autoridade da Palavra de Deus sobre todo o entendimento, solenemente protestamos contra o ato do Sínodo em colocar os erros maçônicos no rol de coisas secundárias e declaramos a Maçonaria incompatível com o Evangelho e com a supremacia de Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei no seio da
Igreja e isto fazemos para honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo".
O Sínodo Presbiteriano "arquivou sem resposta" o Protesto
dos dissidentes e seus nomes foram riscados do rol. Estava consumado o cisma no presbiterianismo brasileiro.
Os eduardistas, ou agora os independentes, viam no cisma
"uma intimação que, por boca da Maçonaria, lhe dirigiam os
grandes colégios missionários" (As Origens da Independência
Presbiteriana, pág. 22), mormente o Mackenzie que se serviu
da Maçonaria como precioso instrumento para se libertar da minoria anti-maçônica e nacionalista.
Seus adversários, os sinodais, não esconderam, pela imprensa, recriminações ao Rev. Eduardo Carlos Pereira como perturbador, movido pela ambição e pela ânsia do mando. Chegou-se
mesmo a estabelecer um paralelo entre os 7 jesuítas, fundadores da Companhia de Jesus, e os 7 ministros independentes,
sendo Carlos Pereira comparado a S. Inácio de Loiola, o que
para um protestante é grande injúria.
A Pastoral do Sínodo.

O Sínodo Presbiteriano de 1903 explicou numa Pastoral a
razão do cisma. Sendo um documento de alta importância, dado
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seu cunho oficial, sobre relações com a Maçonaria, é bom transcrever os motivos alegados pelo Concílio e que são:
"1.º Ficou demonstrado que a Maçonaria não é religião nem
deve ser considerada como tal. A sua linguagem e o seu simbolismo não devem ser, portanto, interpretados teologicamente.
"2. 0 Os irmãos maçãas declaram terminantemente que, sendo um dos princípios básicos da dita ordem a plena liberdade
de pensamento e de consciência, a solidariedade maçônica não
importa a aprovação de quaisquer doutrinas ou atos anti-evangélicos; de quaisquer opiniões falsas em Filosofia ou Ciências,
quer individuais quer coletivas; do mesmo modo que a nossa solidariedade cristã com a Aliança Evangélica não significa a aprovação de tudo quanto for escrito ou sancionado pelas Igrejas
irmãs.
"3. Porque a Igreja não pode absolutamente exigir como
condição de admissão e gozo de seus privilégios, senão aquilo
que é exigido pela Palavra de Deus, interpretada pelos nossos
Símbolos de Fé. Isto é essencial e necessário. As demais opiniões são secundárias e, por isso, o Sínodo as deixa à consciência esclarecida dos irmãos.
"4. 0 Proceder doutro modo seria, além de tudo isso, abandonarmos os princípios básicos do Protestantismo: o livre exame,
a plena liberdade de consciência, e retrocedermos aos princípios
medievais. Seria esquecermo-nos das tradições gloriosas do Presbiterianismo que tanto tem pugnado pela liberdade do pensamento e que tanto tem sofrido em defesa da liberdade cristã.
"5. 0 Se o Sínodo declarasse a Maçonaria incompatível com
o Evangelho, colocar-se-ia em desarmonia com as outras Igrejas
Evangélicas do Brasil e em todo o mundo, não podendo manter
com elas plena comunhão, dar ou receber cartas demissórias;
pois que elas não reconhecem tal incompatibilidade.
"6. Tal resolução importaria na violação dos votos de fidelidade à Confissão de Fé: "Deus só é o Senhor da consciência,
que Ele deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos, de
qualquer modo contrários à Sua Palavra ou estranhos a Ela em
matéria de Fé e Culto. E' uma traição à liberdade de consciência crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos, a
despeito da consciência. Destrói a liberdade de consciência e
também a razão o exigir fé implícita e obediência absoluta e
cega" (Vide a Conf. de Fé, XX, art. 2. 0 ) .
0

0
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"Apesar de todos os seus esforços, o Sínodo viu realizar-se
a deplorável divisão. Não lhe teria sido possível evitá-la sem
ofender os princípios fundamentais do Cristianismo.
"Cumpre-vos, porém, continuardes a reconhecer como nossos irmãos na fé e amados em Cristo, aqueles com os quais, não
obstante a sua separação, o Sínodo continua a manter relações
fraternais.
"Oremos, caros irmãos, para que nós e eles, na gloriosa
esperança dos Filhos de Deus, unidos e fortes, nos empenhemos
na prática das virtudes cristãs e na evangelização do nosso estremecido Brasil. J. R. de Carvalho Braga, Moderador. J. Zacarias de Miranda, Vice-Moderador. E. de Carvalho Braga, 1. 0
Secretário. Matatias Gomes dos Santos, 2.º Secretário".
Em resposta à Pastoral, Eduardo Carlos Pereira fez ver:
1.0 que o Sínodo confessou que a separação se· deu por causa
da questão maçônica; 2. 0 que o Sínodo se pronunciou seis vezes em favor da Maçonaria, visto como declarou que ela não é
incompatível com o Evangelho por seis razões: ( 1) não é religião; (2) nem o mação precisa aprovar doutrinas e atos antievangélicos; (3) não se pode exigir como condição de admissão
·e permanência do crente na Igreja que ele largue a Maçonaria;
(4) a isto se opõem os princípios básicos do protestantismo: o
livre exame e a plena liberdade de consciência; (5) por harmonia com as outras Igrejas Evangélicas que não são anti-maçônicas; (6) por fidelidade à Confissão de Fé. Acrescentem-se
os três corzsiderandos favoráveis à Maçonaria, e o Concílio por
nove vezes declarou a incompatibilidade.
Apesar disso, o Sínodo explicitamente afirmou não querer
legislar sobre o assunto. Quis, na realidade, conseguir o impossível: pronunciar-se não se pronunciando. Era o sim e o não
em conúbio repelente.
A polêmica ferveu na imprensa evangélica. Contra Eduardo
Carlos Pereira e seu grupo investiram escritores e revistas protestantes. O Rev. J. Zacarias de Miranda foi o líder, recebendo
por isso do Presbitério Oeste de São Paulo uma pena de ouro
"por defender a causa do Evangelho contra os fautores do cisma
que cindiu o Presbiterianismo no Brasil".
Desde essa época até hoje, a Igreja Presbiteriana Independente tem mantido, com firmeza, sua posição anti-maçônica, ape-
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sar dos esforços feitos por alguns de seus filhos a fim de afrouxar tal rigidez de princípios.
A Comunhão com os Irmãos Maçãos.

Para os presbiterianos independentes propunha-se, agora,
um caso de consciência: podiam eles comungar com os irmãos
sinodais, que não tomaram posição contra a Maçonaria? Não,
era a resposta natural.
Mas a Assembleia de 1916 da Igreja Presbiteriana em Valença declarou que "jamais reconheceu nem reconhece a compatibilidade da Maçonaria com a profissão do Evangelho".
Isto alegrou os independentes que, embora não acreditando
na primeira parte da declaração, aceitaram com satisfação a segunda, estabelecendo assim a comunhão com todos os irmãos e
ministros que não eram maçãos professos e confessas.
O Rev. Bento Ferraz, independente então, analisou sinteticamente a atitude dos presbiterianos sobre a questão maçônica.
Em 1900, o Sínodo respondeu: sim; em 1903, o Sínodo respondeu: sim e não, e agora a Assembleia de Valença respondeu:
não (Cf. O Estandarte, 7. 1 .43, pág. 12).
Cada 31 de Julho a imprensa presbiteriana independente renova seu protesto anti-maçônico, que encerra a razão de ser de
sua Igreja, o que naturalmente não é do agrado dos cristãos
presbiterianos. Assim O Puritano ( 10. 7. 43) estampa em "Razão de não ser" um comentário querendo mostrar como a Maçonaria não é mais razão de ser da Igreja Presbiteriana Independente. A mentalidade da Igreja Cristã Presbiteriana se acha
bem expressa nesta resposta a uma consulta formulada nos seguintes termos: Pode o crente ser mação? A resposta foi: "Pode,
mas não há necessidade, pois como crente fará o que ela quer
e muito mais e melhor. Todavia deixa este assunto à consciência
cristã bem esclarecida" ( O Puritano, 23. 3. 44). E o Sínodo Meridional desaconselha a reviver os dias de 1903 ( O Puritano,
25.11.45).
Vicissitudes da Questão Maçônica na Igreja Presbiteriana Independente.

A Igreja Presbiteriana Independente teve, em sua curta história, bocados amargos. Deixemos de lado a morte de seu fundador, Eduardo Carlos Pereira, a 2 de Março de 1923, e o cis4
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ma de 11 de Fevereiro de 1940, dando origem à Igreja Presbiteriana Conservadora 7, por causa da doutrina das penas eternas.
Mas acompanhemos o segundo cisma, ocorrido dentro da
Igreja Presbiteriana Independente, em Janeiro de 1942, originando a Igreja Cristã de São Paulo. Foi ainda a questão da
eternidade das penas do inferno que gerou esta nova subdivisão,
separando-se os liberais (Epaminondas Melo do Amaral, Otoniel
Mota, Erintos Batista de Carvalho, Rui Gutierrez, Lívio Teixeira, Eduardo Pereira de Magalhães, neto de Eduardo Carlos Pereira, Olímpio Batista de Carvalho, Tomás Pinheiro Guimarães)
e constituindo-se em Igreja Cristã de S. Paulo.
Preterindo a questão doutrinária, consideremos a maçônica.
Os dissidentes liberais, em proclamação feita "Ao Protestantismo
do Brasil" com data de 31 de Março de 1942, diziam: "Não
podemos concordar em que seja considerado básico o princípio
do reconhecimento da incompatibilidade entre o maçonismo e a
profissão evangélica ( Const. e Ord. Inst. Geral, 3). Somos contrários à filiação de evangélicos à Maçonaria e sempre o temos
sido. Mas chegamos ao ponto de entender que essa matéria não
justifica a existência de uma Igreja em separado: que é extremo
rigor determinar que um cristão mação, em boas relações com
a Igreja a que se filie, não possa assentar-se conosco à mesa
da santa ceia" (pág. 8).
Pelo documento vê-se que, em poucos anos, mesmo nas hostes independentes, a Maçonaria ganhou simpatia. De avô para
neto operou-se a transformação. Assim Eduardo Carlos Pereira
é reprovado pelo seu neto Eduardo Pereira de Magalhães pela
sua atitude anti-maçônica. E surgiu mais uma igreja no cenário
protestante.
Entretanto, fique claro ao leitor o seguinte:
1. Oficialmente sempre a Igreja Presbiteriana Independente
conservou intransigentemente o princípio da incompatibilidade
entre o maçonismo e a profissão evangélica;
2. A Igreja Cristã Presbiteriana julga secundária a questão maçônica, deixando-a à consciência de cada crente e não
esconde, ao menos indiretamente, sua simpatia pela Maçonaria;
3. Dentro da própria Igreja Presbiteriana Independente
0

0

0

7) A Igreja Presbiteriana Conservadora mantém-se anti-maçônica.
Na última Pastoral do Presbitério Conservador, reunido em Poços de
Caldas, em Junho de 1947, repudia-se novamente a Maçonaria.
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surgiu uma corrente que depois degenerou em novo cisma - a
Igreja Cristã de S. Paulo - considerando secundária a questão
maçônica;
4.º A Maçonaria continuou sendo a principal causa de separação no ramo presbiteriano do Brasil.
Na Arena o Rev. Jorge Buarque Lira.

Com 44 anos de atraso, o Rev. Jorge Buarque Lira, pastor
presbiteriano e mação grau 30, Cav.: Rosa-Cruz e membro do
II.: Cons.: de Kadosch. :, aparece no cenário com um voluminoso livro de 567 páginas para refutar ao pé da letra o livrinho
de Eduardo Carlos Pereira. De lança em riste, em atitude quixotesca, Lira chama seu adversário, falecido há apenas 24 anos,
para a arena. E' simplesmente ridículo. Aliás, em seu trabalho,
ficaria bem mais modéstia e menos petulância. 8
Sua obra merece considerada, menos pelo valor intrínseco
dos seus argumentos do que pela mentalidade que revela. E'
uma apologia da Maçonaria, feita por um pastor presbiteriano
e endossada por outros ministros evangélicos, um bem graduado
como o Bispo metodista César Dacorso Filho. Patenteia, pois,
uma mentalidade protestante de simpatia e de aplausos à Maçonaria, e · tomar conhecimento desse fato é para nós sumamente interessante. 9
Inicialmente declaramos que o livro é uma excelente colcha
de retalhos. Após quatro prefácios em que maçãas e protestantes unem suas vozes para aclamar Jorge Lira, consumindo assim
35 páginas, o Autor começa à pág. 37 a réplica, ao pé da letra,
8 ) Vamos aduzir, para confirmar nossa assertiva, alguns exemplos
tomados de seu livro A Maçonaria e o Cristianismo: "Estamos dispostos
a ferir e derribar o inimigo, numa guerra sem treguas, venha de onde
vier e como vier" (pág. 44). " ... desta obra que, sem vaidade alguma
afirmamos, é, verdadeiramente, uma grande obra, uma obra de fôlego
e irrespondível". "Tenho a meu lado uma força invencível e estou acostumado a enfrentar os Golias que investem de espadas e varapaus contra
mim, e mercê de Deus, com a cipoada da verdade, a deitar por terra
um a um, deixando-os esbravecidos na impotência de sua iniquidade.· Venham como vierem, encontrar-me-ão sempre de espada em punho para
rebater-lhes, em toda a linha, as investidas da serpe" (pág. 200). " ... meu
livro-verdadeiro penacho de luz varrendo as trevas da ignorância, em
cujo lodaçal se acham imersos todos os espíritos anti-maçônicos" (pág.
204). E para completar esta última citação à pág. 466: "Uma coisa, porém, tenho a meu favor: não me ensoberbeço ... "
9 ) Irei incorrer nas perigosas fúrias de Jorge Lira que diz: "Quando
alguém escreve ou fala contra a Subi.: Ord.: coloca-se sempre em uma
destas classes - de jesuíta ou de ignorante, - ou em ambas" (pág. 217).

4*
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.ao livro do Rev. Eduardo Carlos Pereira "A Maçonaria e a Igreja
·Cristã", alongando-se até a pág. 196. Segue-se, depois, um es.tudo "A Maçonaria e a Igreja Independente", com réplica e tré_plica a Carlos René Egg (págs. 197-216), réplica a Mr. William
.Leon Brown (págs. 217-252) e um trabalho ainda inédito do
.Dr. Francisco Homem de Melo (págs. 260-284). Mais outra réplica a L. Bertrand e Gustavo Barroso em seu famigerado livro
"''A Maçonaria, Seita Judaica" (págs. 285-296). A 5'-' parte trata
da Simbologia Maçônica (págs. 297-396) e a 6'-' considera a
História da Maçonaria (págs. 397-476), história aliás que varia
.e se contradiz conforme a autoridade ( autoridade, às vezes, de
:almanaque como o Mezzabota de "O Papa Negro") que dá en:sejo à verborreia de Jorge Lira. Nesta História o Rev. Lira investe furiosamente contra os jesuítas e particularmente o Pe. José
Lourenço da Costa Aguiar, S. J. Tudo vale para esta parte
do seu livro: homenagens, hino, música, poesias e até uma pal~vra aos maçãos indesejáveis. Tudo serve para dar volume à publicação e dar a impressão de uma obra de grande valor. Finalmente, depois da Apologia à Maçonaria, o Autor se lembrou de
consumir umas cem páginas à "Excelência do Cristianismo", reservando as últimas 8 páginas para referir "pareceres valiosos
sobre as obras do Autor".
Diante dessa Babel imensa, cingir-nos-emos aos principais
temas referentes ao nosso estudo, colhendo, aqui e acolá, algumas das reiteradas afirmações da obra de Jorge Lira, indicando
suas explicações prediletas e que são, na modesta opinião do
Autor, a última palavra sobre o assunto:
t .º) Não há incompatibilidade entre a Maçonaria e o Protestantismo. Enquanto este é religioso, aquela é uma instituição
profana, essencialmente filosófica e filantrópica (pág. 184), laicista (pág. 187), congregando a elite da sociedade (págs. 202203), sendo, sem dúvida, a mais santa das instituições depois do
. cristianismo (págs. 79, 95, 105, 293).
2. 0 ) A Maçonaria não é religião, nem luta contra a religião
e sim contra o ateísmo (págs. 50,. 95). Tem ideias religiosas,
pois admite Deus, o Supremo Arquiteto e todas as outras ideias
religiosas não controvertidas. Por isso não admite, por ex., a
divindade de Jesus Cristo (pág. 137). Assim, pois, há na Maçonaria ideias religiosas livres de crer ou não (págs. 80, 137,
.176, 178).
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3. 0 ) No entanto a Maçonaria é contra a Igreja Romana 10··
ou mais própriamente contra o jesuitismo (págs. 100, 397, 410•.
411, 437). Por isso a opinião dum padre sobre a Maçonaria é
suspeita (págs. 196, 217) e o ataque à Igreja Romana só enaltece a Maçonaria (págs. 200, 176, 95).
4. 0 ) As Igrejas Evangélicas favorecem a Maçonaria (págs_
41, 238, 242); única Igreja contrária à Maçonaria é a Presbite-riana Independente (pág. 210), cometendo um crime, uma des-Jealdade e uma ingratidão para com a Venerável Ordem (pág_.
211). O Autor, na verdade, duvida que o cristão possa dispensar
as luzes da Maçonaria (págs. 79, 85).
5. 0 ) Variando de país a país (págs. 183, 230), a Maçonaria
se cristianizou (pág. 232) e no Brasil é puramente cristã (pág.
208) e serviu de cabeça de ponte para a introdução do Protestantismo no Brasil (págs. 257 e segs.).
6. 0 ) Os presbiterianos independentes são hipócritas (pág..
248), pois não foi a Maçonaria a causa da divisão do presbiterianismo (págs. 243 segs., 256, 282) e sim a questão missio- nária e educativa a que nos referimos anteriormente.
7. 0 ) Elementos do escol protestante no Brasil foram e são.maçons e esses grandes vultos do evangelismo ( !) pátrio, não
encontraram nada na Maçonaria que ferisse seus princípios cristãos. Citemos alguns nomes: Alvaro Reis, Herculano de Gouveia,.
Lino da Costa, J. Zacarias de Miranda, Constâncio Omegna, Mata tias Gomes dos Santos, Galdino Moreira e, seria incrível omi-ti-lo, Jorge Buarque Lira.
8. 0 ) Para escrever sobre a Maçonaria é preciso ser mação,
e conhecer perfeitamente a instituição, sua simbologia, seus segredos, etc., coisa rara que o Rev. Lira realiza plenamente. Portanto: a) o profano não pode entender a Maçonaria (e neste
caso está Eduardo Carlos Pereira e todos os acusadores da Or-dem) (págs. 39, 143, 205, 271); b) nem mesmo a opinião do-.,
mação, mesmo dum Grão-Mestre, corresponde à da Maçonaria
{págs. 228, 230), máxime em se tratando de pessoa que aban-donou a Ordem, pois então seu testemunho é suspeito; c) as:
palavras que soam mal a ouvidos cristãos o Autor as interpreta
num sentido amplo, liberal ou como ideia particular do mação
1 º) O Autor, entretanto, várias vezes, afirma o contrário: "A Maçonaria não combate a Igreja Romana nem Igreja alguma. O que ela combate é o jesuitismo como símbolo de intolerância e de opressão" (pág..
201, nota).
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(págs. 96, 143, 145) ou como ideia já atrasada, pois a Maçonaria passou por múltiplas transformações (págs. 115, 141, 181,
183).

Com toda esta ginástica, o Autor quer obter do leitor o seguinte: crer somente no que ele diz e também 110 que não diz,
visto como há muita coisa da Maçonaria que, por prudência e
amor à humanidade, não pode revelar.
O que está fora desta "linha justa" é mentira, falsidade,
deturpação,. ignorância, má fé, etc ....
O leitor percebe que iríamos longe se quiséssemos analisar
mais detidamente as incongruências da obra do Rev. Jorge Lira.
O assunto é interessante e dá margem a uma extensa crítica.
Mas o repto, de sua natureza, foi lançado à Igreja Presbiteriana
Independente. Trata-se duma polêmica entre presbiterianos que
revive a controvérsia de 1903 e atinge as bases da Igreja, fundada por Eduardo Carlos Pereira. Dessa Igreja é que deverá
surgir a resposta à obra do Rev. Lira. Nós, tão-somente, pretendemos colocar o leitor ao par desta tempestade que ainda
não amainou nos meios presbiterianos do Brasil.
A Primeira Resposta Presbiteriana Independente.

No IV Congresso Nacional do Umpismo (da União da Mocidade Presbiteriana Independente) que, por ironia da História,
se realizou 110 Instituto Mackenzie, de 15 a 20 ele Julho de 1947,
foi apresentada pelo Prof. Mário Amaral Novais, Presidente do
IV Congr.esso, uma tese: "A questão maçônica, como problema
atual da Igreja Cristã".
Para mostrar que o estudo correspondia a "imperativos do
momento", o preletor se referiu a um nosso artigo "A Maçonaria, o Protestantismo e o Comunismo no Brasil", publicado nos
Ecos Marianos da Basílica Nacional de 1946, e ao livro A Maçonaria e o Cristianismo do Rev. Jorge Buarque Lira.
Procurou refutar seu adversário e concluiu que "a Maçonaria é uma religião, mesmo que não a considerassem as altas
autoridades maçônicas, mesmo que milhares de maçãos não fizessem dela a sua religião, mesmo que não houvesse facç~o religiosa na Maçonaria, mesmo que não existisse um "quisto" religioso em seu seio, a resolução do problema nos levaria a este
resultado lógico, fatal: a Maçonaria é religião. E podemos acrescentar: não é religião cristã, muito embora o prof. Buarque Lira
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tenha afirmado que ela é puramente cristã" ( O Estandarte,
31.8.47, pág. 17).
Jorge Buarque Lira aguardava ansiosamente um adversário.
"Como esperávamos, assim aconteceu! Nosso livro - "A Maçonaria e o Cristianismo" - foi verdadeira bomba atômica nos
arraiais inimigos! Alguns tentaram reagir, mas, revelando-se incapazes diante da falange invencível que contrapomos, nem sequer ousaram enfrentar com o seu contingente bélico o nosso
exército equipado, poderosamente, com as armas mais destruidoras que há preparado o engenho humano". E segue a cantilena
em O Puritano de 1_0. 8. 47.
Baseando-se em "disparos" do prof. Novais em O Estarzdarte de 30.6.47, o Rev. Lira proclama aos quatro ventos: o
general dos independentes, prof. Mário Amaral Novais verteu a
última gota de sangue em defesa dos ideais esfarrapados da sua
igreja, foi inteiramente varado pelas baionetas e carbonizado pelas bombas! E assim "morreu" o Prof. Mário Amaral Novais,
lutador vencido, mas não convencido! Suicidou-se!
Esta a sublime réplica do Rev. Lira! Mais sublime ainda
porque anuncia dois fatos sensacionais: 1.º) o Bispo metodista
Dacorso se decidiu ingressar na Maçonaria, após a leitura do seu
a 1" edição de 5.000 exemplares quase se esgotou e
livro; 2.
"há de aparecer a nova edição de 10.000 exemplares, para honra e glória do Sob.: Arb.: dos mundos, que é Deus, e para o
Bem da Humanidade!"
Muito lucrou e lucrará com a obra do Rev. Lira a, Maçonaria que deve ter sido a melhor colaboradora na difusão da mesma. O hábil vendedor de livros que é o Rev. Jorge B. Lira não
há de desprezar este valioso auxílio maçônico. Mas estará o reverendo prestando bom serviço à sua Igreja e à causa presbiteriana no Brasil? Parece que não e disto nos dá testemunho o
próprio Lira em seu livro, às págs. 45-46, afirmando que Concílio respeitável da Igreja revelou seu desprazer pela publicação
deste trabalho porque iria abrir novamente a luta no seio da
família evangélica brasileira.
0 )

A Questão Maçônica e a União dos Ramos Presbiterianos.

No ano de 1946 foram tentados grandes passos para a
união do presbiterianismo no Brasil, pela aproximação dos seus
dois maiores ramos: a Igreja Presbiteriana Independente com
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20.000 membros comungantes e a Igreja Presbiteriana com
50.000. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, reunido no
Rio de Janeiro, nomeou uma comissão para se entender com a
Igreja Presbiteriana Independente e estudar as possibilidades de
uma unificação das comunidades antes do centenário do presbiterianismo no Brasil, em 1959. Como preparação para este ato
sugeria-se uma ~ção imediata, no plano educativo-teológico. A
Igreja Presbiteriana Independente foi convidada a trans-ferir seu
Seminário para Campinas e instalá-lo junto à Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana, atualmente construindo sua nova
e soberba sede.
Os Seminários das duas Igrejas integrariam a Faculdade
de Teologia, conservando as duas congregações a sua autonomia
em assuntos administrativos e criando-se uma congregação da
Faculdade para interesses comuns.
Um dos mais ardorosos propugnadores da união é o Rev.
Samuel Rizzo, que vivendo há 20 anos nos Estados Unidos, onde
ocupa a cadeira de "Controvérsia Católica" no Seminário de
Princeton, tomou parte ativa no referido Supremo Concílio, sendo eleito Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana. Em entrevista concedida ao órgão da l'-' Igreja Independente de S. Paulo, "Almenara" ( Outubro de 1946), o Rev. Samuel Rizzo refere
seus trabalhos pró-unificação do presbiterianismo brasileiro: "Da
fusão das duas igrejas, diz ele, criar-se-ia a Igreja Presbiteriana
do Brasil, com mais de 300 pastores nacionais, com cerca de
150.000 membros maiores e menores, e um número agregado de
300.000, o maior ramo do protestantismo pátrio. Além disso teríamos um Seminário Teológico com propriedades no valor de
mais de Cr$ 5.000.000,00, professorado capaz, boa biblioteca, elevado número de estudantes e em tudo uma instituição que não
teria de se envergonhar diante de suas congêneres estrangeiras".
Essa união viria favorecer, entre outras, a obra da pregação
pelo rádio e o Rev. Samuel Rizzo informa textualmente: "em
breve teremos uma estação de rádio no Sul do país e outra em
Pernambuco, para o que já possuímos uma verba de dois milhões e trezentos mil cruzeiros, bem como a oferta do salário de
um técnico americano: atingiremos então 85% da população brasileira, diàriamente, com programas educacionais, espirituais, sociais e artísticos".
Mas em Janeiro de 1947 reunia-se o Sínodo da Igreja Pres-
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biteriana Independente, que resolveu conservar em S. Paulo seu
Seminário. Qualificou a união projetada de "um movimento simpático e que merece toda a nossa consideração", mas considera
"difícil" essa fusão, em vista da posição que a Igreja Presbiteriana Independente assumiu condenando a .Maçonaria, embora
não seja impossível a união porque o "que é impossível ao homem é possível a Deus".
Não poderia ser outra a resposta da Igreja Presbiteriana Independente. Renunciar à sua posição anti-maçônica seria renegar
sua existência e suicidar-se.
Nesse pé, surge o livro do Rev. Jorge Buarque Lira. Atiçou
a fogueira de 1903 que cindiu o presbiterianismo brasileiro. Não
poderia ser mais inoportuno. . . para a causa da união do presbiterianismo.

O Breviário na Vida Sacerdotal.
Por Mons. F r aneis e o OI g ia ti, Professor na Universidade Católica
do Sagrado Coração, Milão. 1

A Vie Spirituelle, conceituada revista francesa dirigida pelos
Padres Dominicanos, promoveu · um inquérito acerca do Ofício
divino; e obteve, de Sacerdotes seculares e regulares, de simples
Religiosas, de Comunidades religiosas e de leigos, 345 respostas
que - juntamente com estudos profundos do Pe. Paissac, de
Dom Casei e do valoroso diretor do periódico, o Pe. Henry foram resumidas, publicadas e comentadas no seu número de Janeiro de 1947; e contemporâneamente aparecia na Itália, traduzida por D. Tomás Mandrini, uma autêntica jóiazinha da literatura litúrgica contemporânea, um volumezinho sobre o Breviário,
do Pe. Pio Parsch.
Percebemos desde logo que, juntamente com os hinos entusiásticos ao Ofício divino ( e relevaremos em seguida da parte
de quem e por quê), ouviram-se vozes discordantes que não podem deixar de preocupar e de impressionar toda alma sacerdotal. Algumas respostas ao inquérito proclamam sem hesitação que
o opus Dei tornou-se para muitos um verdadeiro onus diei, um
1)

Rivista dei Clero Italiano, Out. 1947, págs. 389-401.
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pensum servitutis, sem qualquer eco espiritual; e lamentam a "carência da função formadora do Ofício"; acusam-no de estar em
contraste com o nosso ritmo de vida; confessam que o Breviário representa algo como um bloco estranho e impermeável que
se não consegue penetrar, e não um sopro fresco de vitalidade
religiosa. Um professor dum seminário teológico escreve: "Sintome tentado a dizer que, recitando o Breviário, se rezo, é quase
sempre malgrado e não mediante, muitas vezes. . . Longe de mim
a idéia de querer eliminar o Breviário, mas creio que este não
se adapta mais às condições atuais de vida da maior parte dos
Padres". Não sómente "para muitos Padres é muito longo", mas
"tenho a impressão da inadaptabilidade do Breviário aos tempos
modernos e dos tempos atuais ao Breviário". E um Assistente
da Ação Católica acrescenta que, - não obstante o comentário
dos salmos, de Fillion, o Breviário Explicado de Willy e as meditações sobre o saltério do Pe. Hugueny, - depois de vinte anos
de cuidadosos esforços, "é obrigado a confessar haver pouco fruto alcançado com a recitação do Ofício", de modo que, embora
sem lamentar as tentativas feitas para dele conseguir proveito,
não se desobriga hoje com a mesma rapidez desse dever, conquanto de espírito vigilante para colher qualquer passagem edificante.
O Pe. Parsch, abordando o premente problema, não hesita
em dizer, logo na primeira página do seu volumezinho, que auguramos seja meditado por todos os Sacerdotes da Itália: "O Breviário, que, junto com o Missal, deveria ser o bom amigo do
Padre, ocupa hoje, na vida de um Sacerdote, o lugar da Cinderela. . . Se ouvirmos o que alguns Padres dizem do Breviário e
como o estimam e compreendem, fica sem justificativa a minha
comparação com a Cinderela. Eu afirmo, sem temor de errar, que
tais Padres não aprenderam a conhecer o Breviário, não aprenderam a estimá-lo, e por isso o consideram como um fardo. Aceitam seu peso como podem; rezam por hábito, mas sem se esforçarem por compreender o que dizem; encontram no Ofício preciosas gemas, mas intimamente desconhecem o Breviário; entretanto não se molestam, porque sabem que a Moral se contenta
com a simples "recitação". Isto, porém, sob certo ponto de vista, é assaz perigoso, pois observo que exatamente devido a essa
recitação, que não merece sequer ser classificada como oração,
semelhantes Padres arruinaram sua vida de oração e desapren-
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deram de rezar. . . Confessemos a nós mesmos que desacredita
a um homem culto o balbuciar diàriamente a mesma oração, sem
lhe compreender o verdadeiro significado".
O Breviário deveria ser "o nosso amigo, que nos acompanha do dia do subdiaconato até à hora da morte, - um amigo
fiel, com o qual nos entretemos uma hora por dia". É, portanto,
um amigo que "nós não relembramos mais em efígie do que o
conservamos no coração".
Deve-se ter a coragem de enfrentar o problema em toda a
sua gravidade. Porque não se trata, repetimo-lo com o Pe. Parsch,
"de defeitos ou deficiências do Breviário atual: a extensão, a versão dos salmos mal-feita, a falta de crítica histórica em algumas lições, etc.". Muitas reformas já foram feitas durante os séculos; outras se estão preparando e a recente nova versão do saltério, cujo
manuseio foi permitido pela Santa Sé, é disso uma prova eloquentíssima. Neste mesmo fascículo de nossa revista, de resto,
se podem ler as propostas do Em 9 Cardeal de Bolonha. Muito
bem. Não está, porém, aqui a chave da solução. Em nosso Breviário - podemos concluir pelos resultados do inquérito - muitos já encontraram e encontram ainda o meio de fazer resplandecer sobre sua tarefa sacerdotal o sol da oração; entretanto, nos
Breviários reformados de amanhã encontraremos certamente as
mesmas deficiências acima referidas, porque não se trata sómente de modificações ou aperfeiçoamento de um livro, que todos
aplaudiriam, mas - como vemos - opera-se uma revolução interior. ótima coisa é fabricar-se um violino ou uma harpa perfeitos; mas se for entregue um ou outro instrumento a quem não
tenha tempo, nem desejo, nem estudo para tocar, isto nenhum
valor artístico terá.
Assim também bendizemos as obras eruditas, que honram
a cultura católica, tais como: de Baumer, Histoire du Bréviaire;
de Mollien, La Priere de l' Eglise; de Callewaert, Liturgicae lnstitutiones (Tractatus secundus: De Breviarii romani liturgia); e
outras publicações de Dom Baudot, de Morin, do Cônego Cattaneo, etc. Lede-as e aprendereis muita coisa interessante, ampliareis vossa erudição, tereis a explicação de muitos enigmas (por
ex., chegareis a considerar como coisa significativa o Tu autem,
etc., ao fim das lições de Matinas; pois que antigamente, quando
se liam no Ofício largos trechos das Escrituras, em certo ponto
dava o Superior um sinal ao leitor para terminá-la e lhe dizia:
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Tu autem desine, e este respondia: Domine, miserere nostri, ou
seja: Padre, tende piedade dos despropósitos que cometi na leitura). A recordação de tantas belas notícias nos servirá frequentemente para rezarmos melhor (p. ex., quando recordarmos que
o Deus, ln adjutorium, etc., dizíamo-lo para invocar o auxílio do
Senhor na recitação de uma Hora). Tudo isto, contudo, ainda não
resolve a dificuldade fundamental. O Santo Cura d'Ars muito provàvelmente não teria familiaridades com a arqueologia; no entanto, in unione i/Uus intentionis com a qual Cristo louvava o
Pai, recitava o seu Ofício digne, attente ac devote; enquanto aquele que conhece até os mínimos pormenores a história exterior
do Breviário, com todas as particularidades das sucessivas reformas e com todas as minúcias das suas variações e transformações,
pode infelizmente persolver um Ofício que não mereça sequer um
dos três advérbios. Não nos achamos, em suma, diante de um
problema de erudição, mas de devoção. Tudo pode ajudar; mas
se falta o essencial, até a ciência torna-se "vanitas" ...
Devemos dar um passo avante. Até o que concerne à verdadeira alma íntima do Breviário, a qual no curso de Exercícios
Espirituais vem oportunamente ilustrada com diligência ou nas
meditações pessoais é tornada objeto de úteis reflexões, pode às
vezes tornar-se ineficaz em nossos dias. Que nos parece mais
verdadeiro de tudo quanto o Pe. Parsch anota para nos fazer
sentir o valor do Breviário? Nenhuma oração privada - insiste
ele - por mais elevada e sublime, pode ter o valor do Ofício
divino, porque este é a oração da Igreja, a oração feita em nome
dela. Na oração privada, o Sacerdote suplica por si mesmo ou
por seus entes queridos, enquanto que na oração litúrgica, portanto no Breviário, não é somente o Sacerdote que reza, mas a
própria Igreja, é a Esposa de Cristo que ora pelas grandes necessidades do Reino de Deus sobre a terra; consequentemente, o
Padre, quando ora, com a Liturgia, deve sentir-se como um membro da grande comunidade da qual é ele Sacerdote. Optime quidem; não seria possível escrever melhor. Mas o problema é este:
como o Sacerdote do século XX, em meio à sua atividade, às
vezes intensa e febril, pode viver esta idéia, a de ser a voz da
Igreja, quando recita o Breviário, e pode nesse momento sentirse verdadeiramente representante da Igreja? Não basta responder: "esteja atento"; não, pois seria como recomendar a um en-
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fermo que sarasse, enquanto o mais difícil consiste exatamente
em saber de que modo ele possa recobrar a saúde.
Santíssima recomendação é também aquela de respeitar hora e tempos indicados e desejados pelo Ofício Divino. Se o desejamos ter por guia no dia sacerdotal, é necessário não rezá-lo
de um fôlego; não diremos as Matinas do dia pela tarde, pois
não devemos esquecer que as várias partes do Ofício deverão servir para santificar os diversos períodos do dia, da manhã à noite. "Mas eu - sussurra-nos um bom Pároco - no Domingo,
começo a confessar à Ave Maria, interrompo as confissões para
celebrar a Missa e quiçá para binar ( e entenda-se: com pregação
do Evangelho na primeira e na segunda missa) e quando chega
o meio-dia e às pressas consegui engolir qualquer coisa, começam os batizados, a Doutrina cristã, as funções da tarde, às vezes prédicas às Filhas de Maria ou às Mães Cristãs, sem contar
a visita a oratórios, com as suas devoções próprias, ou a alguma Associação católica, e isto sem ajuntar os funerais, as visitas
para as quais só se dispõe do Domingo ou para as quais há necessidade de conselho, a assistência aos matrimônios e, como se
não bastassem todos esses trabalhos extraordinários, não raro é
o caso em que, apenas me recolho ao leito, semimorto, soa a campainha chamando-me a assistir a um enfermo grave. Magnífica a
idéia de dizer Matinas à meia-noite, as Laudes de madrugada, a
Prima como oração da manhã, a Terça às nove horas, e por aí
além. Mas eu não sou um monge pacífico no seu claustro e caminhando ao som de campainha; não sou um "irmão". O Ofício
- repete ( e bem é que se vão anotando todas as objeções) criaram-no os Frades". "Fratres~ nolumus vos; ó Frades (traduzia o tal, que conhecia tão bem o latim, a ponto de adaptar por
sua conta o de minimis do pretor romano desta forma: de minimis non curat praetus), ó Frades, não vos queremos. Aquilo
que para vós foi noutros tempos bom, não mais se adapta a nós.
Experimentai colocar-vos em nosso lugar, e fareis a experiência".
E se quisesse, poderia ajuntar, embora não o faça: "Esplêndidos
os vossos antigos ofícios, com cantos, hinos, salmódias, que duravam várias horas cada dia e cada noite; mas deveis admitir
de boa mente que se, enquanto salmodiavam os monges ou cantavam, se ateasse um incêndio no claustro, todos correriam a apagá-lo, para evitar também a destruição da igreja. Ora bem, em
nossos dias não está ardendo sómente um mosteiro, mas a socie-
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dade inteira. Ou então há na paróquia comunistas, que fizeram
estragos entre operários e operárias; à Missa e ao canto e às
Vésperas não vêm senão quatro gatas velhas, já arquiconfirmadas na graça; os outros correm todos para os cinemas, os bailes, as pugnas desportivas. Julgo honrar mais ao Senhor atirando-me ao apostolado, ~s iniciativas ( da assistência aos jovens
abandonados), que me criam sérios embaraços, do que permanecendo longas horas absorto em contemplação, com o meu Breviário na mão e em risco de me quedar sozinho num isolamento
pouco desejável". "E' verdade: às vezes, eu, pobre coadjutor,
chego à tarde sem haver dito uma só palavra do meu Breviário,
e terei de engrolá-lo de qualquer forma no meu Ora-tório, enquanto os rapazes jogam os dados, com um olho no livro e outro em
tudo quanto ocorre no salão, e constrangido a interromper a recitação para distribuir alguns cascudos ou abafar qualquer tumulto juvenil. Que quereis? Advertis-me, talvez, com o "populus hic labiis me honorat, sed cor eius longe est a me"; recomendais-me o psallite sapienter. Tendes razão; mas o mal é que,
ao invés de poder exclamar: "in conspectu Angelorum psallam
tibi", devo salmodiar em presença de uma súcia barulhenta e
vivaz de rapazes, bons sim, mas não precisamente tranquilos como os Anjos. Neste mundo precisamos de ser práticos".
Iludir-se de poder resolver o problema com um belo sermão
ou com uma tirada retórica, é uma ingenuidade. Estamos todos
convencidos de que sem vida interior a atividade externa não
somente não pode ser fecunda em bens, mas pode ser - como é
- causa de dissipações e de ruína para o Sacerdote. Todos damos razão ao Pe. Parsch, quando nos convida a conservar o
Breviário como o livro por excelência da nossa oração cotidiana e "como o livro que o Sacerdote deve zelar acima de qualquer
outro". Não desejamos discutir com o coadjutor que às vezes citamos, nem queremos perguntar-lhe se durante o dia não dedicou tempo demais à leitura dos jornais ( quem sabe, talvez, para
se mostrar bem orientado, do Unità e do Avanti), enquanto poderia organizar melhor as suas ocupações. Não pretendemos armar
um debate em torno à origem do Ofício, que não nasceu na cela
de claustros ou de mosteiros - onde, afinal, se desenvolveu, mas
que tem suas raízes no oportet semper orare de Jesus Cristo, e
na Igreja primitiva (basta ler os Atos dos Apóstolos, para
verificar que "já os primeiros cristãos perseveravam unidos em
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oração: e nós sabemos quais eram essas orações: eram salmos,
hinos, lições extraídas da Sagrada Escritura, era, em suma, a
substância toda do Breviário"). Nem queremos sequer - como
insistir sobre a beleza e a
0 faz eloquentemente o Pe. Parsch poesia do nosso Breviário, este "álbum sagrado da Igreja, no qual
cada século deixa a sua marca", que nos faz exclamar: "quantos
santos foram os artistas desta harpa divina!" Queremos sobretudo ser práticos e não cerrar os olhos diante da realidade atual
e das batalhas que o clero deve hoje afrontar na cura das almas.
A índole da nossa revista não nos consente arroubos de cultura,
de resto muito fáceis depois das pesquisas alheias, nem discussões teoréticas somente. Aproveitando as duas publicações referidas, queremos ver, ao contrário, se é pràticamente possível e com que meios - tornar viva a recitação do Breviário também
pelos Sacerdotes que vivem na trincheira, ou seja, em meio aos
traballios cotidianos mais exaustivos.
Neste p1~meiro artigo nos limitaremos à impostação do problema, pois se uma questão é mal apresentada, ou, por outra,
não é posta nos devidos termos, não pode ser resolvida.
Servirá, antes de tudo, de auxílio o distinguir bem as duas
orientações ela alma humana em geral, e de modo particular da
alma cristã e sacerdotal. Temos uma orientação para a interiorização e outra para a exteriorização. Ou, para dizer com S. Agostinho, o in te ipsum redi e o foras ire. Isto é - e são as necessidades mesmas da vida que os produzem - o momento do recolhimento e o momento da extrinsecação da atividade. Os nossos velhos mestres de espiritualidade os denominavam pelos nomes de "contemplação" e de "ação". Em si, não são fatores antitéticos, contraditórios, excludentes, dos quais se deva escolher
entre um ou outro. Veremos antes que é este o erro entorpecedor
dos nossos dias, porquanto a sua conciliação não é só possível,
mas indispensável; trata-se, contudo, ele duas orientações diversas, que convém analisar em suas características essenciais.
1. - A primeira orientação consiste em não se deixar apegar às coisas e aos fatos externos, em não se tornar um "objeto" entre objetos, em não cair entre as engrenagens daquela má-·
quina que se chama vida exteriorizada, mas em "recolher-se", em
descer à intimidade do próprio "eu", para se não deixar envolver pelos acontecimentos que se sucedem em ritmo acelerado e
para não se exaurir na superficialidade e na inépcia - o que
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sucede fatalmente a quem vive sempre fora de sua casa, isto é,
a quem não retorna mais à casinha de seu coração, nem penetra mais na profundidade da própria consciência.
Esta orientação importa no senso de Deus e, ao mesmo
tempo, no senso social ou comunitário, como o preferem alguns
chamar. O in te ipsum redi agostiniano tem como consequência
o transcende te ipsum. No recolhimento conseguimos com facilidade alcançar o centro do todo, a fonte do ser e das energias,
o "ponto do qual pendem o céu e toda a natureza". Acontece,
então, o que sucederia a uma letra de uma página, se pudesse
ela adquirir consciência e ascender acima de si mesma: penetrando a profundidade, ela compreenderia prontamente o pensamento que a criou e a vivifica e nesse pensamento veria também o
seu nexo com as outras letras, sempre, porém, em função da idéia
criadora e inspiradora. Assim o homem, quando se recolhe em si,
apreende também o Pensamento eterno que o criou, e voltando
a agir, a trabalhar, a combater, fá-lo em relação a este centro
de vida, não dissipa sua atividade exterior, dá a esta uma direção e um significado preciso e reto; e, em função de Deus, sente-se coligado aos outros, superando os mesquinhos egoísmos do
seu individualismo.
A primeira e a mais elevada forma de oração, mesmo numa
hipotética ordem natural, seria esta: não a impetração de favores, mas o reconhecimento de Deus, a adoração, o louvor, o cântico íntimo de sua glória. Como poderiam comentar superiormente e desenvolver este ponto as páginas de um pagão como
Epicteto!
Se passarmos à ordem sobrenatural, tudo isto adquire novo
e divino impulso de vitalidade. Incorporado a Cristo; enxertado
no seu Corpo Místico; devendo viver uma vida que não é mais
simplesmente humana (vivo ego, jam non ego), mas que está
divinizada por Deus (vivit vero ln me Clzristus), a orientação
para a interiorização nos conduz sobre Seus passos e nos faz
compreender o raciocínio de S. Paulo acerca de nossa vida
"abscondita cum Christo in Deo" e como os primeiros crentes, a
cujos ouvidos parecia ressoar ainda o anúncio do regnum Dei
intra vos est, se cumprimentavam reciprocamente com a bela expressão: "Maranatha, o Senhor está próximo, Dominus prope est".
O preceito da oração; o oportet semper orare do Evangelho; o ser "perseverantes na oração" sem interrupção, de S. Pau-
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lo; o conservar a lâmpada da oração acesa na alma, estendendo-a ao Esposo; o unir em súplice confissão a própria voz à
dos Anjos que incessabili voei adoram e saúdam o Amor; o tibi
silentium laus de S. Agostinho; a expectativa do céu, onde a alma será definitivamente dirigida e mergulhada na visão de Deus,
_ não distraíam o cristão ou o ministro de Deus das atividades
externas ( como o refletir sobre o pensamento criador e animador das letras não aparta da letra em si), mas faziam-no tudo
conceber em relação a Deus e ao seu Cristo, em união com os
demais irmãos que viviam na sua Igreja e na sua Graça, e suscitavam no cor unum e na anima una do Corpo Místico, sob a
inspiração do Espírito Santo, in unione illius intentionis qua lpse
(Christus) laudes Deo persolvit, o hino da oração, que teve várias expressões, consoante as diversas liturgias e no curso dos
tempos, mas é sempre aquele que se chama "Ofício divino".
Daí as características essenciais deste último; daí o laus perennis de quem a cada hora - no sorriso da aurora, na paz do
ocaso, no silêncio da noite, na efervescência do dia - reza, contempla, adora, agradece e implora. Daí a inserção da atividade
externa nesta planta que recebeu as divinas linfas vitais. Daí o
sensus Dei e o sensus Ecclesiae, a oração com Cristo e em nome
da Igreja, que envolvia, sim, a atenção e o anélito individual, mas
era oração social· e litúrgica. Daí todo o ciclo litúrgico, que revive a vida de Cristo, esperado e invocado no Advento, saudado
no Natal e na Epifania, seguido na sua vida oculta, no deserto,
na vida pública, no Cenáculo, sobre o Calvário, entre as glórias
da Ressurreição e da Ascensão, na fundação e no desenvolvimento de sua Igreja. Daí o fato a que não mais estamos habituados:
isto é, que, entre nossos antepassados não havia tantas práticas
de piedade, mas o Ofício resumia tudo; era oração vocal e mental, leitura espiritual e meditação, oração da manhã e da noite,
dor dos pecados com a sua confissão, e era intimamente unido
à Missa, em tal senso de organicidade, que resolvia a multiplicidade na unidade. Quem isto não compreender, que renuncie a
discorrer acerca do Breviário. Antes, se quiser ser lógico, proponha a sua abolição. Mas, por caridade, não discuta sobre a
adaptabilidade ou inadaptabilidade do Breviário aos tempos modernos. Poderá e deverá discutir sobre ·a acidentalidade das formas contingentes; mas, para rejeitar a "substância", negue que
é Deus o centro de tudo, negue o Corpo Místico, negue o dever
5
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da interioridade, negue a Igreja, negue a oração litúrgica. Quem,
ao contrário, se coloca no outro ponto de vista, conhece o que é
ainda hoje o Ofício, como o demonstram, com uma comovente
luminosidade, algumas respostas ao inquérito.
Refiro-me às três notas musicais - se assim me é permitido batizá-las - reveladoras de três espiritualidades diversas,
todas, porém, concordes em cantar a beleza e eficácia do Ofício
divino, e que nos deram, na Vie spirituelle, algumas páginas
dignas de figurar numa antologia religiosa.
O Pe. Henry observa justamente que é a corrente beneditina, que ajuda o esforço do espírito na orientação descrita, mediante solenidades de canto e cerimônias corais que exprimem o
interno fervor da alma; é a corrente carmelitana, que tende a
abolir tudo quanto é exterior, sublinhando a importância da secreta intimidade também na própria oração litúrgica; e é a escola dominicana, a qual, fundamentando a vida espiritual sobre as
duas colunas da oração e da cultura, em função deste segundo
elemento tende a uma certa sobriedade de cerimônias.
Uma carmelita, que atendeu ao inquérito, descrevendo o que é
para ela o Breviário, toma por ponto de partida o seu método. Música sacra e canto firme estão ausentes em sua liturgia,
porque não ocorrem a almas que já devem estar purificadas e espiritualizadas. "Le bon Dieu n'a pas besoin de•la musique, même
sacrée". Entre a alma e Deus não deve existir senão a "ligeira
trama" da palavra inspirada. O que importa é pôr-se "diante de
Deus em posição de louvor, de adoração, de simples, amorosa e
total adesão a Ele". E' esta a essência dos Carmelitanos. Ser os
pára-raios da humanidade é "um aspecto secundaríssimo da sua
vocação"; o aspecto principal é a adoração, o aniquilamento diante de Deus, o holocausto. Ora, é mister ler com que esquisita
subtileza a Filha de S. Teresa nos faz sentir como o Ofício a
põe em contacto com Deus durante quatro horas cotidianas ( é
o tempo que dura lá o Ofício, excluída a Missa, etc.) e como a
conduz ao senso social, comunitário, litúrgico, quanto a liturgia
não sómente "cria a atmosfera" em que ela respira, não sómente a lança no céu litúrgico de forma a que ela viva "como o
peixe vive na água", mas como a mesma recitação recto tono,
com a perfeição da nota única, com a dicção clara, com a acentuação firme e doce, com a pausa, com a unidade na recitação
coral, funde juntamente todos os "eu" humanos, que se oferecem
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em holocausto ao Espírito de caridade, para se consumarem no
amor e na glorificação do Deus uno.
Deve-se ler como uma dominicana exprime o significado do
Ofício na sua vida e como ela procura "banhar em orações corais cada período do dia". Quando recita o Breviário, ela pensa
na humanidade, naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão
morrendo, naqueles que ·se esquecem de Deus, naqueles que O
ofendem, em toda a Igreja: "c'est pour tous que je suis !à". O
tempo litúrgico não é para ela algo de dispensável, mas é vivido
de forma a fazê-la exclamar, depois de uma viva descrição de
sua participação nos vários momentos do ano sagrado: "Que esplendor e que soma de vida interior de uma riqueza inaudita.
C'est une souffrance d'avoir de tels trésors et de n'être pas des
saints ... "
E devemos, com uma alma que compreende S. Bento, comentar as palavras de S. Agostinho, a propósito do canto (pareceme que podem servir de esquema sugestivo para um discurso às
escolas de cantores de nossas paróquias): "Cantate vocibus (mas
as vozes devem exprimir a alma); cantate cordibus ( o canto sacro é a expressão do amor); cantate oribus (também a palavra
eleve por isso ser um canto no apostolado); cantate moribus ( é a
vida que deve cantar a Cristo, toda a vida)".
II. Se lançarmos agora um olhar à outra orientação,
para a exteriorização, sentir-nos-emos ele súbito chocados com
o contraste, que à primeira vista parece insanável, sobretudo
quando se examina essa orientação nas suas formas modernas e
contemporâneas. Não é em vão que o Pe. Paissac alude a uma
famosa palavra do poeta alemão Goethe, que ao in principio erat
Verbum opunha um outro programa: "No princípio era a Ação,
a atividade. /m Anfang war die Tal". Toda a juventude nazista
- e pudemos ver-lhe os resultados - repetiu as estrofes do seu
presidente, Baldur von Schirach: "Deveis ser ardorosos. Não como os ascetas que fazem profissão de orações. Não. Mas como
soldados que nas trincheiras vivem a sua oração mediante a
ação: durclz ihre Taten".
Toda a época moderna, inebriada com as descobertas, com
a ciência, com a técnica, se orientou para a exterioridade. Humanismo, iluminismo, romanticismo; o idealismo transcendental, o
pragmatismo anglo-americano, a teoria da praxis de Carlos Marx,
o dinamismo do nosso século, todas as mais recentes correntes
5*

•68

O I g i a t i, O Breviário na Vida Sacerdotal

irracionalísticas, outra coisa não têm feito senão atirar-se contra
o homem ajoelhado que reza, para lhe dizer: "Ergue-te e age".
O utilitarismo tornou-se a palavra de ordem. Parece ser tempo
perdido o dedicado à oração. Quando muito, concede-se um pouco de tolerância às Irmãs de caridade nos hospitais e institutos
de beneficência; mas as Ordens contemplativas são consideradas
como refúgio da madraçaria organizada. Ação: eis o que importa. E antes que os nossos agiotas nos houvessem proporcionado
as delícias do seu rápido enriquecimento, com pouca fadiga sua
e grande exploração alheia, a época moderna seguiu-lhes a esteira. Perdido ou descurado o senso de Deus, caiu no abismo do
individualismo. O senso social tornou-se uma fênix árabe. E quando se quis restaurá-lo, recorreu-se aos vários totalitarismos, tão
ricos, ontem como hoje, de infâmias.
Em tal atmosfera, corre o Oficio o risco de aparecer como
·um resíduo dos tempos antigos, nos quais eram ignorados o dinamismo e o vitalismo atuais. Eu não digo que até no campo dos
·sacerdotes semelhante mentalidade - superficial e tão deletéria
( como a história o está demonstrando com solenes lições) - haja
.triunfado; mas certamente todos nós lhe sofremos o influxo.
"E' preciso trabalhar". E, entretanto, omitem-se as orações
·e a meditação é apressada, reduzida a termos mínimos. "O trabalho é oração, pois que se deixa a Deus por Deus". E estas
expressões tanto sublimes e verdadeiras, quanto a atividade é
o fruto que se prepara, cresce e madura sobre uma árvore "quod
plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit
in tempore suo et folium eius non defluet", tornam-se um pre'texto para arrancar as raízes da planta, que se alimentavam da
graça e do auxílio divino. O apostolado torna-se assim estéril; às
vezes se torna até ocasião de quedas; ou, ao menos momentâneamente, sofre fracasso.
Com semelhante orientação, não se aprecia mais o Ofício. E
·e supérfluo que nos alonguemos numa diagnose que tem todos os
característicos da evidência, mas que seria indispensável, se qui.séssemos esclarecer os termos do problema.
III. - E agora? Devemos nós, Sacerdotes com cura de ai.mas, matar as iniciativas que havíamos suscitado à custa de inauditos sacrifícios, diminuir o nosso trabalho, refugiar-nos nos
daustros e conventos, para cantar Ofícios divinos, transformados
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todos em Beneditinos ou Carmelitas? Não faltaria mais nada!
Quereríeis agora, talvez, que arruinássemos essas antigas Ordens
religiosas entrando nelas, e que abandonássemos as almas que
Deus nos confiou?
Em primeiro lugar devemos persuadir-nos que não existe
conflito entre oração e ação, entre Ofício e apostolado, entre vida
interior e atividade externa. Ora! Teremos esquecido completamente a história eclesiástica? O rezar "sem interrupção" de S.
Paulo não está unido ao mais grandioso dos apostolados do mundo? E não foram exatamente os monges beneditinos salmodiantes, para os quais o ora se traduzia num ofício longo e prolongado, que nos deram o exemplo do labora? A história da Inglaterra e da Alemanha - terras clássicas do utilitarismo e do
ativismo - não nos recorda, porventura, de que bastaram pequenos grupos de "ascetas" (usamos esta expressão para responder aos sequazes de von Schirach) para converter e civilizar aquelas terras? O Ofício divino deveria ser estudado, não sómente na
sua evolução formalística, mas, antes de tudo, na sua eficácia, que
deriva do seu substancial conteúdo. Povos inteiros foram conquistados por meio do Ofício. De resto, se devemos trabalhar, porventura nossos antecessores não se afadigaram muito mais do
que nós?
Não é o apostolado que cerra os punhos com a oração litúrgica e com o Breviário. E' a atividade exteriorizada, que prescinde de Deus, que está em oposição à piedade, que não pode
por si só fecundar o trabalho, nem sustentá-lo nas horas torvas:
do desencorajamento e das desilusões, nos dias do crucifige e
das ingratidões, na amargura das traições e dos abandonos.
Esta revista, que na modéstia de seu programa quer ser a
alvorada excitadora para as almas sacerdotais, orgulhosas e felizes de combater e sacrificar-se por Cristo nesta época histórica
em que se prepara o futuro de suas vitórias, repele francamente
o estólido dilema: "Ou o Breviário bem recitado, ou as iniciativas do ministério". A palavra de ordem deve ser: "O primeiro pelo segundo e o segundo pelo primeiro", pois não é, talvez,
bem claro que também a ação apostólica mais intensa deve em
si mesma ser interiorizada, se não quisermos mover-nos no vácuo? Não deve ela ter por mira reconduzir as almas à oração?
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Em um próximo artigo estudaremos os métodos práticos. Mas
desde já cada um medite por sua conta e risco no problema. E
se em nossas meditações usarmos a regra inaciana da "composição de oportunidade", chamemos ao nosso tribunal, - como
se fosse ao tribunal de Deus - todos os Ofícios que houvermos
recitado, desde o dia de nossa ordenação ao · Subdiaconato até
hoje, e observemo-los bem em face. . . Talvez nos dirão alguma coisa.
Depois, temos ainda outro fato positivo que a Vie spirituelle
nos oferece e que a nossa experiência confirma: recordemo-nos
de que hoje muitos leigos, especialmente os cultos, amam, admiram, recitam ao menos em parte o Ofício. As orações da manhã
substituíram a Prima; às da tarde, a Completas. Não poucas famílias vão se inspirar nas páginas do Breviário para as suas orações. Nem pode um coração permanecer frio, quando numa revista francesa um Terceiro franciscano lança a seguinte proposta:
"Lamenta-se aqui - observa ele - que a escassez de clero seja causa da perdição das almas; mas não se pondera no
outro aspecto da questão, o do louvor que devemos a Deus: sem
Padres, não temos Breviário e a permanência desse louvor não
pode ser assegurada. Muitas paróquias não gozam mais da presença eucarística de Cristo; o tabernáculo está vazio; a vida religiosa está reduzida a uma Missa apressada e, pior, só em cada
quinze dias ou uma vez por mês, de um Padre muito sobrecarregado, que tem três ou quatro paróquias a seu cargo. Se ao
menos um leigo, em cada paróquia, recitasse o Ofício de forma
regular, seria este um meio seguríssimo para reacender a chama
espiritual em França, país de missão".
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Nos . Domínios da História Eclesiástica.
Pelo Pe. C a m p o s G 6 e s, Rio de Janeiro.

1.

Escritor notável já era o Pe. Heliodoro Pires, quando, pela
primeira vez, li um seu trabalho. Foi por ocasião das festas comemorativas do centenário de Azeredo Coutinho, promovidas pelo
Seminário de Olinda. Azeredo Coutinho foi um sábio que, à frente da Diocese de Pernambuco, deixou um traço inconfundível de
"homem de ação, servido por profundo sentimento de justiça".
Sobre esse legítimo precursor de D. Vital na Sé de Olinda, mestre Heliodoro Pires escreveu um ensaio que é um quadro maravilhoso da luta pela liberdade da Igreja nos tempos do Brasil colonial. E o pintor foi tão fiel, de uma expressão talvez realista,
que o vulto de Azeredo se nos apresenta como querendo sair da
tela, vivo, impressionante, forte, admirável com ares de imponência e tons de severidade, mas sobretudo, na atitude sempre
vigilante de guardião na "defesa dos direitos sagrados e eternos
da liberdade da Igreja".
Mais tarde Heliodoro surgiu Nos caminhos do Nazareno. O
título justifica a obra. Sugere mesmo a lembrança dos louros trigais que marginavam os caminhos do Nazareno através das terras da Palestina. Em muitos daqueles caminhos apareciam surdos desconsolados, cegos tristes, coxos abandonados e mulheres
perdidas para receber as bênçãos, o olhar, o perdão e o amor
de Jesus. E as cenas se repetem, porque nos caminhos do Nazareno o perdão e o amor são flores perpétuas que embalsamam
a vida de alegria e doçura. O cronista, então, na subtileza de
um espírito ágil, fixa-as, como flagrantes primorosos.
Nota-se na vida do P. Heliodoro Pires uma linha predominante: o estudo da História a serviço da Igreja e do Brasil.
Um dia Heliodoro subiu as montanhas de Minas Gerais. Foi
um deslumbramento. Sabará, Ouro Preto, São João dei Rei, Congonhas e Vila Rica, numa visão panorâmica do passado, abremse ante os olhos curiosos do historiador que, paciente, apaixonado, vivendo um grande ideal, arrancou do silêncio das Minas um
bloco monstruoso, mas que é uma riqueza, porque encerra a síntese da arte religiosa de uma época. E deu-nos o O Aleijadinho.
Heliodoro Pires conta-nos a história daquele torto impressionan-
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te, a quem a lepra pôde sàdicamente devorar a dia e dia, mas
cuja obra se projetou no tempo, como um atestado da vitória do
espírito. E "O Aleijadinho" não é sómente a exteriorização dos
sentimentos e tendências de um homem que nasceu para viver
comendo manuscritos e alfarrábios, como ainda excelente contribuição para o estudo da história da arte sacra no Brasil.
Em 1946, P. Heliodoro Pires publicou Temas de História
Eclesiástica do Brasil. Em breve explicação, diz P. Heliodoro:
"Nestas páginas procurei coligir anotações que possam auxiliar
as leituras dos jovens clérigos dos nossos dias, nos seminários
e nas casas de formação religiosa. Muitas vezes me asseguraram que eles procuram livros e monografias onde encontrem orientação e temas relativamente à arte religiosa e à História da Igreja no território nacional. Eis aqui apenas alguns temas de maior
significação".
Nestas linhas está o espírito do autor: modéstia, probidade,
segurança. Ele se propõe "apenas" a auxiliar os jovens seminaristas, como se o seu livro não fosse um manual, cuja leitura é
imprescindível a quem deseja conhecer os fastos religiosos da nacionalidade. Com simplicidade e clareza P. Heliodoro escreve sobre pontos da História Eclesiástica do Brasil, dando às suas informações uma nota de seriedade e harmonia, em que aparece uma
orientação original e profunda.
Não é nada fácil contar uma história que todo o mundo sabe ou julga saber, dando à narração aquele perfume de graça
e beleza, interesse e encantamento que se desprendem da pena
de um mestre.
As páginas do P. Heliodoro Pires traem, sem esforço, o zelo e a correção, a finura e o bom senso do historiador leal, metódico e dotado de uma incrível capacidade de trabalho, disposto a viajar quinhentos quilômetros para fazer uma investigação
que lhe permita afirmação certa sobre ponto de que, porventura, tivesse dúvida. E foi assim que ele escreveu "Temas da História Eclesiástica do Brasil".
Há no P. Heliodoro Pires um sentido tão acentuado da arte, que ele não desenvolve um só capítulo do nosso passado,
que não seja transportando o leitor para diante de um quadro
rico de vida. Adapta-se-lhe a citação que fez de Júlio Maria:
"Vítor Meireles desenhou numa tela soberba, cheia de beleza e

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase.

1, Março 1948

73

verdade, este sublime episódio de nossa história. Quaisquer olhos,
por menos acostumados aos primores da arte, fàcilmente apreendem na tela do artista as magnificências de nossa natureza, a
alegria dos descobridores, o pasmo dos selvícolas, a grandeza da
solenidade, a imponente majestade do padre, celebrando, no mais
formoso e esplêndido altar que lhe podia proporcionar a natureza americana, a primeira missa no Brasil".
P. Heliodoro escreve história, pintando telas primorosas.
Revendo os padres do Império, Heliodoro Pires focaliza, de
modo especial, a figura de Feijó. De pais incógnitos, enjeitado
da rua da Freira, modesto professor de humanidades, padre católico, deputado, ministro, senador, regente, mas padre acima de
tudo, vivendo em período crucial da nação brasileira, patriota
como melhor ninguém o fora, idealista, zeloso dos seus princípios, forte, valente mesmo, de uma inteireza de vida a toda prova, Diogo Antônio Feijó foi incontestàvelmente a maior figura do
Império.
Como deputado, entrou em campanhas que lhe trouxeram
muitos dissabores. O projeto da abolição do celibato clerical envolveu-o em uma luta ingrata e antipática, apaixonada e sem
consequências práticas. Eram resíduos do galicanismo que se
transportara para os lados de cá. Mas lances assim têm que ser
analisados à luz do clima espiritual do momento.
Essa atitude de Feijó, interpretada, por vezes, como cheirando a cisma, foi prato feito de que se serviram jornais inescrupulosos da época, para, atacando o homem público, deixarem
dúvida sobre a sua vida de sacerdote de que, i!')felizmente, ficou
uma caricatura, não raro, aproveitada e reproduzida por muito
tempo. Já houve até quem visse em Diogo Feijó, como homem
público, apenas "um bom chefe de polícia, e, como filho da Igreja, simplesmente, um grande arrependido". E' uma injustiça.
A interpretação que Vítor de Azevedo, citado por Heliodoro Pires, dá a conceitos emitidos por Feijó sobre a criação dos
seminários, em discurso na Câmara, como sinal de nenhuma vocação para o sacerdócio, prefiro a de Otávio Tarquínio de Sousa,
cuja obra - Diogo Antônio Feijó - é a mais perfeita restauração de uma vida gloriosa: "Nem se conclua da atitude de Feijó
que tivesse havido nessa ocasião arrefecimento em sua fé religiosa ou arrependimento dos votos que fizera: o que ele reve-

74

G 6 e s, Nos Domínios da História Eclesiástica

lava era ao contrário o zelo bem ou mal orientado do reformador e do não-conformista. Basta lembrar que sugeria a criação
de bispados em todas as províncias, achando que as despesas não
seriam grandes desde que os eclesiásticos "se distinguissem pela
simplicidade, moderação, temperança e simpleza". E comenta Otávio Tarquínio: "Virtudes evangélicas. Virtudes de que não destoaria em toda a sua vida, a despeito de ter passado longos
anos a serviço de causas temporais".
Tarquínio ressalta a pureza dos sentimentos de Feijó, quando, em discurso feito poucos dias depois, discutindo um projeto sobre festas a cargo das câmaras municipais, o padre deputado procurou resguardar o decoro e os direitos da Igreja, impedindo que a "Divindade servisse de sustentáculo aos partidos
da política": "pertence à Igreja o determinar quais as festas".
Padre, e padre de conduta irrepreensível, estava decidido a não
recuar diante de nenhuma medida, desde que lhe parecesse a
mais adequada ao fim que tinha em vista, frisa o biógrafo do
sacerdote paulista.
Há três documentos que definem o perfil moral do Padre
Feijó: a declaração publicada no Observador Paulistano, no dia
10 de Julho de 1838, o seu testamento e a oração fúnebre pronunciada pelo P. Pedro Gomes de Camargo nas exéquias do brasileiro ilustre. A retratação, feita quando já havia desistido definitivamente do bispado de Mariana e nenhum móvel político o
impelia a isto, é um reflexo de sua nobreza de espírit_o. "Tudo
fizera persuadido de que zelava da mesma Igreja de quem sou
filho e ministro, _e que atentava a bem da salvação dos fiéis".
Mas como usara de "algumas expressões pouco decorosas à mesma Igreja e ao seu chefe e não querendo em nada separar-me
da IgreJa Católica e ainda menos escandalizar a pessoa alguma",
publicamente "revogo e me desdigo de tudo quanto pudesse direta ou indiretamente ofender a disciplina eclesiástica, que a
mesma Igreja julgar dever ser conservada". E' um desabafo de
consciência que se enchera de escrúpulos por algum escândalo
que porventura causara sua atitude, filha de um zelo a que poderia ter ele emprestado outra orientação.
O testamento é uma confissão de fé, humildade cristã e amor
ao próximo; Feijó aí deixou o retrato de uma alma simples, terna e generosa.
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A oração do Padre Camargo apresenta Diogo Antônio Feijó,
como um "Eclesiástico ornado das virtudes do Estado", e que
"na humildade de seu coração não se julgava digno cte reger a
Igreja de Deus, tomando sobre seus ombros o pesado encargo
Episcopal". E exclama o orador: "Oh! exemplo inimitável! Oh!
Virtude rara!", para, em seguida, mostrá-lo "penetrado das máximas evangélicas", imensamente caridoso para com os pobres.
Sempre político, mas sempre padre, Diogo Antônio Feijó,
numa carreira ascensional que vai de simples professor de humanidades a Regente do Império, homem de lutas, combatido e
injudado muitas vezes, incompreendido em vida e, ainda, depois
de morto, Feijó, batina que foi uma glória, símbolo da ordem
e do civismo, é um dos grandes temas da História Eclesiástica
do Brasil.
Padre Heliodoro Pires, que tem vocação para morar nos arquivos e bibliotecas, deixando, durante longas horas, de · tomar
alimento para não interromper uma pesquisa, com o lastro cultural que forra seu espírito, e o zelo e a inteligência que revela
por tudo que diz respeito à Igreja, prestará relevante serviço aos
estudantes dos seminários e casas de formação, ampliando "Temas de História Eclesiástica" e transformando-o num tratado completo da História da Igreja no Brasil. Seria o coroamento feliz
de uma vida de sacerdote que cultiva a flor da humildade com
o carinho de um jardineiro e a ternura de um poeta, e que, há
quarenta anos, colocando a pena sobre o altar, como um cavaleiro medieval faria com a sua espada, consagrou-a ao seu Rei
que é o Senhor Jesus. E, desde então, Heliodoro Pires, soldado
de Cristo, tem andado terras e conhecido gentes, ensinando, pregando, escrevendo as maravilhas do seu Rei.
11.
Andava D. Augusto, Bispo de Floresta, visitando a diocese.
Era nas terras secas das margens do Pajeú, em Pernambuco.
Alguns capuchinhos do convento de Recife acompanhavam o Bispo. Eram homens fortes, longas barbas, uma novidade para os
meninos da minha época. Foi naquela ocasião que conheci filas,
mas para confessar-se. Simpatizei muito com um capuchinho que
montava admiràvelmente a cavalo. E' que o frade valorizou a
profissão de vaqueiro. E isto tinha uma grande significação para
mim, filho de fazendeiro.
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Hoje recapitulo essa paisagem espiritual da minha infância
e, somente agora, é que compreendo a obra daqueles desbravadores, miisionários completos, senhores de inesgotável veia de
sacrifício e rápida adaptação ao meio rude do sertão. Continuavam os religiosos o trabalho silencioso, tecido de humildade e
sofrimento, um dia iniciado em terras do Brasil, pelos quatro capuchinhos Ivo d'Evreux, Cláudio d'Abeville, Arsênio de Paris e
Ambrósio d' Amiens que, movidos do desejo de evangelizar, deixaram Paris e, intrépidos, numa atitude cavalheiresca, incorporaram-se à expedição com que Daniel de La Touche pretendia
iniciar a colonização do Maranhão. Isto foi em 1611. Frei Ivo
d'Evreux e Frei Cláudio d'Abeville deixaram escritos os fatos
principais, passados durante o tempo da rápida estadia pelo
Maranhão.
Mais tarde, quando em Pernambuco passou o perigoso sopro civilizador do holandês, aportaram a Recife capuchinhos bretões. Nassau era calvinista, mas tinha uma larga visão de grande colonizador; deu aos missionários plena liberdade para o seu
ministério. Os frades aproveitaram o clima propício e desenvolveram uma atividade imensamente profícua.
Expulsos os holandeses, os capuchinhos se incorporaram definitivamente à vida do país. Dedicaram-se, especialmente, à catequese dos índios, irradiando-se, então, pelo campo infindo que
se apresentava aos seus olhos. Em 1659 estabeleceram-se no Rio
de Janeiro, "com geral aceitação e agrado do Prelado e Ministros
régios", para me servir da expressão pinturesca das crônicas do
tempo.
Mas ninguém pense que os capuchinhos moraram sempre
naquela igreja bonita da rua Haddok Lobo. Coitados! Arrastaram uma cruz bem pesada. Andaram de Herodes para Pilatos,
antes de ter um pouso modesto, mas certo. Construíram primeiro um pequeno convento, no morro da Conceição, onde permaneceram até 1742, quando passaram a residir no Hospício de
Nossa Senhora da Oliveira, na rua que se chamou dos "Barbonos". Essa residência se prolongou por 66 anos, durante os
quais os capuchinhos se encheram de trabalhos apostólicos, mas
de amarguras sem conta em benefício do povo.
Os capuchinhos são soldados, e como estes não ficam entre as paredes do quartel quando têm de dar combate, também
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eles consideram o convento apenas um abrigo, pois o seu campo de ação é onde está o povo e, naquele momento, o povo, o
filho da terra, estava nas selvas, nas margens dos rios, esperando a civilização. E os capuchinhos, de cruz alçada, evangelho na mão, entraram de sertão adentro para falar à alma do
índio, pregando-lhe e ensinando a religião de Cristo, trazendo-o
a uma nova ordem.
Esta fase durou dois séculos, até que os capuchinhos estiveram a pique de desaparecer.
Quando os soldados de Napoleão arrastaram os pés nas soleiras de Portugal, D. João VI, tremendo e temendo um desagradável ajuste de contas com um tirano mais forte do que ele, arrumou a bagagem e correu direitinho para a nossa boa terra. A
chegada da família real, com todo um séquito de parasitas ambiciosos de fazer América, criou para o Rio de Janeiro um problema pior do que o das filas de hoje. Os capuchinhos por isto
ou por aquilo, ou por coisa nenhuma, foram obrigados a ceder
a residência aos religiosos do Carmo, indo morar nas casas dos
romeiros da Glória. Por longos vinte anos ali estiveram mal agasalhados, esperando a edificação do convento, pequeno que fosse, mas que satisfizesse às exigências da vida religiosa. Levaram vários anos sem rei nem roque, do Outeiro da Glória para
a Igreja de Santo Antônio dos Pobres, na rua dos Inválidos, encontrando pela frente a cara de mau dos provedores das irmandades, os quais, com olho de vidro opaco para não ver as necessidades da religião e perna de pau para fazer barulho nas
sacristias, só tinham um programa: estorvar o desenvolvimento da
Igreja a que eles diziam pertencer. Tudo isso foi uma lástima,
porque concorreu para a extinção da comunidade dos capuchinhos, no Rio, pelo ano de 1832.
Oito anos depois temos os capuchinhos novamente em cena, agora em situação agradável; um decreto imperial os chama
da Itália.
Na catequese dos índios e na pregação das missões ambulantes, os missionários puseram o que de melhor havia nos seus
corações de homens de fé. E foi uma maravilha a obra desses
pregadores do evangelho. Os relatórios oficiais que o digam; até
na campanha do Paraguai vamos encontrá-los, abnegados, intrépidos, verdadeiros missionários de Cristo.
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Mas não foi para contar toda a história dos capuchinhos
no Brasil que Frei Jacinto de Palazzolo escreveu o livro Nas
Selvas do Mucuri e do Rio Doce. O seu plano está indicado
no título. Para executá-lo com honestidade, segundo pede a crítica histórica, Frei Jacinto fez o papel de caçador de esmeraldas. Viajou, subiu as montanhas verdes das Minas Gerais, embrenhou-se no sertão distante, conviveu com o povo, cujos ancestrais tinham sido os selvagens convertidos pelos capuchinhos,
colheu material precioso e, pertinaz, inteligente, estudioso, de volta à cidade, embarafustou-se pelos arquivos e livrarias, colhendo notas, tomando apontamentos, retificando informações, reunindo uma documentação impressionante para, artista da pena, sem
nunca sair da rigorosa historicidade dos fatos, mas sempre com
honestidade e precisão, fazer um quadro portentoso da obra franciscana no Brasil.
O livro de Frei Jacinto é a demonstração de uma tese: o
missionário católico é um colonizador de primeira ordem. No caso de Itambacuri os capuchinhos se colocaram à altura da missão que lhes foi confiada. Trouxeram para o seio da civilização
cristã uma vasta região, até a época segregada da vida nacional, toda coberta de matas imensas, palmilhada só pelas feras e
selvícolas que se entredevoravam como se feras também fossem.
Para impor-se à confiança dos índios, os capuchinhos não
se limitaram à oferta de presentes, ao "namoro", como chamam
certos colonizadores modernos.
Os meios principais empregados pelos capuchinhos na colonização dos selvagens foram uma paciência cristã nunca desmentida, a palavra boa e amiga, o sofrimento cotidiano, que, em
muitos casos, chegou ao sacrifício da própria vida. Mergulhados
nas selvas do Mucuri e do Rio Doce, os capuchinhos selaram
com o silêncio uma ascendência, não raro, fina e aristocrática,
e só tiveram um pensamento: incorporar à vida cristã nacional
o filho das selvas, salvando-o da miséria física e moral. E conseguiram-no satisfatàriamente. Itambacuri é uma gema preciosa
arrancada da terra bruta.
Frei Jacinto Palazzolo realizou, também, outro intento: gravou bem nítida a figura de Frei Serafim de Gorizia. Moço, consagra-se este frade a pregar o evangelho em várias regiões da
Europa. Maduro, naquela idade em que, se diz, a vida começa,
Frei Serafim inicia a etapa mais importante da sua vida: a de
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missionário entre os índios do Mucuri e do Rio Doce. Ali vamos
encontrá-lo, homem de fé e de ação. A sua palavra é suave para
ensinar os fundamentos da religião, mas enérgica, segura, penetrante, em traçar os rumos que havia de seguir o seu povo. E,
dentro destas linhas, Frei Serafim de Oorizia se mostrava verdadeiro condutor de homens, interessando-se pelos múltiplos problemas que afetam a vida de uma coletividade. Robusto no físico e na inteligência, lembrando um patriarca bíblico, Frei Serafim de Oorizia, pela sua obra monumental realizada em montanhas de Minas, é um nome que, honrando a Igreja, permanecerá no coração do Brasil, como um dos grandes apóstolos do
Novo Mundo.
Andando a pé ou a cavalo, de jangada ou canoa, subindo
serras ou cortando vales, desbravando florestas ou levantando
cidades, o missionário capuchinho varou o Brasil de lado a lado, como bandeirante da fé, sempre animoso, infundindo o es. pírito de Cristo na alma de uma nação que se formava.
Nos centros populosos e civilizados, o capuchinho, também,
prestou valioso concurso, ensinando, doutrinando, levando a palavra de Deus, com energia, repassada de doçura. Citando Castrogiovanni, P. Heliodoro Pires tem esta tirada: "Neste gênero
de missões, os capuchinhos têm levado sempre vida movimentada,
passando de uma cidade a outra, de uma freguesia a outra, pregando continuadamente, confessando, batizando, legitimando
uniões ilícitas, edificando igrejas, conventos, hospitais, orfanatos,
cemitérios, recolhimentos; nem desdenharam interessar-se por
obras de utilidade pública, fontes, aquedutos, novas vias de comunicação, canais e outras benfeitorias populares".
Os capuchinhos, missionários de Cristo, fazem parte dos
grandes plasmadores da nacionalidade brasileira.

•
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Amém ou Amem.
Pelo Cônego A I f r e d o X a v i e r P e d r o s a, Olinda, Pernambuco.

Amêm é uma palavra de origem . hebraica, com que encerramos as nossas orações, muito usada na Escritura, tanto no Novo,
como no Antigo Testamento, ora como adjetivo, ora como advérbio, acepção mais generalizada.
Como adjetivo significa verdadeiro, firme, digno de confiança; como advérbio significa Assim seja. Nestes dois sentidos vem
empregado o vocábulo sobretudo nos Profetas, ·nos Salmos, nos
Evangelhos, nas Epístolas e no Apocalipse.
Isaías, 65, 16, escreve: " ... et qui jurat in terra, jurábit in
Deo ámen, isto é, conforme a Vulgata: ... no Deus de verdade;
conforme os Setenta: ... no Deus verdadeiro. S. João, no Apocalipse, imitando Isaías, escreveu: " ... scribe: Hrec dicit Amen,
testis fidelis et verus ... " isto é, ... Aquele que é a Verdade ... ,
como traduziu na Vulgata S. Jerônimo.
Fora desses casos Amêm 1 vem posto no fim da frase, no
sentido de assim seja, ou no começo da frase, como usava frequentemente Nosso Senhor, no sentido de em verdade; em verdade, em verdade, quando repetido, tem força de superlativo.
A Igreja primitiva tomou essa palavra da Escritura para com
ela pôr uma chave nas orações, nas doxologias, nos cânticos, como a significar, com piedade e confiança, a certeza de que Deus
ouvirá as nossas orações ou que esperamos confiadamente que
Deus fará como pedimos em nossas preces.
As primeiras comunidades cristãs recitavam esta fórmula de
confiança, com tanto amor, com tanta convicção do que estavam
dizendo, que as suas vozes pareciam querer quebrar os obstáculos
da terra para penetrar o Céu e dizer a Deus o que sentiam os seus
corações.
S. Jerônimo afirmava que os fiéis de Roma recitavam o
Amêm final das orações com tão piedoso ímpeto e tão alta voz e
em tão grande número, que parecia ouvir-se um trovão: "Ad similitúdinem cceléstis tronítrui Amen . réboat . .. "
Quer nas preces em língua latina, quer nas que recitamos
em língua vulgar, usamos aquele vocábulo de origem hebraica
1 ) A escrita correta é amém, mas aqui acentuamos assim para chamar
mais vivamente a atenção do leitor.
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para significar que acreditamos ou esperamos que Deus, na sua
misericórdia, fará como pedimos.
Agora uma pergunta: devemos pronunciar Amem ou amêm,
quando recitamos em português as nossas orações? Devemos
acentuar o a ou o e?
Ouvimos todos os dias as duas pronúncias. E' claro que aí
vai uma confusão. Pronunciamos Amen à maneira latina, porque
ouvimos pronunciar assim e pronunciam assim os que confundem
a maneira latina de pronunciar as palavras com a maneira portuguesa.
A pronúncia verdadeira, vernácula, deve ser Amêm. Muitas
razões militam em favor desta pronúncia, como a origem, ou procedência do vocábulo, a opinião dos mestres, o uso dos clássicos, a maneira de dizer do povo, que reflete a forma de falar tradicional e verdadeira, etc.
Examinemos estas razões.
1) A palavra amêm vem do hebraico e é de ori~m acentuada na última sílaba, cuja raiz é o verbo aman, com voz acentuada na última sílaba. Assim, entre outros, ensinam F. Vigouroux, F. Scerbo, B. Davidson, Santos Saraiva, Hatzeld,
Darmstedter e Littré. Os próprios dicionários latinos, assinalando a palavra, observam a quantidade das sílabas da referida palavra com os sinais de praxe: Amen, o que confirmam os melhores gramáticos latinos, como Alvares, Llobera, Oofíi, etc.
2) Os melhores dicionários portugueses e os mestres da língua apontam as duas formas de pronúncia, mas sempre nos dão
como pronúncia normal a que leva o acento na sílaba final, oxítona. Cito, entre outros, como o mais autorizado, o Dicionário
de Morais, na sua edição fac-similada da Revista de Língua Portuguesa: "Amém o mesmo que Amen. . . Plur. Amees, ou

Ameis ... "
O "Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa" manda grafar e pronunciar Amêm. O doutíssimo linguista
que foi Filipe Franco de Sá em quem Cândido de Figueiredo reconhece incontestável erudição, na crítica que faz ao seu famo-so tratado de ortofonia, escreve ·à página 79: "Amen, palavra hebraica, por alguns é pronunciada com acentuação latina, soando
o n, Amen; .mas geralmente Amêm (ei), Amêns".
3) Se atendermos à maneira de escrever e pronunciar dos
clássicos que usaram em forma genu)namente portuguesa o vo~
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cábulo hebraico que estamos estudando, verificaremos a legitimidade da pronúncia Amêm.
Assim a usaram os velhos escritores e os modernos.
Num velho texto clássico do séc. XIV regista José de Sá Nunes esta passagem de "Cortes Celestiais": "E, depois que tangerom e cantarom per grande spaço, lançarom-se sobre suas faces
ante a cadeyra do glorioso barom e adorarom-no dizendo asy: Beeçom e claridade e sabedoria e graças e virtude e honrra e freteleza seja a Deus todo poderoso. Amêm".
Uma das famosas sextilhas de Frei Antão diz assim:
Que reze o santo rosário,
Dou de conselho também;
Que assi viverá na glória,
E vive-se lá mui bem,
Cantando hosanas eternos
Por tempo sem fim, amêm.

Nestes versos, como em outros que citaremos abaixo, verificamos claramente a pronúncia oxítona do vocábulo pela própria
rima dos• versos.
·
Entre os tradutores clássicos da poesia litúrgica, no Brasil,
sobressaem Mendes de Aguiar, o Barão de Paranapiacaba e o
nosso Vigário Barreto.
O Barão de Paranapiacaba traduziu assim o último verso
do Hino Ave Maris Stella, tão conhecido nos cantos em honra da
Virgem Santíssima:
Ao Padre glória, encômio
O Filho haja também;
Louvor ao Santo Espírito,
- Em três um só. - Amêm.

E o Vigário Barreto encerra assim o "Oficio do Senhor Bom
Jesus dos Passos":
· Nós vos oferecemos
Como um sacriflcio,
Meu Jesus dos Passos,
Este vosso ofício.
Para que por vós,
Jesus, sumo bem
Demos sempre passos
Para a glória. Amêm.

Rimas iguais encontramos no "Concioneiro Cristão" de A.
R. Torres Bandeira, publicado há quase um século no Recife.
Vou citar desses louvores que se tributaram, entre nós, aos heróis do Cristianismo, as quadras com que o autor encerrava algumas das suas composições.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase.

1, Março 1948

83

Do hino a S. Gonçalo de Amaranto:
Vão ao Céu nossos clamores,
Vão a Deus que é nosso Bem:
E tu no céu não te esqueças
De proteger-nos. Amêm.

Do hino a N. Senhora das Dores:
Sobre nós o teu socorro
Venha agora, ó Sumo Bem:
Teus louvores cantaremos
Na terra pra sempre. Amêm.

Do hino a N. Senhora da Conceição:
Nós te rogamos, Maria,
Que à Santa Jerusalém
Nos leves, nos felicites
Agora e sempre. Amêm.

4) E não nos esqueçamos sobretudo das formas populares
das nossas orações tradicionais, hinos e cânticos em que aparece o Amêm com a pronúncia que achamos verdadeira, isto é, com
o acento na última sílaba.
Recordemos sobretudo os nossos hábitos tradicionais de devoção à Santíssima Virgem e reparemos como recitamos a Ave
Maria e a cantamos nas procissões tão encantadoras e devotas
que se fazem ou se faziam antigamente.
Na frente ia o andor com a imagem da Virgem e o povo em
coro seguia a cantar devotamente. Depois que algumas cantoras
entoavam:
Ave Maria, cheia de graça ...

todos respondiam:
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amêm, Jesus.

No livro sobre o Folclorismo Religioso do Nordeste que espero em breve publicar, eu registo a música com que o povo ainda hoje canta a Ave Maria nas procissões que se realizam nas fazendas e engenhos do Nordeste, por onde se vê a pronúncia, como a defendemos, do Amêm.
Repita o leitor consigo o piedoso hino popular que se canta em todos os recantos e cidades do Brasil, quando acompanhamos a Procissão litúrgica do Santíssimo Sacramento ou louvamos o Sacramento Divino depois da Bênção, como se usa em
alguns lugares:
Bendito, louvado seja
O SSmo. Sacramento;
Os anjos, todos os santos
Louvem a Deus para sempre. Amêm.
6*
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Ainda me recordo dos dias felizes da minha infância, quando, à noite, nos sábados, em volta do Santuário Doméstico, com
as velas acesas e na maior devoção rezávamos, todos, o Ofício
de Nossa Senhora, no qual, ao fim de cada hora, dizíamos:
Glória seja ao Padre
E ao Filho e ao Amor também
Que são pessoas três,
Agora e sempre sem fim. Amêm.

Ainda, se voltamos as nossas vistas para a maneira popular de dizer, como as encontramos nos nossos livros de Folclorismo, vamos encontrar a mesma forma de pronunciar. Citamos
somente três passos, de Leonardo Mota, de Rodrigues de Carvalho e de Francisco Damante.
Leonardo Mota, há pouco falecido em Fortaleza com a auréola de cronista religioso, profundamente cristão, dá-nos em
"Cantadores" uns versos populares interessantes da Visita dos
Romeiros, que termina assim:
Viva o Bom Jesus dos Passo,
Viva Santo Antônio também,
Viva o Santo Joazeiro
Que é nosso Jerusalém,
Viva o Padrim padre Cisso
Para todo sempre. Amêm.

Rodrigues de Carvalho regista uma produção religiosa que,
diz, está ainda em vigor nos santuários privados dos matutos:
Abre-te Porta Divina
Da Hóstia para o Jardim:
Só peço que não te esqueças
Do meu Senhor do Bonfim.
Ofereço este bendito
Ao Senhor daquela Cruz,
Pra nos livrar do inferno
Para sempre, amêm, Jesus.

Damante registou no seu mimoso livro O Bom Povo, orações, hinos e benditos que também nas regiões sertanejas do Sul
do Brasil, recitam e cantam os tabaréus, com suma piedade e devoção, salientando os cânticos em honra da Santa Cruz:
Bendita, louvada seja
No céu a Divina Luz.
Nós na terra todos damos
Louvores à Santa Cruz.
Oferecemos esta reza
A gloriosa Santa Cruz,
Que nos dará o .céu e a glória
Para sempre, amêm, Jesus.

Todas estas citações, direta ou indiretamente, nos mostram
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que a forma mais correta de pronunciar essa palavra, tantas vezes caídas dos lábios de Nosso Senhor e com a qual encerramos
as nossas orações e os nossos cânticos, revelando a confiança que
pomos na Misericórdia divina quando suplicamos, ou significando que cremos nos mistérios e nas verdades eternas como no-las
revelou o Salvador e como as ensina a Santa Madre Igreja, é
Amém.
Recitando, pois, as nossas orações ou encerrando os nossos
hinos, em língua latina, pronunciemos Amen. Mas, se o fizermos
em português, digamos invariàvelmente Amém, a não ser que
substituamos, quando for oportuno, aquela palavra, pela expressão equivalente: Assim seja.
Amêm haveremos de dizer em português, como cantavam
naqueles dias gloriosos do III Congresso Eucarístico Nacional
todos os pernambucanos e os brasileiros de todos os recantos da
Pátria:
Viva a Hóstia e a seus pés lhe roguemos
Sob as bênçãos da Virgem no Além
Pela Pátria que tanto queremos
E respondam os Anjos: Amêm.

Adolescência e Religião.
Pelo Pe. Dr. J o s é d e A z e v e d o N o r o 11 h a, S. S.,
Colégio de S. Joaquim, Lorena, S. P.

Aí estão dois termos que à primeira vista parece são incompatíveis, mas que realmente se demandam na formação do
homem, quando este reponta na flor silvestre da sua adolescência. A maior parte dos jovens que frequentam os nossos ginásios e colégios se acham nessa qu·adra da existência psicológica
chamada "Idade Ingrata".
Dom Pierre Petit de Julleville prefaciando um volume de
"diferentes pareceres apresentados ao Congresso de Dijon" em
1934, sobre o Adolescente por volta da idade ingrata, escreveu:
"A crise é geral. Crise de instabilidade, de contradição, de desejo de independência e também de debilidade. Crise cuja repercussão se faz sentir em todos os domínios: no corpo, pela
desproporção; nas formas, pela deselegância; na lógica, pela

86

N o r o n h a, Adolescência e Religião

falta de método do pensamento. Julgamentos superficiais, induzidos por emoções, e, não raro, excessivos ou mesmo absolutos.
Vontade intermitente, com fáceis desfalecimentos, mas também
capaz de devotamento quase heróico. Sensibilidade volúvel, consciência caótica, duvidosa, ora escrupulosa, ora laxa e vezeira
em lançar deliberadamente um véu sobre questões inquietaqoras,
especialmente as que se relacionam com a pureza, com a justiça
e a probidade em matéria econômica ou de frequência escolar.
O painel não é nada lisonjeiro; contudo, para educadores verdadeiros, essa idade suposta ingrata, é a mais atraente que imaginar se possa: a idade decisiva do homem, da qual deverá desabrochar a flor de sua personalidade".
E', portanto, a mais indicada para uma "formação individual espiritualista, única base de reforma social e única tábua
de salvação, contra o desencadeamento dos apetites animais, comuns à sociedade atual", como bem disse o Pe. Leonel Franca.
"A própria formação democrática só pode descansar no espiritualismo cristão", e este só pode ter um alicerce: uma formação religiosa sólida.
Esta é a que realmente nos falta em nossos dias, porque
se temos professores de religião, mister se faz que não sejam
tão-somente mestres, mas verdadeiros educadores de almas,
transmissores de vida religiosa. Falta-nos ainda, e muita falta
nos faz, um método apropriado, científico-didático, que interesse
e aproveite aos adolescentes de boa vontade.
Encarando a religião apenas como ciência, convém recordar-nos de que já S. Gregório Nazianzeno chamava o seu ensino de "arte das artes, ciência das ciências". "E' a mais nobre
de todas, dizia Pio XI, porque é a transmissão do "verbum vitre" que Deus fará frutificar no coração dos ouvintes". E Pio X
assegurou ser "mais fácil encontrar-se um bom e brilhante orador, que um modesto catequista".
Para a formação de professores de religião, um breve e
prático "Manual de Catequética" será editado nos princípios do
ano próximo, pela Livraria Acadêmica do Largo do Ouvidor, 28,
S. Paulo.
Pois, se há ciência que mormente exija formação adequada para ser lecionada, outra não vejo que a ciéncia da Religião. Haja vista a Suma Teológica que S. Tomás compôs para
"erudição dos incipientes", isto é, para os "noviços da doutri-
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na". Sinal evidente de que não se trata de uma ciência fácil,
quando a própria filosofia é-lhe apenas ancila.
E como ciência deve ser tratada nas escolas, pois, logo no
2. artigo da I Questão, o S. Doutor estabelece em sua "conclusão", que a doutrina sagrada é uma verdadeira ciência, embora derivada da ciência divina, porque os princípios em que se
baseia não se demonstram, mas são recebidos por divina revelação, até mesmo os que não superam as forças da razão, a fim
de melhor nos assegurar a salvação eterna.
Daqui podemos já concluir que, para adolescentes, "noviços da doutrina", a Religião deve ser apresentada sob forma
científica, tanto mais que os jovens "preocupam-se com ciência
- e ciência é para eles não só uma coisa rigorosamente definida e delimitada, mas também uma atitude ardente e crítica, sempre disposta ao reexame dos valores, infensa a perdoar e a desculpar, embora cheia de amor" (Mário Donato, em "Lições de
um congresso de crianças", "Folha da Manhã").
Ocupemo-nos agora do método. Quanto ao método de ensino de religião, é indispensável, antes de tudo, adaptá-lo, sob
pena de inutilidade, ao movimento das faculdades e atividades
psicológicas.
Esse movimento difere esp~cificamente na alma da criança
e na do adolescente. Embora em ambos tenha sempre um caráter "centralizador", porque a inteligência "é uma força orientada para a unidade", na frase de S. Agostinho. "Busca sempre
a harmonia das partes, a ordem, a unidade mental. Sem esta,
não há satisfação, quietitude, atenção".
Na infância, a centralização obedece a um movimento preponderantemente centrípeto, porque a criança, sob o predomínio
dos sentidos, aprende intuitivamente, por induções empíricas,
agregando co~hecimentos, armazenando imagens na memória
sensitiva, - como se a periferia de um círculo se fosse reduzindo a círculos concêntricos, até fundir-se com o seu mesmo
centro.
Na adolescência, pelo contrário, o movimento se troca em
centrífugo, porque as faculdades da alma se desenvolvem para
a vida racional, crescem por intussuscepção ( de dentro para
fora), à medida que o jovem, começando a raciocinar, adquire
seus conhecimentos, sobretudo por deduções lógicas, - como
se o centro do mesmo círculo se fosse agora alargando em cír0
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culos concêntricos, até confundir-se com a periferia· da sua própria circunferência.
Por não se atender a esta troca de movimento psicológico,
e até contrariá-lo, pretendendo dar, aos jovens, aulas de religião
como se dão às crianças, é que até hoje tivemos de lamentar o
pouco ou nenhum proveito obtido na catequização dos jovens
adolescentes, e assistir desconsolados à tremenda crise de que
são vítimas, que quase sempre culmina com a perda da fé.
"Julgam-se eles capazes de digerir coisa mais sólida, têm
grande medo de parecer ingênuos. De um modo geral estão à espera dos livros que lhes dêem uma porção razoável de conteúdo
psicológico" ( Lições de um Congresso de crianças).
Em assunto de religião, "a juventude moderna volta-se para
a teologia. Antes, uma característica da espiritualidade dos leigos modernos, é justamente a sede de teologia. Querem alguma
coisa que lhes dê garantia segura de perenidade, de infalibilidade, por entre as desilusões e falências das teorias correntes"
(Catechêsi, Itália).
O livro de texto portanto, para os nossos jovens de ginásio
e colégio, deve ser a Suma Teológica reduzida ao Catecismo, ou
este explicado por aquela, como brevemente teremos na mencionada Livraria Acadêmica.
Voltando, porém, a falar das atividades psicológicas, precisamos notar ainda que os movimentos descritos desenvolvem
um dinamismo equivalente à natureza da alma, que, sendo simples, sem partes quantitativas, opera pelas suas faculdades, toda
em cada uma delas. E' por isso o centro explícito, ao qual, na infância, convergem os círculos feitos da matéria que a criança vai
aprendendo; na adolescência, dele divergem os círculos formados pelas faculdades que no adolescente se vão desenvolvendo.
Todos, porém, com seus pontos equidistantes do centro, porque
seus raios dinâmicos equivalem· sempre à natureza· da alma toda.
Percebemos assim que há, em psicologia, propriedades racionais idênticas às das linhas geométricas na formação do círculo, com idêntico dinamismo; propriedades estas que, com maior
perfeição ainda, encontramos em teologia, onde a Natureza divina se identifica, tanto no ser como no operar, com cada uma
das três divinas Pessoas.
Diante destes fatos rigorosamente científicos, devemos concluir que o Método Cíclico, cuja base são as propriedades racio-
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nais das linhas geométricas, é justamente aquele que procurávamos; só ele se adapta perfeitamente ao movimento das faculdades e atividades psicológicas, quer na infância, quer na adolescência; desenvolve-as proporcionada e harmoniosamente, tanto
na ordem natural como na sobrenatural com a doutrina cristã.
Nele temos, portanto, o método clássico que devemos adoptar
no ensino_ da religião, porque só ele satisfaz em toda linha à grandeza ela atribuição educativa religiosa, que reside justamente nesse sentido de euritmia psíquica que já Otto Willmann visava em
toda educação; isto é: "o aperfeiçoamento total do homem, de
todas as suas faculdades, mas conservadas todas nas suas proporções exatas relativamente às demais e ao seu conjunto".

Nossa Senhora na Música de Portugal.
Por M á r i o d e S a m p a y o R i b e i r o, Lisboa.

1

Para se ter clara noção de como o território português se
encontra vinculado a Nossa Senhora, não é preciso andar-se muito, nem ter grande bagagem literária. Basta ser-se analfabeto e
a~somar ao primeiro miradouro natural das cercanias, porque é
certo e sabido enxergarem-se logo dois ou três templos dedicados a Maria Santíssima, tanto monta estar-se no coração dos
grandes centros urbanos, como nos lugares mais ermos e arredios.
Não têm conto os cabeços em que alvejam, milagrosamente encarrapitadas no cocoruto, pequeninas ermidas que testemunham amor entranhado e, até, a cavaleiro do Cabo da Roca, enfrenta os rijos vendavais atlânticos, incrustada na pedregosa crista da Peninha, linda capelinha consagrada à Virgem - última
atalaia do Velho Mundo, ali postada, à beira do começo do grande Mar Oceano, guarda-avançada da terra firme, para o mareante cansado de se ver entre céu e água ...
Ainda antes de haver Portugal, já o nome da Mãe de Deus
enchia esta faixa do barlavento peninsular e lá no extremo sul
1) Recebemos os originais deste valioso estudo por intermédio do
nosso prezado confrade frei Pedro Sinzig, O. F. M., Redator de Música
Sacra. Sendo o trabalho um tanto longo para aquela Revista, é com prazer que o publicamos na REB. (A Redação).
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-do país, quando a mourama imperava no Algarve e os secretos
legados pontifícios ainda nem sonhavam demandar os píncaros
adustos das Astúrias, para atearem no ânimo dos cristãos o espírito sagrado da revindita, que um dia se precipitaria das penhas de Covadonga - lá no extremo sul, ia dizendo, nunca deixou de chamar-se de Santa Maria a atual Faro.
Não se pode separar Nossa Senhora da realidade histórica
portuguesa.
Santa Maria de Braga detém o primado com justiça e foi ao
patrocínio de Santa Maria de Cârquere, para riba de Lamego e
-de Resende, que se recorreu em grave aperto para se conjurar o
risco em que estava a saúde do pequeno Afonso Henriques.
A sombra dos niuros da minúscula Santa Maria de Portucale se congregaram os cruzados do Conde de Aarschoot, de Cristiano de Oistell, de Herveu de Glanville e de outros mais, para
ouvirem a palavra inspirada do Bispo D. Pedro Pitões requererlhes a ajuda que permitiria converter em realidade o que era ane'lo veemente de muitas décadas - a conquista da moura Lisboa.
As grandes obras de fomento que Afonso Henriques, na re,gião p9-ntanosa onde entroncam o Baça e o Alcoa, entrega ao saber e ao zelo fervoroso dos bernardos são postas sob a égide de
Santa Maria e perde-se na noite dos tempos a origem do topônimo Terra de Santa Maria, usado para designar largo território ao sul do Douro, onde campeia ainda agora o nobre Castelo
da Feira.
Na luta cruenta e porfiada de mais de um século contra o infiel, pode dizer-se que Nossa Senhora combateu sempre na primeira linha. Por todo o lado se levantaram fortificações guarnecidas por espessas muralhas e sólidos parapeitos, que muito contribuíram para consolidar a conquista, mas a par delas - quantas vezes no seu próprio coração! - erguiam-se altares em honra de Santa Maria, porque a proximidade da Mãe de Deus era,
para · os corações dos defensores, motivo de maior segurança do
que a oferecida aos corpos pelas fortes cortinas creneladas.
Santa Maria da Oliveira, em Guimarães, é padrão de horas
de alta angústia e quando, por morte de D. Fernando, o Formoso, a sucessão do Reino devém litigiosa e os destinos da grei portuguesa parecem estar por um fio, é a Nossa Senhora que se recorre e Ela de bom grado assenta praça ao serviço da causa de
Portugal.
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E' a Santa Maria de Assumar que Nunálvares faz o voto dos
Atoleiros e é Santa Maria da Graça, de Lisboa, Quem,- na hora
própria, anuncia ao povo da capital como se decidira o prélio travado junto de Aljubarrota.
El-Rei de Boa-Memória faz erguer em honra de Santa Maria da Vitória a mais rendilhada filigrana de pedra que até hoje
se tem levado a cabo em nossa terra e quando, mais tarde, se assenhoreou de Ceuta, tanto fiou a mantença e conservação da chave do estreito dos 2.000 e tantos homens do Conde de Viana, como de Santa Maria de Africa entronizada triunfalmente na que
fora mesquita principal da grande praça do Algarve de além-mar.
E quando a Idade Média está prestes a atingir seu termo é
a Santa Maria do Espinheiro, a par de Évora, que D. Afonso V
doa a sua estátua equestre, feita com a prata que trouxera de
Tânger e de Arzila.
Findava então uma era de alta espiritualidade, que tivera
nascença ao raiar o século XIII, em Assis e Montalverne, e não
tardou em avassalar a Europa inteira, o que é como quem diz
todo o mundo de então. A fervorosa piedade das almas gera um
ambiente de constante e apaixonada aspiração para Deus; todos
se voltam parn o Céu, de mãos postas em preces ardorosas e veementes. Até os arcos das abóbadas são levados a fletir-se, como
se sofressem a influência do ar que se respira ou quisessem exprimir materialmente uma ânsia cada vez maior e mais insatisfeita.
Deus é o supremo bem e Sua Mãe Santíssima o melhor dos
refúgios, o mais seguro valhacouto. E' a idade da verdadeira fraternidade universal, aquela em que foram possíveis os cavaleirosandantes. Os homens, por assim dizer, tratam-se de tu con:i Jesus Cristo e sentem-se melhor e mais confortados nos templos,
que em suas casas. A Mãe de Deus é a Mãe de todos, a Rainha
,dos Céus e da Terra, por Quem todos nutrem igual ternura. E'
tal a familiaridade reinante, que chega a tocar as raias da promiscuidade. Daí a representação normal das figuras de Cristo e
de Nossa Senhora ombreando com personagens atuais, vestidas
.à época.
De fato, reinavam nos corações e estavam presentes em todos os lares, do mais modesto ao mais suntuoso, na humilde choupana como no castelo mais grandioso, na lapa mais inóspita como nos paços mais acolhedores e conchegados.
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Os maiores primores líricos, em latim como em romance,
vão endereçados a Santa Maria ou comentam-lhe passos da vida.
Chovem as prosas, multiplicam-se as sequências, desde o
incomparável Stabat Mater dolorosa, ainda hoje em uso, até outras, de há muito banidas, como a Area Virgo em que Ela era dita
Purpurea ut viola:
Roscida ut rosa,
Candens ut lilia
Tu es enim patri chara:
Tu es Jesu mater bona
Tu Sancti Spiritus ut templum facta.
Tu es pulchra Dei sponsa
Tu regem Christum enixa
Domina es in creio et in terra

e em que era proclamada Medianeira dos fiéis e sua única esperança, depois de Deus:
Mediatrix nostraque es
Post Deum spes sola ...

Outro vate inspirado, ferindo tecla muito batida, dizia:
Verbum bonum et suave
Pandit intus in conclave
Et ex Eva formans Ave
Evre verso nomine.

e mais adiante jogava-lhe este mimo, em verdade primoroso:
Virga sicca sine rore
Novo ritu, novo more:
Fructum pertulit cum flore
Sic et virgo peperit.

E' frequente embrechar em qualquer dos hinos marianos
em especial no formoso O gloriosa Domina - esta bela rogação
metrificada:
Maria Mater gratice
Mater misericordire,
Tu nos ab hoste protege
Et hora mortis suscipe

e a Salve, Regina é digna coroa de longa teoria de invocações
enternecidas, algumas de peregrina formosura, que nos tempos
medievos se encadeavam na ladainha, sempre arrimadas, comoqualificativo, ao nome da Virgem, que era para as almas o que
a estrela fora para os Reis vindos do Oriente para adorar a Jesus nascido em Belém ...
Sancta
Sancta
Sancta
Sancta

Maria,
Maria,
Maria,
Maria,

mater
mater
mater
ma ter

piissima,
humilitatis,
obedientire,
prudentice ...
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E tendo sempre Saneia Maria como bordão (fossem frades
de mosteiro monumental ou monges de cenóbio pobríssimo, fossem simples leigos com as famílias ao redor do lar, ou soldados
nos campos de batalha ou ainda, mareantes no convés de frá. geis caravelas ou fustas) a enfiada de amorosas alcunhas seguia
longamente, enternecidamente, e a Mãe de Deus era chamada
Virgo pulcherrima,
Virgo sanctíssima,
Virgo speciosissima,
Vas totius sanctitatis,
Pulchrior tuna
Lux meridiana
Hospitium divinitatis
Spiritus Sancti sacrarium
Thronus Salomonis
Ostium Paradisi
Oemma Castitatis
Fios Virginitatis
Forma Sanctitatis
Regina Ccelorum

e a cada invocação o coro impetrava, contrito e cheio de esperança: Ora pro nobis.
Passando ao profano e a quanto se trovou em romance, podemos aquilatar até onde chegava o influxo do amor a Nossa Senhora. pelas Cantigas a Santa Maria. E não se creia que tais cantares de louvor estivessem circunscritos à corte de Afonso X, visto que alguns dos prodígios glosados se passaram em terras de
Portugal, designadamente em Terena, em Faro, em Alenquer e
Santarém.
Muito devemos varões
Loar a Santa Maria,
Que sas graças et seus dões
Dá a quem por ela fia

diz-se numa delas e noutra proclama-se a Virgem como
Rosa das rosas et fror das frores
Dona das donas, senhor das senhores.

E se é assim em tudo e por tudo, seria de estranhar que na
Música se não desse o mesmo. Como não haviam os músicos de
preiteá-La se Santa Maria era, como, mais tarde, disse lapidarmente Álvaro de Brito Pestana, em a glosa de maravilha que fez
à irreverente cantiga de Antão de Montoro:
Depois de Deus a melhor
Depois de Deus a maior
Das grandezas em grandeza.
Sobre todas em alteza
Depois de Nosso Senhor
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Se, na remota designação de Santa Maria de Faro, está latente e implícito o culto de Nossa Senhora, em certa lápide do
Museu Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos certifica-se o florescimento da prática da música litúrgica em começos do século VI:
André, princeps cantorum da igreja de Mértola, morreu em 525
com 36 anos de idade. Ora, para que ele fosse princeps cantorum, era preciso que houvesse um coro regular, que ele dirigiria.
Nada se sabe ao certo acerca da Música de tempo tão recuado porque ainda se estava distante do emprego da notação menos que rudimentar, que indicava apenas a altura dos sons sendo totalmente omissa quanto à sua duração.
Da era da notação neumática vários monumentos chegaram
até nós e por eles se prova o uso normal da notação aquitana ao
norte do Douro, certamente trazida pelos monges de Cluny. Há,
porém, vestígios seguros de a notação toledana ter sido empregada correntemente no termo de Coimbra, do que se infere que nas
margens do Mondego se seguia o rito mozárabe, ao passo que
em terras da arquidiocese de Braga, ou suas sufragâneas, predominava rito por certo integrável na família litúrgica romanogalicana.
A notação das Cantigas de Santa Maria é controversa e os
fólios membranáceos medievais ( que têm sido encontrados a servir de capas de encadernação de livros de contas, etc.), não estão ainda o bastante estudados para que deles se extraia lição segura, quanto às práticas musicais.
Durante a Idade Média, Portugal, sob o ponto de vista musical, não se diferencia das mais regiões da Península. Mas ao
alvorecer do século XV, ao que parece, em Aragão surge, na catedral de Tarazona, um centro musical de grande importância.
Nada se conhece de positivo quanto à sua provável origem, mas
é crível que a corte pontifícia de Avinhão - relativamente próxima - não haja sido de todo estranha ao caso.
E se na Sé-velha de Coimbra está sepultado o cônego-cantor D. André Joanes, que faleceu em 1345 e era de origem lombarda, menos de um século depois já todos os músicos - instrumentistas e cantores - eram nativos da Península.
No Leal Conselheiro, ao relacionar-se o tempo que duravam
as funções litúrgicas na Capela Real, mencionam-se em especial
duas festas de Nossa Senhora em que se fazia música - o ofício da Purificação, com terça cantada, pregação, bênção dos cí-
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rios e procissão, e o dia de Santa Maria de Agosto, em que havia terça e sexta rezadas, mas em que matinas e prima eram
cantadas.
Dada a .estreiteza de relações existentes entre a corte por-·
tuguesa e a de Borgonha - a documentação lá subsistente de-·
monstra que eram raras as Páscoas ( do N atai, das Flores e do
Espírito Santo) em que Filipe, o Bom, não mandasse luzida embaixada artística a saudar seu sogro parece que se deveria·
ter feito sentir muito a influência musical flamenga entre nós, como sucedeu com a pintura.
EI-Rei D. João I, no começo do Livro da Montaria, deixa en-·
trever que lhe eram familiares as baladas e os virelais de Guilherme de Machault e tal conhecimento, a meu ver, só se explica por via das tais embaixadas, que teriam sido portadoras das
primícias da Ars nova, mas, por outro lado, não se pode duvidar
da presença de menestréis portugueses na corte de Bruges ( e na·
de Paris) e é certo que Dufay glosou certa cantiga portuguesa,
que seria a predileta de sua Ama, a Duquesa Dona Isabel, e que
a nossos dias chegou a coberto da designação enigmática de
Portugaler.
Todavia no Leal Conselheiro entrevê-se com relativa clareza o predomínio do discantus ( descante) e do fabordão, mas a
nossa música erudita era satélite da da corte de Aragão porque
o mestre de capela de D. Duarte, ainda em vida do Pai~ era aragonês - o Padre Gil Lourenço, que foi prior de Santa Maria de
Sintra e -deve ter vindo, em 1428, no séquito de Dona Leonor
de Aragão.
Tristão da Silva, o famoso autor de Los· amables· de la Mu-·
sica, também era aragonês e veio para cá da Sé de Tarazona, em
dias de D. Afonso V, depois de a Capela Real ter sido reformada
ao uso de Inglaterra, reforma que, quanto a mim, não· deve ter·
contendido com as práticas musicais.
Só em dias dei-Rei D. João II, ao que parece, a- polifonia
flamenga assentou arraiais, especialmente depois que Ockeghem,
em 1469, veio para Madrid, onde não tardou em pontificar João
de Urrede.
Há no Cancioneiro geral, de Garcia de Resende, referência·
à missa de L' homme armé e repetidas alusões a Josquin des Prés.
Desse período há em Coimbra as seguintes missas marianas:
Verbum bonum et suave, de João Mouton; Ave Maria; d'e Pedro
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de la Rue e lnviolata, integra et casta es Maria, de Natal
Bauldwijn.
Da primeira metade de Quinhentos quase não há livro de
vihuela que não inclua duas ou mais diferenças sobre o cantochão
cio hino O gloriosa Domina, o que atesta espantosa popularidade
do motivo.
O tema gregoriano do Ave maris stella também é objeto da
predileção dos guitarristas e de como as trovas de assunto mariano não escasseavam temos pr.ova nesta advertência, inserta na
Meditação da inocentíssima morte e paixão de Nosso Senhor, de
Frei Antônio Tavares de Portalegre ( 1547):
"O vilancete do Parto da Senhora se há de cantar por o duo
que compôs Torres da letra de Inimiga foi madre; e o do Pranto
da Senhora caminho do monte Calvário pela composição do moteto Fili mei Absalon, do qual foi a letra tomada".
A mais antiga composição de irrefragável autoria portuguesa é própria de Nossa Senhora: é o Magnificai, a três vozes, de
Pedro do Porto, em canto alternado, que subsiste em certo livro
de coro da Catedral de Tarazona.
Da mesma época, aproximadamente, serão os Magrzificats
de Luís de Moram (ou Morangam) e de Vasco Pires e ainda outras composições menores de Aires Fernandes, de Fernão Gomes
e de Bartolomeu Trosiglio ( que chegou, mais tarde, a mestre da
Capela Real) existentes em livros que foram de Santa Cruz, de
Coimbra.
Quero crer que o mais notável compositor do tempo terá sido
o famigerado crúzio D. Heliodoro de Paiva, irmão-colaço dei-Rei
D. João III, falecido em 1552, e de quem disseram ser homem
muito para desejar ver, em virtude de seu grande saber e de sua
espantosa perícia. Foi bom teólogo e bom hebraico, latino e grego
e filósofo, mas foi igualmente músico perfeito, pois tocava bem
vários instrumentos e deixou mais composições que de dias tem
o ano. A sua modéstia extrema levou-o a não assinar as obras, de
onde o não ser possível hoje averiguar-se as que chegaram até
nós e andam arroladas sob enervante e nivelador anonimato. Das
missas e Magnificais nem uma só se lhe pode atribuir, mas não
se dá o mesmo com uma Salve, Regina a que mão caridosa, em
recuado tempo, marcou a paternidade.
Vários fatores e várias causas contribuíram para a gradual
transformação do ambiente medievo.
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A famosa cantiga de Antão de Montoro, em que este marrano comparava sacrllegamente Isabel, a Católica, com Nossa Senhora, não era, em boa verdade, irreverente de raiz, porque só
traduzia ignorância e subserviente bajulação e nunca maldade. No
entanto, provocou vivíssima reação e a glosa de Alvaro de Brito é testemunha do fato.
Mas não tardou que surgissem o espírito renascentista, o
humanismo e as questões do livre arbítrio a modificar tudo. Os
próprios teólogos se deixavam gafar e vinham discutir questões
subtis e transcendentes para público e raso em vez de as dirimirem entre si, no remanso das sabatinas ou em conciliábulos privados. Por isso Gil Vicente dizia, em 1506, na maravilhosa Pregaçam que fez em Abrantes, quando nasceu o Infante D. Luís:
No quiero ser uno de algunos letrados,
Que por demostrarse profundos barones
Desputan consigo en las predicaciones
Y en las escuelas estanse callados.

Não tarda que se metam pelos olhos dentro os inconvenientes da absoluta familiaridade dos fiéis com as coisas de Deus,
dado o número sempre crescente das ovelhas ronhosas que se
imiscuem no rebanho.
Em Santa Maria de Belém - o mais alto expoente arquitetônico da época - a porta lateral é verdadeira apoteose de Nossa Senhora, mas a imagem da Virgem domina a grande altura a
composição geral, está como entronizada e essa entronização é
sintomática e é também, a meu ver, simbólica. No pórtico axial
as figurações relacionadas com o Natal de Jesus estão, do mesmo modo, o mais distantes possível do solo.
Por outro lado, o gosto pela riqueza suntualiza o ambiente,
a realeza engrandece-se a mais e a mais e não tarda em requerer o título de majestade.
A guerra movida pelo protestantismo à pessoa de Nossa Senhora contribui para exacerbar a devoção nos peitos dos portugueses que A exaltam, perseverando cada vez mais na crença da
Sua Conceição imaculada.
Gil Vicente proclama-A
Ave Maria ab initio creata
Gratia plena concepta e nacida

mas, apesar de tudo, Nossa Senhora deixa cada vez mais de ser
Mãe carinhosa, para devir Rainha e Soberana e os homens, sem
7
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o sentirem, deixam de agir como filhos, para se arregimentarem
como súbditos, aliás devotadíssimos e cheios de zelo.
O fato, a meu ver, é claramente demonstrado pela paráfrase
do Te Deum, em que Santa Maria é exaltada a mais não poder
ser:
Te Matrem Dei laudamus
Te Mariam Virginem confitemur ...

A medida que o racionalismo· se vai assenhoreando das mentes e dos corações, a espiritualidade antiga vai sendo enxotada
a mais e a mais e refugia-se nas artes plásticas e na música. Esta
é mesmo o seu último refúgio.
Não foi o medo ao Santo Ofício que embotou os anseios de
beleza ou manietou o poder criador da inteligência; o que enregelou os corações e fez estancar nas almas os fervores de ordem
espiritual foi o geral empanturramento de erudição, foi a guerra
movida pelo humanismo a tudo quanto cheirasse a medievalismo, foi a progressiva adulação dos sentidos, filha da revivescência dos modos e maneiras do paganismo e o abandono cada vez
maior do espírito de pobreza. O lirismo que, até então, fluía naturalmente dos corações e borbotava espontâneo das almas, estiola ao sopro de infernal suão e acaba por secar de todo. Sucede-lhe o império do colete-de-forças das regras da poética, à maneira dos clássicos greco-latinos, o domínio despótico da forma
literária. A consequência inevitável é a sucessão do artifício à
obra de arte e a rebusca de efeitos e de pormenores ser julgada
qualidade recomendável. Só o gênio de Camões logra libertar-se
da tirania.
A Música é a derradeira cidadela a que a espiritualidade medieval se acoita, porque se entende que a sua expressão mais elevada é honrar a Deus e elevar o pensamento e o sentir dos homens acima das coisas palpáveis. E', até, curioso o notar-se como todas as outras manifestações artísticas se tornam cada vez
n:iais frias e inexpressivas, hirtas e convencionais, ao passo que
aumenta o expressivismo da Arte dos Sons, ao ponto de os teóricos enunciarem que o principal requisito da obra musical digna
de tal nome, é o diligenciar traduzir o mais ao vivo possível o
sentido da letra e, assim, ser alegre ou triste, em andamento vagaroso ou apressado, executando-se com o colorido sonoro imposto pelo texto.
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Pode dizer-se afoitamente que o século de oiro da nossa Música decorreu de 1551 a 1650.
O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, escola florescentíssima em que apesar da influência da escola de Sevilha - em que
pontificaram Pedro Fernandez de Castilleja, Pefialosa, Escobar,
Ribera, Ouerrero e Morales - recebida por conduto do insigne
D. Francisco de Santa Maria,· castelhano, oriundo das cercanias
de Cidade Real, nunca se apagaram as predileções pelos gostos
dos mestres franceses do começo do século.
D. Fràncisco de Santa Maria vestiu o hábito dos cônegos
regrantes, depois de ter sido mestre de capela na Sé da Guarda
e na de Coimbra e veio a morrer em 1597, depois de ter feito o
compasso aos crúzios durante perto de quarenta anos.
Entre a sua obra avulta a admirável O beata Maria, que ainda hoje proclama aos quatro ventos o extraordinário mérito do
autor.
D. Pedro de Cristo (fal. 1618), sem dúvida o primeiro dos
mestres de Santa Cruz, legou-nos obra muito vasta e excelente
e há entre ela numerosas páginas relacionadas com o culto de
Nossa Senhora.
Mas, a par da escola conimbrigense, floresceu outra, em Évora, que não tardou em eclipsá-la, o que não é de admirar visto
que a de Santa Cruz se circunscrevia às necessidades de uma Ordem monástica, se bem que numerosa, o que não sucedia com a
da capital transtagana, que viria a ser alfobre do país inteiro.
E' ponto assente que tal escola se deveu ao mecenato do Cardeal D. Afonso, filho de O Venturoso, e que o seu primeiro mestre de capela foi Mateus de Aranda, antigo discípulo de Pedro
Ciruelo, em Alcalá de Henares, o qual antes de vir para cá deambulara por Itália, segundo sua própria confissão. Quando Aranda foi nomeado lente da Universidade de Coimbra, sucedeu-lhe o
Padre Cosme Delgado, que deve ter sido grande adepto (ao menos no gosto) da escola de Sevilha, se é que não foi Aranda quem
serviu de traço de união entre as duas importantes capelas meridionais da Península. O Cardeal D. Henrique, com o beneplácito dei-Rei D. João III, prosseguiu a obra benemerente de seu irmão e antecessor e, da segunda vez que esteve à testa da arquidiocese eborense, levou consigo o lisboeta Manuel Mendes a quem,
sucessivamente, ordenou de subdiácono, de diácono e de presbítero, encardinando-o, pela prenda musical, à mitra de Évora. O
7*
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Padre Manuel Mendes nunca foi mestre de capela da Sé eborense, mas ensinou no Colégio do Espírito Santo, ou dos Meninos
de coro, e aí, no dizer do Padre Tomé Alvares, foi mestre de toda
a boa música deste Reino.
O primeiro de seus discípulos, na arte e seu herdeiro dos lugares, foi o grande Filipe de Magalhães, natural de Azeitão, que
chegou a mestre da Capela Real e a quem se deve um livro de
Magnificais, impresso em Lisboa, por Lourenço Craesbeck, e outro de Missas, saído dos mesmos prelos, em 1636, e que, entre outras, contém a estupenda missa de Beata Virgine.
Outro grande discípulo de Manuel Mendes foi o celebérrimo
Duarte Lobo, sobre quem me deterei um pouco mais, em virtude
de estarmos no ano tricentenário da sua morte.
Conquan'to em suas obras impressas se diga cidadão de Lisboa, eu vivo convicto de que Duarte Lobo não terá vindo ao mundo na capital do Reino e que se intitulava civis olisiponensis por
via de ser vizinho de Lisboa e não por outra causa.
A menos que fora filho de qualquer criado do Cardeal D.
Henrique, não se justificaria a sua entrada para o Colégio dos
Meninos de coro da Sé de Évora, entre 1574 e 1576, andaria nos
nove anos, se não fosse oriundo dos plainos transtaganos, especialmente de terras da arquidiocese.
Seus primeiros tempos de vida são muito nebulosos e a incerteza é consideràvelmente agravada pela coexistência nos mesmos locais de um seu homônimo, que também veio a ser clérigo
de missa e acabou os dias a paroquiar a matriz de Coruche. Um
deles era das Alcáçovas, mas, até à data, não se sabe ao certo qual,
se bem que o maior número de probabilidades milite a favor do
outro, se é que não está errado, na certidão de idade, o ano do
nascimento.
E', porém, indubitável que em 1585 ainda só tinha ordens
menores e já dirigia a capela do Hospital de Todos os Santos, a
mais importante de Lisboa, depois da da Sé. No exercício desse
cargo se deslocou a Évora para ser ordenado de missa e em Julho de 1594, quando assinou o parecer favorável à publicação do
Passionarium, de Frei Estêvão de Cristo, já era mestre de capela
da catedral lisbonense e, ao que se diz, manteve-se no exercício
do mestrado quarenta e cinco anos consecutivos, sendo sucessivamente beneficiado e quartanário.
Em Maio de 1639, quando o Arcebispo D. Rodrigo da Cu-
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nha regressou de Madrid, Duarte Lobo ainda era mestre de capela, pois há testemunho coevo que no-lo descreve a entoar o salmo ln exitu Israel, no préstito solene com que o Cabido foi esperar e receber o seu prelado, mas, ainda no decorrer desse mesmo ano, dotou uma sobrinha para freira de Cheias e, na escritura, já se intitula Reitor do Seminário, que ficava junto da igreja de S. Bartolomeu, ao Castelo de S. Jorge.
A 24 de Setembro de 1646, tendo, o máximo, 81 anos de
idade, faleceu; cumpriam-se nesse dia quarenta e um anos justos que se finara em Évora seu insigne mestre.
Foi-lhe dada sepultura na desaparecida igreja de Santo
Elói, dos cônegos azuis, que o vulgo apelidava de Loios.
Duarte Lobo foi muito favorecido por el-Rei D. João IV, de
quem foi partidário esturrado e, com fé nos dizeres do seu discípulo, Padre Antônio Fernandes, Lisboa tinha--o em grande conta,
quer por seu muito saber, quer por suas virtudes e seu viver exemplar. Porque foi pessoa de teres pôde permitir-se ao luxo de imprimir grande parte da sua obra na famigerada Oficina Plantiniana, de Antuérpia.
Os cadernos com a música para as matinas do Natal (a 4 e
a 8 vozes) e a missa para essa noite, além de antífonas de Nossa
Senhora ( entre as quais a Salve, Regina, a 11 vozes, repartidas
por 3 coros) saíram em 1602 e não se sabe hoje da existência de
coleção completa.
O livro de Magnificais (ultimamente reimpresso a expensas do Instituto para a Alta Cultura em magnífica edição devotadamente preparada por Manuel Joaquim) saiu em 1605 e os dois
de Missas estão datados, respectivamente, de 1621 e de 1639.
No primeiro estão compreendidas duas missas marianas a De Beata Virgine, outro dia executada em Évora, no pontifical
de abertura do Congresso Mariano, graças à abnegada dedicação do Rev. Padre José Augusto Alegria, e a Saneia Maria, cujo
admirável Credo fez parte do programa da soleníssima comemoração levada a efeito por POL YPHONIA, na Sé Patriarcal, em a
tarde de 6 de Julho deste ano ( 1946).
No segundo, nenhuma das partituras se relaciona com Nossa Senhora, mas na Livraria Real existia úm Magnif icat a oito
vozes, do primeiro tom, por bemol, que não era nenhum dos contidos no volume publicado em 1605.
O frontispício do Liber Processionum et Stationum Eccle-
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sire Olysiponensi, por ele editado em 1607, na tipografia de Pedro Craesbeeck, vem ornamentado com uma deliciosa gravurinha que representa Nossa Senhora e em cuja orla, a toda a volta, se lê a Regina creli.
Frei Manuel Cardoso ( 1570-1650), talvez por ser carmelita, foi o contrapontista que mais obras vinculadas ao culto da
Virgem nos legou.
Além de um livro de Magnif icats, em canto alternado, a 4
e a 5 vozes, impresso por Craesbeeck, em 1613, deu à estampa
outro em que só uma das missas não é votiva de Maria Santíssima ou construída sobre temas marianos. Nesse monumental volume, em que a perícia do contrapontista atinge as raias do pasmoso, se compreendem nada menos que seis missas (sendo duas
a 4 vozes, duas a 5 e duas a 6) sobre troços melódicos ligados
com a antífona Ab initio et ante srecula creata sum, além de outra que se intitula De Beata Virgine e que é a 4 vozes. Mas noutro volume existe a missa Regina creli, a 5 vozes, e na Livraria
dei-Rei D. João IV guardava-se uma outra missa Ab initio, a 8
vozes, além de um Magnif icat do quarto tom ( também a 8), de
uma Salve, Regina e de outra missa - Beata Mater - a igual
número de vozes.
Dessa época importa citar ainda o Ave, Regina crelorum, a
8 vozes, de Miguel Leitão de Avilês, a missa Beata Mater, a 11
vozes, de Frei João da Cruz e alguns Magnificats do Padre Manuel Cabreira, que foi mestre de capela da Sé de Braga.
Diogo de Alvarado (fal. 1643) foi autor de um Ave, Virgo
gloriosa, a 4 vozes, que teve fama.
Filipe de Magalhães foi mestre de um mocinho oriundo das
cercanias de Toledo e que talvez fosse neto de um certo Estêvão
Lopes, que foi criado do célebre pintor Luís de Morales e parece tê-lo acompanhado a Évora quando ele, em 1565, lá foi pintar
o retábulo da capela-mor do convento de São Domingos - mocinho que veio a graduar-se em Artes na Universidade eborense,
quando colegial do Colégio dos Meninos de coro, e mais tarde
ocupou brilhantemente o lugar de mestre de capela da Sé de Viseu.
Refiro-me ao cônego de meia-prebenda Estêvão Lopes Morago, autor de motetes primorosos e que para Nossa Senhora
compôs duas obras que o catálogo da Livraria Real de Música
relaciona e que não fazem parte do espólio conservado na Biblio-
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teca de Viseu uma Salve, Regina, a 8 vozes, e a missa Ave,
Virgo sanctissima, a 5 vozes.
,
Mas quão grande era a devoção de Estêvão Lopes à Mãe de
Deus transparece da dedicatória de seu Vesperal a Nossa Senhora do Altar-Mor da Sé viseense em que confessa enternecida e
enternecedoramente:
De todo mi caudal os hago entrega,
Reconocido de que os devo quanto
Sonoro en verso, en prosa, en solfa canto,
Que sois la fuente, que a mi alma riega.

Outro grande fulcro de atividade musícal foi a Capela Ducal de Vila Viçosa, mormente depois que o Duque D. Teodósio
II fundou o Colégio dos Santos Reis Magos.
Lá se cultivou o mais puro estilo palestriniano que, ao que
parece, começou a ser tido em grande conta desde que se mandou pagar uma tença a Filipe Rogier - famoso compositor flamengo que foi mestre da Capela Real, de Madrid, em dias de Filipe II e, depois, passou para a Sé de Saragoça - para que enviasse as suas composições e as de seus escolares. No número
destes se contava o inglês Roberto Tornar, que veio mais tarde
para Vila Viçosa a fim de lecionar o Duquezinho de Barcelos (futuro D. João IV, mas que não foi bem sucedido porque o jovem
morgado se entendeu melhor com o moço João Lourenço Rebelo
( 1610-1661), que veio a ser grande corifeu desta escola e autor
de uma Regina cceli, a 8 vozes.
O Padre João ·Batista Gomes, tesoureiro da Capela, compôs
dois Magnificais e o próprio Duque, D. João II, depois Rei de
Portugal, foi autor de outro Cântico de Nossa Senhora, além de
um concertado sobre o tema do Ave maris stella. E já que me referi a uma peça puramente instrumental, não deixo escapar o ensejo de arrolar as flores de música, do Padre Manuel Rodrigues
Coelho, livro onde se incluem quatro peças sobre o cantochão do
Ave maris stella, cada qual com o tema em sua voz, e mais cinco
versos concertados sobre o cantochão do Magnif icat para serem
entremeados com os versículos cantados a vésperas.
Assim como na literatura o colete de forças do classicismo
ilaqueou o poder criador, fonte de inspiração, e, pelo desenvolvimento da imaginação, conduziu ao abuso da redundância e ao
gongorismo, sobretudo ao mau gongorismo, assim o desenvolvimento do cultivo da música instrumental e do consequente estilo
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imitativo conduziu ao progressivo império da técnica, pela multiplicação constante de temas, repetidos, por vezes, até o fastidio.
A voga das doutrinas políticas, bebidas em tratados de moral e de educação cristã feitos para dar combate ao chamado maquiavelismo, põe o disfarce na ordem do dia.
E' a idade do gelo nas almas e da dissimulação em tudo.
Raro se diz o que se pensa e pensa-se maduramente o que
se diz.
O ambiente é tão pesado e tão denso que, até, se nota o
predomínio dos trajos negros, como se as almas andassem todas de luto.
E daí talvez andassem ...
Quando Portugal se refaz da grave crise a que fora arrastado pelas circunstâncias, fazem-se os maiores esforços para que
se volte ao caminho tradicional. O movimento restauracionista
enraiza em forte mística, mas, infelizmente, essa mística é mais
de caráter político do que religioso. Tudo gira ao redor da concepção e da origem do poder real.
Entretanto, a veneração pelo mistério da Conceição da Virgem Nossa Senhora redobra de fervor e estou em crer que as perseguições religiosas na Irlanda, na Inglaterra, na Flandres e noutros lugares da Europa não são estranhas ao caso.
EI-Rei D. João IV, nado e criado à beirinha da Padroeira
de Vila Viçosa, avalia bem, depois de aclamado, o quanto se fica
a dever ao valimento da Mãe de Deus e, obedecendo a impulsos
de verdadeira piedade e de sincera gratidão e indo ao encontro
dos desejos de seus mais fiéis vassalos, guinda-A a Padroeira do
Reino e põe em Sua cabeça a coroa que fora de seus maiores, com
o voto solene, tomado em nome de todos os seus descendentes e
acarretando a maldição para o que o infringir, de não voltar a
cingi-la.
Poucos anos depois, o pobre D. Afonso VI, grato pela vitória do Ameixial - que a muitos se afigurou sobre-humana
faz levantar em Santarém o templozinho de Nossa Senhora de
Piedade.
O "Magnânimo" quando se dispôs a comemorar condignamente o ter a sucessão garantida, faz erguer a mole ciclópica de
Mafra em honra e louvor da Virgem Maria.
Mas os tempos mudaram muito e, até, as imagens da Santa Mãe de Deus já só luzem vestidos custosíssimos, recamados
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de jóias e bordados a ouro e a matiz e se apresentam com a fronte coroada, em vez de nimbada com as estrelas de que fala a visão apocalíptica.
Nossa Senhora é cada vez mais Rainha, se bem que Rainha
particularmente querida de Seus súbditos.
Pelo que à Música respeita, as redundâncias do estilo imitativo e consequente predomínio da música de raiz profana sobre
a de pura cepa religiosa, dão novo rumo às coisas. As composições são mais ligeiras e mais alegres e tendem a pouco e pouco
para a superficialidade, ou para a futilidade, pois, muitas vezes,
não levam as almas à contemplação das coisas de Deus, antes se
limitam a recreá-las e, por conseguinte, a afastarem-se delas.
Importa referir dois ilustres discípulos de Duarte Lobo: o
Padre Manuel Machado e Gonçalo Mendes de Saldanha.
O primeiro deu boa conta de si em Castela e há notícias de
ter composto uma Salve, Regina, a 8 vozes; do segundo havia na
Livraria Real de Música muitas produções e entre elas ressaltava uma Missa de coros chamada Ave Maria.
Em Santa Cruz de Coimbra D. Pedro da Esperança (fal.
1660) comanda a atividade musical e compõe pelo menos um
Magnificai.
Grande vulto, ao parecer o maior de todos neste gênero, foi
Frei Francisco de Santiago, carmelita calçado, mestre de capela
em Sevilha e passado a melhor vida, como Duarte Lobo, em 1646.
Na Livraria Musical do "Restaurador" guardava-se prodigiosa
quantidade de obras suas e do seu rol inventario as seguintes:
uma Salve, Regina, a 9 vozes, que tinha a particularidade de ser
cantada a solo por um tiple, ao qual respondiam dois coros cantando com ·a letra Ave Regina Ccelorum; uma Regina cceli, a 8
vozes e uma Tola pulclzra, a 6; mais uma Salve, Regina a 16 vozes, outra Regina cceli a 6 e mais uma Ave Regina ccelorum, a 4,
um Magnificai do 4. 0 tom, a 9 vozes e o moteto Conceptio tua,
a 8.
E' a altura de fazer pequena excursão e abordar um gênero
menor e de estrutura retintamente profana, que teve nascimento
para servir nas Matinas do Natal, mas que foi ganhando tal aceitação que não tardou em abarcar todas as festas que fossem precedidas de Matinas solenes na noite que as antecedia.
Refiro-me aos vilancicos, gênero que oferece notáveis pon-
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tos de contacto com a cantata de igreja alemã e que nunca foi mo·dalidade peninsular do madrigal.
Tamanho foi o apreço em que eram tidos que, ainda hoje,
se emprega ditério que teve origem na sua execução a Matinas,
entremeados nos noturnos, e de que muita gente não sabe a explicação - é ele: das festas, as vésperas.
Como não podia deixar de ser também os houve de Nossa
Senhora, especialmente da festa do dia 8 de Dezembro. No catálogo da primeira parte da Livraria ajuntada por el-Rei D. João
IV havia-os de vários autores, mas é de supor que nem todos hajam sido cantados em templos portugueses.
Do nosso já falado Frei Francisco de Santiago havia nada
-menos que 93, dos quais 40 para a festa de Nossa Senhora da
Conceição; muito mais pequeno era o contingente de Frei Jerônimo Gonzalez, do racioneiro da Catedral de Sevilha, Padre Manuel Correia, que em menino fora aluno do Colégio dos Reis, de
Frei Pedro da Fonseca Lúzio, de Gaspar Dias, de Frei Antônio
de Jesus, de Manuel Tavares, de Gabriel Oiaz Besson (que foi
mestre do Real Mosteiro da Encarnação, de Madrid, e era natural de Alcalá de Henares, filho de Pierre Besson, francês, merca·dor de livros, e de uma senhora castelhana), de Gaspar dos Reis,
de mestre Capitán, de Carlos Patino e de outros mais.
Grande produtor do gênero foi Antônio Marques Lésbio,
mestre da Capela Real e bibliotecário da Livraria Real de Música, que foi a enterrar na igreja lisbonense de Santo Estêvão faz
'hoje precisamente 239 anos. Marques Lésbio não só compunha
·a música dos vilancicos; escrevia também os versos. Deixou centenas, mas quase todos se perderam na voragem do tempo. Foi
autor da maior parte dos que se cantaram na Capela Real às matinas da Conceição desde 1660 a 1706. Além disso compôs um
Magnif icat e duas antífonas marianas Alma Redemptoris e
.Salve, Regina - todas a 8 vozes.
Frei Henrique Carlos Correia, mestre de capela da Sé de
·Coimbra, que depois vestiu o hábito de Santiago e regeu o coro
·dos freires de Palmela, também compôs vilancicos para a festa
de Nossa Senhora da Conceição, além de dois Magnificais e de
várias antífonas.
O último grande produtor de vilancicos parece ter sido o
frade paulista Frei Manuel dos Santos (fal. 1737), que foi discípulo de Marques Lésbio e de quem se cantaram produções na Ca-
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pela Real durante a celebração de matinas da festa da Conceição Imaculada.
José Antônio Carlos de Seixas ( 1704-1742) famoso executante de cravo e compositor medíocre, foi autor de alguns responsórios das matinas de Nossa Senhora e a João da Silva Morais
(1689-1772), mestre de capela da Basílica de Santa Maria ( antiga Sé) de Lisboa e fértil compositor, com larga produção no
campo marial, se deve um Stabat Mater, a 4 vozes, além de responsórios para as festas da Purificação e de Nossa Senhora do
Carmo.
Mas não se cuide que ninguém tivesse ficado fiel ao estilo
expressivo e não continuasse a compor a capella. Tal gênero musical continuou a ser praticado, especialmente no Advento e na
Quaresma.
O Padre-mestre Diogo Dias Melgás foi o último abencerragem do processo e nem por ser o último deixa de ser o mais expressivo e inspirado de quantos o precederam.
Nasceu para ser infeliz, até pela época em que viveu, época
agitada e de grande miséria no Reino.
O Padre-mestre Melgás veio ao mundo dois anos antes da
Restauração e morreu em 1700, quer dizer pouco antes de se atingir, de novo, o nível de bem-estar propício ao cultivo das Artes.
Quase toda a sua vida decorreu à sombra dos muros da Sé de
Évora, para onde entrou menino de coro e onde acabou mestre
de capela, prestigioso a mais não poder ser.
Morreu cego e em grande pobreza e sobre o seu pequeno espólio caíram, esfaimados como abutres, vários credores empedernidos, que de nada quiseram saber e que a nada quiseram atender.
Devotíssimo da Mãe de Deus quis ser enterrado no alpendre do convento dos Remédios e legou-nos páginas admiráveis entre as quais torreja imponente e majestosa a sua Salve, Regina,
verdadeiro monumento em que latejará até a consumação dos séculos o seu apego a Maria Santíssima, obra-prima inigualada
em todos os tempos e lugares, cuja análise minuciosa exigiria largo tempo.
Modelo acabado da mais rigorosa observância das normas
do estilo expressivo, esta página sublime está como na hora em
que saiu das mãos do autor e, como então, fascina as almas dos
ouvintes, produz-lhes gozo inefável e patenteia com meridiana
clareza o muito que Melgás amava a Maria, Madre de Deus.
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O grande mestre parte do incipit da melodia gregoriana da
Salve e, depois, faz que as vozes clamem quando o texto manda
bradar e põe-nas quase soluçantes quando se diz que suspiramos.
Não tarda, porém, que a antífona concretize que é gemendo e chorando que suspiramos e, então, as vozes gemem e choram desgarradoramente para, mais adiante, pedirem com fervor à Virgem
que baixe até nós Seus olhos misericordiosos.
Mas onde a obra atinge as mais altas culminâncias de beleza, tanto que chega a ultrapassar os poderes da criação humana,
é nas invocações finais - O clemens, o pia, o dulczs Virgo.
Não pode haver coração capaz de resistir a apelos tão humildes e tão veementes e que se não sinta tocado no mais íntimo
por essas frases maravilhosas, que participam do arroubo de extático, do arrulho de namorado e da súplica de aflito, que aliam
a maior formosura à maior simplicidade e que têm o raro condão de nos comover deliciosamente. Ao ouvi-las espalha-se-nos a
beatitude nos rostos, traduzida por um maior brilho do olhar e
por uma leve crispação de lábios, que não chega a desabrochar
em sorriso, ao passo que duas lágrimas borbulham irreprimíveis
e deslizam serenamente pelas faces como transfiguradas ...
A Salve, Regina do Padre-mestre Melgás é o mais belo monumento musical levantado entre nós a Nossa Senhora e é, sem
dúvida alguma, glória de seu autor e apanágio da nossa Música.
Se à nossa literatura, para ser grande entre as maiores, bastaria o Monólogo da Cananeia, de Gil Vicente, ou a soberba introdução de Os Lusíadas, para que a nossa Música expressiva
torreje entre as mais e as leve de vencida chega a Salve, Regina,
de Melgás, porque pode desafiar impávida tudo quanto se lhe
queira opor.
Quando el-Rei D. João V fosse por causa das notícias
que seu irmão, o Infante D. Antônio, lhe trouxe de Roma, fosse
pelo que deve ter sabido por conduto da Arquiduquesa Dona Maria Ana de Áustria, sua Esposa - se resolveu a meter ombros à
reforma dos nossos hábitos musicais, não se contentou em mandar vir de Itália alguns músicos notáveis; mandou também para
lá três rapazes - por certo os mais esperançosos de quantos haveria então - para se aperfeiçoarem. Foram eles: Antônio Teixeira, Francisco Antônio de Almeida e João Rodrigues Esteves
e não deixa de ser curioso notar-se que cada qual veio a especia-
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lizar-se em estilo diferente do dos outros, ou, se se quiser, a trabalhar de maneira diversa.
João Rodrigues Esteves cinge-se ao contraponto e evidencia grandes possibilidades; Antônio Teixeira trabalha com rara
delicadeza no estilo concertato e como adivinha a leveza do rococó; Francisco Antônio é mestre consumado na procura de efeitos
exteriores ( alcançados por meio de polifonia artificial, em que
abundam paralelismos de terceiras e sextas sobrepostas) bem como sábias dissonâncias obtidas com suma arte. A sua música é
pomposa, tem beleza invulgar e condiz maravilhosamente com
as talhas douradas dos altares. Ao que suponho, a sua produção
marial restringe-se ao responsório Beatam me dicent.
João Rodrigues Esteves compôs as quatro antífonas de Nossa Senhora - Alma Redemptoris Mater, Ave, Regina ccelorum,
Regina cceli Ice.tare e Salve, Regina - além do moteto Nativitas
gloriosce Virginis Marice e do Stabat Mate,.
Sem que ninguém se precate, pois caminha com pezinhos
de lã, o jansenismo vai-se introduzindo capciosamente e faz progressos, contribuindo, assim, para dar novo norte à mentalidade das gentes.
O fausto apossa-se de tudo e a suntuosidade não conhece
limites.
O "Magnânimo" conseguiu dar novo alento à prática das
artes entre nós, mas, por sua morte, tudo fica entregue ao capricho e à desorientação. Tudo, não, porque há duas coisas em que
se observa fielmente um trilho traçado alhures - a campanha de
descrédito dos "depravados religiosos da Companhia chamada
de Jesus" e o progressivo relaxamento ( que vai à dispensa total) nas exigências de limpeza de sangue ...
Após o terremoto surgem as igrejas riscadas de modo a não
haver lugar para imagens e com o triângulo maçônico à entrada
da capela do Santíssimo ou no cimo do altar-mor, a simbolizar
a Santíssima Trindade.
Pombal foi grande obreiro da reabilitação dos judeus e a
sua memória bem merece a gratidão reverente e fervorosa dos filhos de Sião. Foi ele quem lhes franqueou a primeira porta para
a almejada desforra, que só se satisfará com o impossível aniquilamento do Cristianismo.
A destruição da Companhia possibilita o desencadear da Revolução Francesa e a Reforma da Universidade, bem como o es-
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pírito que enformou .a Deducção Chronologica, criaram nas inteligências clima propício à aceitação cega dos chamados imortais princípios.
Abandona-se a política de Religião e passa a fazer-se política da Religião e com a Religião.
Entre a gente culta a Fé começa de amortecer e entra de
proclamar-se a sua incompatibilidade com a ciência. As práticas
religiosas passam a ser cada vez mais hábitos adquiridos ou herdados que se cumprem por cumprir; maquinalmente e para os
outros verem.
,
Deus começa a ser inacessível e não tarda que seja incompreendido. A Eucaristia vive fechada a sete chaves, encarcerada
por detrás de pesados cancelões dourados, só possíveis de transpor por quem esteja em estado de graça. O tabernáculo devém
sepulcro permanente e na sua vizinhança só se pode andar na
ponta dos pés, não vá o ruído perturbar a quietude beatífica do
recinto sagrado.
Deus, em vez de amado, passa a ser temido. Daí o culto dos
sanfos tomar grande incremento e passar para o primeiro plano.
Esses, ao menos, não metem medo a ninguém e, até, são, em regra·, esculpidos com ar prazenteiro e casquilho, capaz de meter
inveja à mais desenxôvalhada cachopa ou ao mais rubicundo adegueiro da redondeza.
O devocionismo instala-se e as imagens passam a ter seu
quê de feitiço, pelo que fica, no lugar da verdadeira Fé, uma espécie de idolatria supersticiosa que entra de preferir esta àquela
imagem - politeísmo embrionário e inconsciente.
Senhor dos Passos verdadeiro, só o da Graça, de Lisboa;
os mais não p"assam de imitações. E assim sucessivamente ...
Na alma do povo a personalidade da Virgem Santíssima, por
assim dizer, desdobra-se e passa a ser venerada segundo as Suas
diversas invocações e não em Sua pessoa.
As solenidades religiosas assumem cada vez mais aspecto
mundanal e são tanto melhor cotadas, quanto mais espaventosas.
As procissões perdem o caráter penitencial e devêm paradas de elegâncias, pretexto para exibições de toucados cheios de
arrebiques e de indumentárias custosas.
A piedade das corporações e o seu zelo passa a aferir-se pelo
número de lumes que põem a arder ante a imagem de seus patronos; pela quantidade de sacerdotes e de acólitos que partici-
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pam nas cerimônias; pela multidão de músicos que toma assento,
no coro; pelo tamanho e diversidade das peças musicais executadas; pelas dimensões astronômicas dos sermões pregados com
borbotões de eruditos passos de autores graves; pelo preço e aparato das armações exibidas.
Festa boa é a que dura horas a fio.
O Gloria ln excelsis é enriquecido com solos de tudo quanto há e o Amen final tratado em fuga aparatosa e floreada como
peça capital de fogo-preso.
IH salmos de vésperas que levam mais de uma hora a executar.
A febre de ostentação e a emulação dos festeiros alarga o
âmbito das necessidades musicais e leva a exigir cada vez mais
recursos vocais e instrumentais. Daí a ópera ganhar cada vez mais
os textos litúrgicos, tanto monta cá como em qualquer outro lugar da Europa.
Entre nós, nos grandes centros, principiou-se pelo gênero
sério. E as gentes, que deixaram de ter onde ouvir o gênero depois que a Senhora Dona Maria I teve os primeiros rebates de
ensandecimento, passaram a frequentar as festas de igreja não
só para cumprirem o preceito como também para ouvirem a música, defeito que, aliás, el-Rei D. João IV nos diz existir já em
seu tempo.
Com o rolar do tempo e o progressivo relaxamento, a Igreja acaba por franquear as portas ao gênero ligeiro e não tarda
que os textos litúrgicos sofram tratos de polé para melhor se
adaptarem aos cacarejos dos sopranistas ou para se ajustarem
às tã.o apreciadas confusioni, com encadeados de palavras monossilábicas, repetidas vezes sem conto, como no versículo final
cio Te Deum - ln te Domine speravi, non confundar ln ceternum,
cm que era frequente repetir-se o non oito e dez vezes conseC!!tivas ! ...
Do andaço só se livram os ofícios de defuntos, as missas de
Rcquiem e as do Advento ou da Quaresma.
Fora disso a ópera campeia e quase sempre da pior.
Há jaculatórias que parecem minuetos e Aleluias tão cheios
ele garganteados e tão saltitantes de ritmo que fazem pular o pé
e chega a parecer-nos incrível que a seu som se não se generalizasse a dança na Novena ...
E' claro que as músicas concernentes ao culto de Maria San--
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tíssima, e produzidas neste período, enfermam do mal notado e
tanto mais quanto mais avançadas são. Tirante os Stabat Mater,
nada se diferença da ópera buffa e tudo peca pela futilidade imperante.
Por toda a parte aumenta a devoção a Nossa Senhora das
Dores, invocação a que se acoita o antigo afeto à Mãe de Deus.
Só essa invocação e as da Piedade e da Soledade ainda lembram
que Santa Maria sofreu; todas as mais no-La representam feliz,
de Menino Jesus ao colo ou assunta aos Céus por uma legião de
Querubins.
E' longa e enfadonha a enumeração de quanto foi possível
inventariar em relação a esta época.
O italiano D. Antônio Tedeschi, falecido em 1770 ao servi"'
ço da Patriarcal da Ajuda, legou-nos quatro Ave, Regina ccelornm, duas Regina cceli e cinco Magnif icats.
Frei Francisco da Purificação, natural de Campo Maior,
monge da Serra da Ossa e mestre de capela da Sé de Elvas (fal.
1778) compôs vária música para matinas e para a festa de Nossa Senhora do Carmo.
O famigerado oratoriano Padre Antônio Pereira ·de Figueiredo - o da Tentativa theologica - também foi compositor e
dele conheço dois curiosos motetos extraídos do texto do Stabat
Mater.
O planctus Beatce Marice Virginis é musicado com maior ou
menor felicidade por diversos autores, entre os quais: o Padre
João de Abreu Pessoa, mestre de capela da Sé de Viseu (também
autor de um Magnif leal) ; o sábio e circunspecto Luciano Xavier
dos Santos; Antônio José Soares; José Joaquim dos Santos (que
nos legou dois, sendo um a 3 vozes e orquestra e outro para dois
sopranos e baixo, com acompanhamento de violas e violoncelo);
o temido Frei José Marques, cuja bibliografia marial é de vulto,
e José Maurício, que está nos mesmos casos.
O Stabat Mater de José Maurício teve fama e admiradores
fanáticos. Houve quem o comparasse ao de Haydn e houve quem,
mais tarde, se risse da comparação e uma das razões invocadas
ou deixadas entrever era o não se conhecer cá a obra do célebre
mestre alemão. Ora, ainda não há muito tempo, tive entre mãos
todas as partes cavas do Stabat Mater, de Haydn, e por sinal que
tinham sinais evidentes de haverem servido várias vezes, muito
plauslvelmente em Braga, porque todas elas tinham indicação es-
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crita de serem propriedade de Antônio Oalassi, que, como se sabe,
"foi mestre de capela da Sé Primaz.
Marcos Portugal, entre outras obras de menor fama, compôs umas célebres Matinas de Nossa Senhora da Conceição em
que há pelo menos um quarteto admiràvelmente bem escrito.
João José Baldi primou no gênero ligeiro e a mais famosa
de suas composições marianas foi a Novena de Nossa Senhora do
Resgate das Almas de que ainda hoje se cantam ( em circunstâncias precárias) trechos muito cacarejados, em que os sopranistas
faziam primores de vocalização, que enchiam de pasmo e de gozo
nossos bisavós.
O Setenário das Dores de Frei Manuel Gaspar, frade graciano do convento de Lisboa, tornou-se popular e Antônio da Silva Leite, insigne mestre portuense, foi autor de uma Regina cceli
apreciada.
Antônio Leal Morefra compôs umas Matinas da Conceição
que não levaram de vencida as do cunhado (Marcos de Portugal) mas que fizeram concorrência a outras da autoria do notável organista da Patriarcal Antônio da Silva.
A Novena de Nossa Senhora dos Mártires, de João Jordani,
fez época e o mesmo sucedeu às Matinas para a mesma festividade, obra de Vicente Ferrer Lira, que o Conde do Redondo ofereceu à Irmandade.
Seria para lamentar que não aludisse, sequer de raspão, aos
responsórios de Nossa Senhora de Eleutério Franco Leal, mestre
de capela da Patriarcal e às obras de José Totti - um italiano
cuja música manteve sempre um nível de seriedade pouco vulgar
ao tempo - e que nos legou dois Stabat Mater (um a 2 vozes e
órgão e outro a 4, com orquestra) além de umas Matinas da Conceição a 2 vozes.
Em 1786 a incipiente Academia Real das Ciências lembrouse de celebrar a seu modo a festa da Imaculada Conceição e, para tanto, encomendou uma Égloga pastoril com música, em que
dialogavam 3 pastores (a saber: Albano, Sílvio e Teófilo) sendo
a partitura devida ao estro e à perícia do já referido José Joaquim
dos Santos.
A ideia teve aceitação ou suscitou agrado e, por isso, no ano
seguinte voltou a haver função em que se executou outra cantata
pastoril - A Imaculada Conceição de Maria Santíssima Senhora
8
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Nossa, cuja música se deveu ao mesmo autor que escreveu a de
1786.
Ainda em 1788 se repetiu a comemoração, mas então com
música de Marcos Portugal. Depois, quiçá por causa de haver
rebentado a Revolução Francesa, estas Academias cessaram e
Nossa Senhora não voltou a ser honrada pelos pastores arcádicos ...
O império da ópera continuou, mas o romantismo reforça o
ar dramático e faz que a melodia tenda para o patético e abandone cada vez mais os enfeites, ornatos e cacarejos que a inçavam e, por vezes, atuavam como lepra corroedora das linhas melódicas.
Cantar deixa de ser um exercício de agilidade e passa a ser
maneira de comunicar mais sentidamente com as almas dos ouvintes. Surgem as frases bem lançadas e um progressivo cromatismo vem enriquecer as possibilidades dramáticas. E' a idade
dos discursos empolados, arrebatadores e incendiários, das poesias fúnebres e soluçantes. Ein nome da Filantropia e da Liberdade praticam-se os maiores desmandos, mas tudo por bem e
por amor dos homens. Cessa de fazer-se política com a Religião,
mas entra-se afoitamente na política contra a Religião, de que,
com o andar do tempo há de vir a sair a infausta religião da
Política.
Assiste-se ao derribar de tudo quanto os nossos maiores nos
haviam legado; confiscam-se bens ecclesiásticos; transformamse templos venerandos em fábricas; os serviços públicos asilam
nos edifícios dos conventos abandonados .... A cela de Nunálvares está feita montureira, mas muitos dos que contra tal protestam, frementes de indignação, compraram por macuta e meia
bens que valiam fortunas e andavam vinculados a obras pias ...
Os cabidos, as irmandades e, até, alguns prelados pensavam "desempoeiradamente" e tinham ligações secretas com as
correntes políticas dominantes.
Não tarda que os benefícios e as prebendas sejam dados
em troca de votos e que a máquina eleitoral tenha influência decisiva na hierarquia eclesiástica. Em regra o clero passa a servir o altar no tempo que lhe sobra das ocupações políticas e da
vida particular.
Dadas as circunstâncias em que se estava, é de ver que a
música de Igreja não podia deixar de acompanhar a marcha dos
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gostos. E por que não havia de ouvir-se um solo à Bellini, ou à
Donizetti, se eles estavam na moda e eram tão bonitos? Até incitavam à piedade. E tinha-se por piedade o que era pieguice e sentimentalismo doentio.
O desaforo chegou ao ponto de se "armar" em Tantum ergo
um trecho do 4. 0 ato do Macbeth, de Verdi, e de se cantar como
Ave Maria certa melodia muito conhecida de La Boheme, de
Puccini! ! !
Francisco Antônio Norberto dos Santos Pinto escreve corretamente na melhor maneira de Rossini e a sua Novena da Senhora do Carmo e o seu O gloriosa Virginum fazem época.
Joaquim Casimiro Júnior, temperamento extraordinário, foi o
nosso melhor músico romântico. A opulência de seu estro se devem páginas inspiradíssimas, muitas delas feitas ao serviço de
Nossa Senhora. Só Novenas escreveu seis: a de Nossa Senhora.
do Resgate ( que não logrou desbancar a de Baldi, atrás referida, embora fosse muito melhor), a de Nossa Senhora do Carmo,
a de Nossa Senhora do Castelo, de Coruche, a de Nossa Senhora
da Conceição, cujo Hino tem um solo de tenor admiràvelmente
bem lançado, a do Sagrado Coração de Maria e a de Nossa Senhora da Salvação. A sua famosa missa da Arruda foi escrita
para se cantar na festa do dia 15 de Agosto na Arruda dos Vinhos e as Matinas da Conceição têm passos de rara beleza, assim como o falado Stabat Mater, a 3 vozes e órgão, do Setenário das Dores.
Que linda é a frase, a solo de baixo,
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum

com a mesma nota repetida quatro vezes consecutivas, a dar-lhe
um tom patético, perfeitamente amoldável ao teor da letra!
Junto de Casimiro os mais contemporâneos ficam diminuídos e parecem menores do que efetivamente são. Mas isso não
constitui razão que se passe sobre eles.
Ao Padre Joaquim José da Rocha Espanca, prior da matriz
de Vila Viçosa, se devem umas Matinas da Conceição e um cântico popularizado em todo o alfoz calipolense.
Teodósio Augusto Ferreira escreveu pequenas coisas que se
cantavam em Évora, onde teve também certa voga o Stabat mater, de Joaquim Sebastião Limpo Esquivei.
O setubalense Antônio do Nascimento e Oliveira escreveu
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uma devoção para o mês de Maio, que não alcançou o acolhimento obtido pela coleção de cânticos do organista bracarense Antônio Fernandes Gomes de Campos.
No Porto foi muito apreciado um Stabat Mater de José Cândido e em Lisboa teve muitos apaniguados uma Novena da Conceição de Júlio Antônio Avelino Soares.
João Guilherme Daddi compôs um poema sacro - Maria
- dividido em quatro partes, além de uma Ave Maria, a solo de
tenor, e Eugênio Ricardo Monteiro de Almeida foi autor de um
Setenário das Dores que se cantava em Lisboa, na igreja de São
Domingos.
Miguel Ângelo Pereira também musicou o Stabat Mater e
me parece que para a famosa festa dos Congregados, no Porto,
mas Francisco de Sá Noronha só nos deixou uma missa adrede
composta para certa festividade em honra do Coração de Maria.
Sem deixar esquecida a Tota pulchra de Francisco Xavier
Roque, que teve larga repercussão, importa referir ainda Francisco de Freitas Gazúl e Francisco Manuel Gomes Ribeiro, este
organista da Sé lisbonense, que foram autores de várias composições marianas e o Bispo de Beja, D. Antônio Xavier de Sousa
Monteiro, exímio tocador de trombone, que entre muitas obras
de mau estilo, nos legou uma Ave Maria.
A Novena da Conceição que se cantava na igreja do Socorro e o Setenário das Dores de São Nicolau ( este cheio de reminiscências de A Favorita, do Rui Blas e com larga fatia furtada
a certo Miserere, de Casimiro) fizeram as delícias dos devotos
quarenta anos consecutivos e deram celebridade a Augusto Carlos
de Araújo, que foi mestre de capela da Sé Patriarcal e excelente
cantor, por milagre da Providência, até quase aos noventa anos.
A Novena de Nossa Senhora da Conceição tinha passos apreciáveis e parece-me estar a vê-lo e a ouvi-lo cantar, primorosamente por sinal, o solo de barítono Tu regis alti janua.
E não se me leve a mal que, de entre os vivos, apenas refira o nome do meu ilustre amigo Pedro Fernando da Costa Pereira, derradeiro mestre de capela da Sé Patriarcal, hoje aposenta-do como professor do Conservatório Nacional de Música. A seu
saber e a sua inspiração se devem numerosas obras de raiz mariana ou privativas da liturgia de Nossa Senhora. De entre elas
citarei, como especialmente recomendáveis: a missa lmmaculatce
Conceptionis, as Matinas da Conceição e as de Nossa Senhora
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das Mercês, além de uma formosa oratória, Virgo Mater, escrita sobre palavras do Padre Gonzaga Cabral.
De então para cá, e debaixo do aspecto musical, o culto de
Maria Santíssima não deu mais que um ou outro cântico mais ou
menos comezinho e menos ou mais infeliz ...
Faltam ainda nesta avistada panorâmica da música marial
portuguesa dois aspectos, secundários sim, mas que importa focar, pois ambos se prendem com o culto de Nossa Senhora.
Deles passo a ocupar-me, se bem que de fugida; estou que
duas pinceladas bastam para os fazer realçar.
Um deles é o dos teóricos. Com efeito este inventário bibliográfico ficaria incompleto se não registasse dois tratados, um do
século XVII, o outro do XVIII e a que expressamente aludi lá
para trás, ao começar esta descomunal parlenda.
E' este o famoso Theatro Ecclesiastico, de Frei Domingos
do Rosário, que seu autor, frade arrábido e primeiro vigário do
coro do Convento de Mafra, ofereceu à "Virgem Santíssima, Senhora Nossa, com o soberano título da Imaculada Conceição",
venerada em uma das capelas laterais da imponente basílica.
A obra Seiscentista tem título arrevesado, paciente e redundantemente construido pelo autor com emprego quase exclusivo
da terminologia musical de então. Refiro-me à Arte mínima que
com semibreve prolação trata em tempo breve os modos da longa e máxima ciência da música. Saiu em 1685 e seu autor, o Padre Manuel Nunes da Silva, ofereceu-a a Nossa Senhora da Quietação, cuja imagem se venerava, ao tempo, na Sé de Lisboa.
O outro aspecto é o da devoção popular ou, se se quiser, o
folclórico.
Em especial no Minho e na Beira-raiana não têm conto as
romarias às várias capeliqhas da invocação da Mãe de Deus, onde
acodem a pagar promessas, a pedir impossíveis, a fazer penitências custosas, a impetrar proteção ou a buscar alento para esperanças debilitadas ou periclitantes.
São chusma as quadras que se entoam, algumas cheias de
beleza, outras atestando singular longevidade.
Há, porém, lugares, especialmente na Beira, onde as redondilhas são entoadas ao som de melopeias próprias, algumas, em
verdade, muito lindas. Estão em tal caso a da Senhora do Almurtão, nas "campanhas" de ldanha, a da Senhora da Póvoa, nas
cercanias de Penamacor, a da Senhora dos Altos Céus, não lon-
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ge de Escalos e cuja nomeada se estende até os plainos transtaganos.

Neste setor importa fazer referência especial a um Hino da
Senhora do Sameiro, a cujo som, entoado por mais de 30.000 vozes, desfilou pelas ruas de Braga, em 1879, a procissão que conduziu ao Monte Sameiro a colossal memória de granito que, pou-

co tempo depois, um raio fez em estilhas. Segundo o testemunho
de César das Neves e do Prof. Gonçalo Sampaio a linha melódica era em compasso quaternário e não em ternário, como hoje se
canta a Virgem pura, cuja origem seria bracarense e não francesa, como se supunha.
Comecei por afirmar, que o território português se encontra vinculado a Nossa Senhora, mas à margem da inventariação
por miúdo da música mariana de Portugal fiz considerações pessimistas, que pareceram invalidar a asserção.
Com efeito os tempos mudaram e a ingratidão e a leviandade dos homens deu largamente de si, se bem que as almas simples e boas continuassem fiéis, como sempre, a um afeto que beberam com o" leite materno.
Ventos desencontrados e borrascosos fizeram desnortear as
gentes e desarvoraram a nau da governança, a qual, à medida
que se afastava de Nossa Senhora, ia correndo maior risco, até
porque o pulso dos timoneiros se mostrava cada vez mais débil
e frouxo.

Estava-se à beira do naufrágio e ter-se-ia naufragado se não
fosse a Senhora Santa Madre de Deus que se dignou provar-nos
que o vínculo era bilateral. Para tanto desce do Céu e faz-nos
ouvir Sua voz de Mãe amantíssima. E o novo arrebol começa de
tingir o horizonte e com ele surgem a fé e a esperança em melhores dias para este rincão bendito que nos foi berço e nos há de
receber, quando formos a prestar contas do que por cá fizemos.
O Padre Silveira Malhão enunciou grande verdade quando
afirmou que enquanto houver portugueses Nossa Senhora será o
seu Amor, mas não teria mentido se houvesse dito que Nossa Senhora não quer que deixe de haver portugueses para que A amem,
para que A bendigam, para que A cantem, para que A sirvam e
servindo-A aumentarem a glória de Portugal.
Vai-se de novo a trepar a encosta. Grandes sacrifícios tem
sido preciso fazer e é longo e penoso o caminho que ainda falta
percorrer. Mas não tenhamos dúvidas: lá no cimo espera-nos a
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Redenção, lá no alto está a libertação do racionalismo, do egoísmo, do utilitarismo e do materialismo que são, não só a lepra que
deforma e corrói as almas implacàvelmente, mas também algemas que nos tiranizam e nos escravizam a preconceitos daninhos
e perniciosas, que inferiorizam o Homem e tendem a nivelá-lo cada
vez mais com os brutos e ainda por cima apenas ao serviço de
desígnios inconfessáveis e de interesses clandestinos.
Nossa Senhora de Portugal falou e chamou-nos à realidade das coisas. Este mundo é um vale de lágrimas e nenhum poder
humano será capaz de o transformar em mar de gozos.
Há que arripiar caminho, há que voltar atrás para reconstituir o Portugal de algum dia, para fazer reviver o Portugal de
Nossa Senhora.
Uma vez que tal se consiga, cantar-se-á de novo Maria Santíssima, mas não com árias cacarejadas ou com intonações patéticas, nem mediante cantiguinhas de a três um vintém, antes com
o assento profundo, a beleza inefável e o encanto irresistível das
invocações finais da Salve, Regina do Padre-mestre Melgás. Para
tanto é mister que todos sintam sinceramente e, deixai-me dizer
assim, visceralmente, que Nossa Senhora, como Álvaro de Brito
Pestana disse um dia há quatrocentos anos, é
Depois de Deus a melhor
Depois de Deus a maior
Das grandezas em grandeza.
Sobre todas em Alteza
Depois de Nosso Senhor.

COMUNICAÇÕES
Dois Movimentos Convergentes: A Assunção e a Realeza de Maria.
Dois amplos e piedosos Movimentos convergem em nossos dias, por diferentes caminhos, para a suprema e total glorificação de Maria: os Movimentos "assuncionfstico" e "real-mariano".
As Duas Verdades. - As verdades da Assunção e da Realeza de Maria são ambas fora de discussão, certas, de fé divina, católica. A Voz de
Deus, do Proto-Evangelho ao "Ave", da visão do Gênesis à do Apocalipse;
a Voz da Igreja na constante e infalível tradição patrística, litúrgica, artística, hagiográfica, oficial e oficiosa: a voz orante e aclamadora de dois
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milênios, proclamam a dupla e grande verdade da Assunção de Maria em
alma e corpo ao céu e da Realeza universal e perene da grande Mãe de
LJeus e nossa Mãe. A estas vozes une-se a voz potente da razão, que plenamente confirma uma e outra verdade.
A Assunção, como a Realeza, convém a Maria. Deus o pôde e o quis
para Ela; e portanto lhas concedeu. Seria inadmissível que Deus Padre,
Filho e Espírito Santo houvesse permitido a corrupção do Corpo de sua
Filha, Mãe e Esposa, desse Corpo do qual se revestiu de carne o Redentor, no qual tomou idêntica natureza carnal, como o dizia S. Agostinho:
caro Christi, caro Mariae est.
Por outro lado, sendo a corrupção da carne· consequência da culpa,
LJeus, em homenagem ao dogma da Imaculada Conceição, não pôde nem
quis permitir-lhe a corrupção, mas, da mesma forma que para Cristo,
decretou a incorrupção, a ressurreição e a assunção do corpo imaculado
da Co-redentora. Se teve, portanto, a missão de esmagar a cabeça da
serpente infernal, indigno seria que a não houvesse dominado também com
o corpo, ou que lhe houvesse sido sujeita corporalmente, ainda que por
breve tempo, pelo sinal externo do seu domínio: a corrupção. Além disso,
tendo a pessoa de Maria contraído relação real com Cristo, vida e princípio de toda vida, e sendo a pessoa constituída de alma e corpo, não
podia, quanto à alma, estar presa aos tentáculos do pecado, morte da
alma, nem, quanto ao corpo, aos laços da morte, a corrupção. Daí, imaculada na alma e elevada no corpo.
Consta da Escritura que outros receberam de Deus tal privilégio, depois da Ressurreição de Cristo, com a ressurreição corporal antecipada
(Mt 29, 51-53; 1 Tess 4, 13-17; At 12, 32); portanto também a recebeu
Nossa Senhora.
E' axiomático na Igreja que tudo quanto aos Servos de Deus é concedido o é também em sumo grau à Mãe de Deus. A ausência absoluta
de qualquer relíquia de Maria, e o cuidado supremo da Igreja em conservar toda e qualquer relíquia, confirmam esta verdade. A vida de Maria,
portanto, teve por aurora a Conceição Imaculada, por meio-dia, centro
e razão de todos os dons e privilégios, a Maternidade Divina, por ocaso
a Assunção que a colocou em alma e corpo ao lado do Trono do Filho,
revestida do supremo fastígio de glória e autoridade suprema depois de
LJeus: a realeza universal.
Suprema Glorificação. - As mesmas razões, podemos dizê-lo, militam
a favor da Realeza universal de Maria. "Imaculada", não subordinada,
mas dominadora do pl'Íncipe deste mundo, o demônio, cuja cabeça esmagou e cujo trono destruiu. "Mãe de Deus", direitos naturais e maternos
a proclamam efetivamente Rainha com o Filho Rei sobre todo o universo,
submetido ao seu materno domínio pela expressa vontade e bondade do
Altíssimo, e do qual tomou plena posse depois da Assunção. "Co-redentora", com dores supremas, com virtudes e imensos sacrifícios adquiriu a
supremacia sobre todas as almas angélicas e humanas, que Ela pré-redimiu
e juntamente com o Filho Redentor redimiu.
Mãe nossa, todos os seus filhos se mostram orgulhosos de lhe ser
vassalos e de proclamá-la Rainha do céu e da terra, e daí
Mais de um povo soberbo
Se orgulha de sua gentil tutela.
A realeza suprema, perene, universal, depois de Deus, cabe a Maria
em sentido próprio e real, pois todo o governo da misericórdia e o reino
da bondade divina foi posto em suas mãos, tendo-se Deus reservado o
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da justiça, junto à qual Maria Santíssima é a Rainha das graças e favores celestes, tesoureira, mediadora e dispensadora dos divinos tesouros, de
modo que
Aquele que deseja graças e a Ela não recorre
Presume que seus desejos possam voar sem asas.
A Realeza de Maria estende-se, portanto, a todo o criado e a todas as
criaturas, a todos os séculos do tempo e fora do tempo na eternidade. Embora não absoluta, mas relativa, a Realeza de Maria é onipotente pela
graça. Destas duas grandes verdades e glórias marianas, a Assunção,
comemorada no 49 mistério, e a Realeza, no 59 mistério do Rosário, tomam
motivo e exórdio os dois grandes movimentos que, conquanto recentes pela
sua organização, fundam-se na fé, no amor, no voto e entusiasmo de vinte séculos de vida cristã, plenos de argumentos, de documentos a favor
das verdades e respectivos monumentos.
Ambos os movimentos podem distinguir-se por duas fases ou tempos:
o Assuncionístico, de 1849 a 1900 e desta data até nossos dias, e o da
Realeza mariana, de 1900 a 1933 e desta data até os tempos presentes.
O Movimento Assuncionístico. - Demos de ambos um sinal, em síntese. O primeiro teve como solitário precursor o Pe. Shgnanem, dos Servos de Maria, que em 1750 enviou a Clemente XIII a súplica de definir
"dogma de fé certíssima a Assunção corpórea de Maria ao céu". Em 1848,
um século depois, inicia-se o verdadeiro movimento, com o Cardeal Sterkx
de Mâlines e Mons. Sanchez, de Orun (Espanha), os quais, respondendo
a Pio IX, que solicitara seus pareceres sobre a definibilidade da Imaculada Conceição, expressaram seus votos afirmativos "também pela
Assunção".
A rainha Isabel de Espanha, induzida pelo seu confessor, o Bem.
Claret, suscitou um verdadeiro entusiasmo, especialmente depois da resposta de Pio IX à sua consulta: "não resta dúvida de que a Assunção, da
forma por que é crida pelo comum dos fiéis, é uma consequência do dogma
da Imaculada". E acrescentava com espírito profético: "Tempo virá em
que os santos desejos de Vossa Majestade serão atendidos". O Pe. Claret,
criado Bispo, foi o promotor eficaz do piedoso movimento em larga escala, principalmente na Espanha, Alemanha e França, não obstante a oposição de Dõllinger e de Dupanloup.
O primeiro tempo culminou durante o Concílio Vaticano (1869-70),
por obra do Pe. Vaccari, O. S. M., com o seu livro De corporea Deipara
Assumptione in caelum. Ele apresentou ao Concílio um postulado bem acolhido, mas os acontecimentos políticos de 1870 forçaram a interrupção do
Concilio, frustrando-se os seus objetivos. Mas o movimento prosseguiu
mais audaz na Itália, encabeçado por Travaglini, o qual, presidente dos
Congressos Católicos Meridionais, promoveu uma ampla subscrição entre
os acadêmicos, o clero e o povo e a depôs humildemente aos pés de Leão
XIII. Ao mesmo tempo o Pe. Vaccari havia delineado um Movimento Universal Assuncionístico, em 1880, mas as turbações provocadas em algumas
nações pela definição da Infalibilidade Pontifícia, induziram o S. Ofício,
por motivos de prudência, a suspender-lhe em 19 de Fevereiro de 1880
a propaganda.
O segundo tempo sucedeu ao primeiro, após vinte anos (1900) e,
salvo o parêntese da grande guerra, perdura ainda à espera do faustlssimo evento. Esse reinício deve-se à ação das Religiosas Visitandinas e
Carmelitas, através da publicação em várias línguas de uma dissertação
do Beneditino Pe. Benandiu sobre a Assunção. Encontraram eco na Es-
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panha e outras nações, sobretudo na Itália, onde o movimento teve seu
centro de irradiação em Pompéia, à sua frente o Servo de Deus D. Bartolo Longo, coadjuvado pelo Cardeal Gennari e outros teólogos. Recolheu
num Livro Branco as petições e adesões de todos os peregrinos que acorriam a Pompéia e, unido ao Pe. Clino Crosta, provocou votos e adesões
de vários Congressos Católicos. Muitos Congressos de terras várias, Taranto, Friburgo, Einsiedeln, Saragoça, Salisburgo, Treves, etc., emitiratn
seus votos favoráveis, enquanto Leão XIII acolhia benevolamente votos e
petições, abençoando a propaganda de Valpompeiana.
A admonição de Pio X, entusiasta da Assunção desde o Patriarcado
em Veneza: "Para a definição da Assunção precisa-se ainda de muitos
estudos e muito rigorosos", responderam vários teólogos e historiadores
com trabalhos e livros assaz apreciados.
Seguiu-se a isto a petição coletiva da Colômbia, encabeçada pelo seu
presidente Concha e por todo o Episcopado e a do Episcopado austríaco,
em nome de toda a nação. Mesmo durante a grande guerra trabalhou-se
no limite do possível e foi em 1917 que o grande Bento XV emitiu no
íntimo de seu coração um voto supremo, cujo segredo confiou depois a
D. Bartolo Longo, do qual o soubemos de viva voz. O Augusto Pontífice
obrigara-se com voto a definir o dogma da Assunção, desde que a SS. Virgem, naquele ano de 1917 (época de sua famosa notificação às nações beligerantes com propostas de paz justa e honrosa para todas) obtivesse
de Deus a paz para o mundo. Depois da guerra, especialmente em 1921,
o movimento toma decisivamente proporções mundiais, por meio de congressos, santuários, instituições e, sobretudo, por meio do infatigável fundador da Basílica Pompeiana, D. Bartolo Longo, que em 1925-1926 suscitou uma ação internacional metódica, prosseguida pelo Comité Assuncionístico Internacional do Balzaro e Asaro de Verona, secundado por
movimentos nacionais e locais em todo o mundo, com a colheita de firmas
e subscrições, que até os nossos dias apresenta o fruto dos diversos Comitês promotores. O Comité de Verona pôde assim, em 15 de Agosto de
1937, apresentar a Pio XI, como fruto do seu movimento, 60 volumes
com autógrafos e firmas, entre os quais os de 20 Cardeais, 5 Patriarcas,
709 Bispos, 29 Superiores Gerais Religiosos, dois milhões de sacerdotes e
fiéis. Com o beneplácito do Papa, a obra de propaganda tomou proporções mais vastas, especialmente depois do duro parêntese da segunda
guerra e depois da publicação dos documentos do Arquivo Secreto do Santo Ofício, feita em dois volumes pelos Padres Hentrich e De Moos, S. ].
Assim, com o consentimento de Pio XII, pôde-se conhecer o resultado do ..
cumental do Movimento Assuncionístico até o ano de 1945, ou seja: votos,
petições e adesões de 113 Cardeais, 18 Patriarcas, 2505 Bispos, 383 Vigários Capitulares, 32.000 Sacerdotes e Religiosos, 50.000 Religiosas e oito
milhões de fiéis. Como o movimento é acompanhado e aprovado por todos os fiéis, as adesões vêm sendo aumentadas sem cessar.
O Movimento pró-Realeza Mariana. - Enquanto o Movimento Assuncionlstico se propõe obter a sanção infalível pontifícia - o dogma da verdade bimilenária da Assunção Corpórea da SS. Virgem, o da Realeza de Maria se propõe, não o dogma, mas a proclamação oficial e a
solenidade litúrgica da referida Realeza, com a consagração do Universo
à grande Mãe e nossa Rainha, Maria Santíssima.
Iniciou-se em 1900, com os grandes Congressos Marianos Internacionais e Nacionais, o pio Movimento da Realeza Mariana, que firmou as
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suas rafzes na fé e devoção de vinte séculos, aclamando a Mãe de Deus,
Nossa Senhora e Rainha universal: Salve Regina.
O Congresso de Lião, em 1900, sintetizou o escopo do movimento com
o seguinte voto: "1) que, depois da Consagração do gênero humano ao
Sagrado Coração, venha a consagração do mundo à Virgem Santíssima,
sob o título de Rainha do Universo; 2) que seja institufda para cada ano,
com Ofício próprio, uma festa cha_mada da Realeza Universal de Maria;
3) que o Santo Padre se digne adicionar à Ladainha Lauretana a invocação: Regina mundi, ora pro nobis".
Todos os outros Congressos Marianos: Friburgo, 1902, Roma, 1904,
Einsiedeln, 1906, Saragoça, 1908, Salisburgo, 1910, Trêves, 1912, Chartres,
1927, Paris, 1927, Lourdes, 1930, e outros de menor importância, com
ligeiras variantes, imploraram à Santa Sé o que acima vem expresso, ou
seja a solene proclamação oficial e litúrgica da Realeza de Maria e a
universal consagração ao seu Coração Imaculado, enquanto algumas nações, como a Colômbia em 1919 no Congresso Mariano de Bogotá coroava e proclamava a Madona (Chiquinquina) Rainha da Colômbia, como
já Luís XIII em 1638, S. Estêvão em 1038, Luís o Bom e Fernando de
Austria em 1647, Casimiro da Polônia em 1656 e outros reinantes haviam
consagrado seus Reinos a Maria, proclamando-a oficialmente Rainha e
Soberana.
Estes votos e movimentos suscitados pelos congressos marianos, com
as centenas de milhares de votos iniciaram e fecharam o primeiro tempo.
O segundo foi iniciado por elemento feminino, embora não Religioso, como
o Assuncionistico.
Em Setembro de 1933, após um estrepitoso milagre da Rainha Branca
dos Pirineus, a favor de uma Filha de Maria de uma Congregação Romana, foi determinada, pela presidente da Pia União, em reconhecimento
a Nossa Senhora, a criação de um movimento pio regular, com o fim de
obter a proclamação e a solenidade litúrgica da Realeza de Maria, paralela à solenidade de Cristo-Rei, decretada por Pio XI em 1925, e com a
consagração do Universo à divina Soberana, como já se fizera ao Sagrado Coração, em 1900, por decisão de Leão XIII.
Ao pio Movimento, que fazia seus os votos dos grandes congressos
marianos, aderiram imediatamente inúmeras personalidades religiosas. Não
tendo, porém, o Movimento pró-realeza ·mariana uma finalidade francamente popular, como parece haver tido o assuncionistico, nem podendo
ter liberdade e estimulo como este, que se fundava sobre uma festa já
ultramilenária, tomou por alvo a Igreja docente e seus imediatos colaboradores. Assim, evitando as assinaturas de particulares, obteve a adesão
plebiscitária dos fiéis, por meio dos Pastores, Párocos, Ordinários Religiosos, Santuários, Ateneus, etc. Uma suave oração à Realeza de Maria
ou a Maria Rainha e o opúsculo do Pe. Afonso M. Santonicola, Redentorista (publicado em libreto pelo Osservatore Romano, em 1938, e difundido por todo o mundo e em várias línguas), provocaram em todo o
Orbe inumeráveis adesões e petições, que depois, por intermédio do Comité Romano Internacional, presidido por Mons. De Sanctis, Bispo de
Todi e presidente do Comité Permanente dos Congressos Nacionais Eucarísticos, foram apresentados em quatro grossos volumes in-folio, com prefácio explicativo do Revmo. P. Roschini, O. S. M., vice-presidente, ao Santo Padre Pio XII, visivelmente comovido. Desta ocorrência fez o Osservatore Romano um relato circunstanciado na edição de 7-8 de Janeiro
de 1947.
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Outros congressos marianos: Boulogne-sur-Mer (1938), Madagáscar
(1938), Casalmonferrato (1939), Saragoça (1940), Agrigento (1941),
Avellino (1946) e outros, quase todos de fundo nitidamente regai-mariano, renovaram os votos dos anteriores congressos: consagração do mundo, proclamação oficial, solenidade litúrgica e a invocação "Regina mundi, ora pro no bis", na ladainha lauretana. A eles uniram-se as súplicas
coletivas do Episcopado Peruano em 1938, pela instituição da festa da
Realeza de Maria, como também a do Episcopado Colombiano em 1940,
enquanto numerosos Bispos consagravam suas Dioceses à Augusta Rainha; finalmente, a 25 de Maio de 1941, a China, por meio do Delegado
Apostólico e com o beneplácito de Pio XII, foi consagrada à Virgem, que
foi oficialmente proclamada Rainha da China. Fato significativo foi o que
ocorreu no Vicariato do Canal de Suez, por meio de Mons. Hiral, O. F. M.
Em 1933, o Cardeal Dougherty, Legado Pontifício, benzeu em nome do
Papa a primeira pedra da que, em 1937, foi a primeira Catedral dedicada a Maria Santíssima Regitza Mttndi. Pio XII quis também tanglvelmente concorrer para a glôrificação à Soberana, concedendo a todo o Vicariato do Canal de Suez o poder ajuntar à Ladainha a invocação Regina
mundi, ora pro nobis e ofereceu à imagem da Virgem um precioso colar
de ouro adornado de diamantes. Também a Uganda, pelo seu rei, secundado pelo Episcopado, se consagrou no ano de 1947 ao Rei do Universo e à Rainha sua Mãe.
Desta maneira, através de pias práticas difundidas entre o povo e com
a entusiástica adesão de mais 560 assinaturas, colhidas entre Cardeais,
Patriarcas, Arcebispos, Bispos, de quase todos os Superiores Gerais de
Ordens e Congregações Religiosas, de Veneráveis Colégios de Párocos,
de Reitores de Ateneus e Academias Pontifícias, de Seminários Regionais
e Diocesanos, de Reitores dos mais conspícuos Santuários marianos, de
Presidentes da Ação Católica, etc., eis-nos chegados aos tempos presentes.
A larga cooperação da imprensa cotidiana, periódica ou religiosa, como
também os escritos de De Gruyter, Garénaux, Parré, Morinau, Ross,
Campano, Roschini, P. Luís Lardone e muitos outros, contribuíram para
mais amplamente difundir a augusta idéia da realeza mariana. Com tanto maior ansiedade espera hoje o mundo católico que, além da decretação do dogma da Assunção, sejam satisfeitos os postulados pro Regalitate Mariae, porque tanto por aquela quanto por esta verdade já interveio diretamente a Santa Sé, concedendo à Companhia de Jesus, à Pia Sociedade de S. Paulo e a outras uma festa própria da Realeza de Maria
Santíssima (Regitza Societatis Jesu, Regi11a Apostolorum, etc.) e provàvelmente Regi11a Ordi11is Mitzorum (como se espera).
Como supremo argumento, temos "a consagração do Universo ao Coração Imaculado de Maria", feita pelo Pontífice Reinante, em obediência
aos seus próprios desejos, em Outubro de 1942. - (Do Osservatore Romano, 25-26 de Agosto de 1947, pág. 4).
P. A. S.

XVIII Semana Missiológica de Louvain Sobre a Crise das Missões.
(18-21 de Agosto de 1947).
A XVIII Semana de Missiologia, iniciada a 18 de Agosto, sob o tema: A Crise Presente dos Países de Missões, reuniu representantes de
numerosas Congregações e Ordens Religiosas, membros do Clero secular,
Irmãos leigos e Irmãs, os quais com espírito de colaboração se congre-
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garam para examinar juntamente as suas experiências missionárias. Enquanto no ano anterior o objetivo fora limitado unicamente à "Africa
negra", desta vez, ao contrário, o campo de observações se alargou a
todas as missões do mundo. Entre os participantes figuravam missionários há pouco retornados de seus diversos campos de apostolado, colaboradores fiéis, especialistas em· missiologia e em ação missionária, diretores de revistas e jornalistas, acorridos de todos os quadrantes da Bélgica, França e Holanda. Entre os assistentes, inúmeros aspirantes missionários, que aí procuravam completar sua formação ao futuro apostolado,
e numerosas personalidades de destaque, deram com sua presença maior
brilho à reunião.
1. Crise Geral. Na palestra inaugural, o presidente, Dom Neve,
O. S. B., Abade de S. André, descreveu a difícil situação das missões
no fim da guerra. Em todos os tempos a Igreja teve de afrontar heresias,
cismas, guerras e revoluções. Não era, portanto, nenhuma surpresa devesse ela atravessar uma nova crise no fim da última guerra mundial.
Os países de missões ficaram privados de todo socorro da Europa, e alguns deles conheceram mesmo as crueldades da guerra. Os danos de caráter espiritual, sobretudo, são consideráveis; mesmo nos mais florescentes
países de missões nota-se retraimento. Os numerosos oradores que se sucederam na tribuna expuseram com mais exatidão a natureza da crise
que assoberba as regiões de missão deles conhecidas. Para o auditório,
foram particularmente elucidativas as suas comunicações. A troca de idéias
que se seguia a cada conferência derramava nova luz sobre o problema.
Com os conferencistas, empreendemos uma viagem através dos países de
missões: a crise se nos apresentou com maior nitidez, assim como as lições para debelá-la.
2. Extremo Oriente. - O Pe. H. Bernard, S. J., professor do Instituto de Altos Estudos de Tien-Tsin, viveu 23 anos na China. Seus estudos históricos puseram-no em contacto com todo o Oriente. Falando da
crise das missões, fez observar que ela surgiu nos anos que se seguiram
à primeira guerra mundial. Desde então, entre as populações do interior
se vêm espalhando certas idéias novas, que já haviam empolgado as classas intelectuais. Na presente crise devem-se distinguir três elementos. Em
primeiro lugar, um elemento de estabilidade, definitivamente assegurado:
uma teologia missionária que enriqueceu o patrimônio católico, uma história missionária, pouco desenvolvida ainda, mas cheia de promessas; por
fim, uma hierarquia indígena. O segundo elemento é uma certa inquietude, que para alguns não parece de todo fundada. A esta, afortunadamente, opõem-se a completa irmanação entre as várias Congregações missionárias, sem considerações de nacionalidades, assim como o seu perfeito entendimento com o clero indíge_na e o acordo dos missiólogos com os
missionários. Em terceiro lugar, vem atentamente considerada a profunda
perturbação oriunda do nacionalismo exagerado, que despedaça e divide
o mundo em grupos inimigos, e o comunismo, que por todos os meios
concorre conosco em zelo para formar grupos escolhidos e penetrar nas
instituições especializadas do Extremo Oriente. O orador apresenta como
conclusão que chegamos ao momento de retornar aos métodos originais,
que eram eficaclssimos e se apoiavam numa base mais sólida: ao invés
de apoiar o esforço missionário sobre o prestígio dos pafses europeus,
é preciso esforçar-se por desenvolver a cultura própria de cada povo
a converter.
3. China. -- O problema da cristandade chinesa foi depois abordado
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por D. Vicente Martin, O. S. B., missionário no Bispado de Ciung-King,
segundo o qual as hodiernas necessidades, a guerra civil e :todos os demais males fazem parte do ritmo constante da história chinesa, com a diferença, porém, de que hoje se embatem com a crise determinada pelo
choque de duas civilizações e com dificuldades econômicas como jamais
se conheceram, causadas pela super-população e a insuficiente produção.
A guerra e as dissensões internas agravaram as inquietações da China,
enquanto que o contacto com os ocidentais desnorteou a mentalidade do
povo mais tradicionalista do universo, e a guerra civil se espalha cada vez
mais. O governo nacionalista tenta erguer uma nova China, democrática
e progressista, em contraste com o comunismo nórdico. Transforma-se a
velha China, uma civilização torna-se nação. E' este todo o problema chinês. Igual evolução se opera no pensamento religioso: no povo persiste
sempre como idéia religiosa fundamental a veneração da ordem universal,
esforçando-se por conciliar os influxos benéficos e afastar os nocivos;
mas a intelectualidade chinesa prefere o positivismo científico ou o marxismo socialista. Pela primeira vez na história, a Igreja Católica não realiza mais progressos na China. A perseguição dos japoneses, primeiro,
e depois a dos comunistas infligiram-lhe notáveis danos. Da mesma forma que os outros estrangeiros, o missionário europeu não é mais acolhido como um chefe, mas simplesmente como um conselheiro técnico. E é
doloroso ver que a China não disponha de uma elite de leigos da qual
possam surgir vocações religiosas e sacerdotais. As condições, no entanto, não são das mais desfavoráveis: na China de t 947 goza a Igreja
de uma incontestável autoridade e, graças às vantagens que lhe reconheceu Chiang-Kai-Chek, goza do direito de cidadania. Sobre as condições
da China do Norte, ao contrário, entreteve o auditório o Pe. Ivan
Buggenhaut, C. 1. M. C. A população dessa região, outrora bem disposta, vive hoje em perene agitação e não há mais tempo para pensar em
nossa Religião. Para assenhorear-se da região, os comunistas fizeram
saltar pontes e ferrovias, e saquearam todos os meios de transporte, organizando comunisticamente o país, sem mais nenhuma liberdade, tolhendo a ação de quanto se oponha ao partido, intensificando uma perseguição ora disfarçada ora aberta, promovendo o materialismo, dissolvendo
os vínculos de família, exigindo sob juramento a fidelidade ao partido
e suprimindo todo ensino católico. Assim, a China do Norte escreve uma
das páginas mais sanguinosas de sua história, como se patenteou da sé,,
rie de fatos sobre a perseguição sistemática e cruenta, que o orador referiu. Mas os missionários não arredam pé e confirmam com seu exemplo
a fé dos habitantes, vendo-se acolhidos com enorme simpatia pelas
populações.
4. Indo-China. - Na Indo-China a Igreja se defronta com um terrível dilema, declarou o Pe. P. Charles, S. j., secretário da Semana de
Missiologia. Se se manifesta a favor da independência do país, arrisca-se
a apoiar o comunismo, que se apoderou do poder; se, pelo contrário,
se pronuncia contra a independência, coloca-se ao lado do estrangeiro,
dando pretexto à acusação de traição. Cometeu-se, talvez, o erro inicial
de apoiar excessivamente o esforço missionário sobre o governo civil da
colônia, ao invés de fundamentá-lo sobre a cultura vietnamesa, valendose da cultura européia somente como complemento. Espera-se a todo momento uma revolução marxista. Se a Igreja conseguir superar essa crise,
devê-lo-á aos cristãos indígenas, e podemos esperá-lo, pois o Vietnam é
um dos países de missão onde a fé católica está mais solidamente plan-
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tada. Um Padre vietnamês, presente, confirmou a comunicação do Pe.
Charles e precisou com clareza a posição dos católicos. Estes devem tornar sua a causa da pátria, mas não a de partidos. O Vietnam corre perigo de se desenvolver sem nós e talvez contra nós. lmpende formar o
mais depressa possível uma classe intelectual católica, que poderá fazer
sentir seu influxo na vida pública e prevenir os perigos que ameaçam o
porvir religioso do Vietnam.
5. Japão. - O relatório do barão Satsuma, ao qual fora confiado
tratar do Japão, foi lido pelo Pe. Charles, pois que o seu autor não pôde
comparecer à Semana de Missiologia. O autor, que não é católico, mostrase, porém, muito deferente para com o catolicismo. "Meu país - diz ele sempre foi indiferente face a qualquer religião: o budismo não mais consegue entusiasmá-lo; o xintoísmo, mais que a religião, é a nossa história
sacra e mais ainda o vínculo que une o povo japonês. Os missionários
católicos e protestantes agiram mal, desprezando e combatendo o xintoísmo, impedindo assim muitas conversões. Não se ganhará mais o nosso
povo com uma propaganda bulhenta. Preferiríamos missionários franciscanos, pela sua espiritualidade, como que vizinha da mentalidade japonesa,
estando o meu povo iludido pela civilização materialista. Se desejam os
missionários católicos obter êxito, deverão tomar como ponto de partida
de sua atividade a nossa tradição e encorajar a alta classe japonesa".
Ainda sobre as condições religiosas do Japão, seguiu com a palavra o
Pe. Spae, C. 1. M. C., desenhando um futuro animador: enquanto uma
vitória militar do Japão teria certamente significado a ruína da Igreja,
no momento atual opera-se uma verdadeira corrida para o catolicismo.
Durante a guerra, a interferência pacífica do Papa fez subir consideràvelmente sua autoridade, e a situação, tornada assim favorável, melhorou
consideràvelmente agora, pelo grande temor que o comunismo inspira;
uma dominação russa significaria para o Japão a ruína total. O seu
grande sucesso, devem-no os Americanos ao fato de haverem conservado
o imperador. Os japoneses se encontram, desta forma, diante de uma
espécie de dilema: ou o aniquilamento de sua alma nacional, ou a sua
conversão ao cristianismo. E presentemente estão convencidos de que só
a Igreja Católica lhes poderá garantir a sobrevivência como nação. Segundo Mac Arthur, o cristianismo será por eles recebido com o mesmo
entusiasmo com que acolheram a democracia; ele mesmo propagou a idéia
de que não é possível democracia sem cristianismo. Além disso, é opinião
sua de que dentro de uns dez anos o Japão, se não totalmente, ao menos
na concepção da vida poderá· tornar-se cristão. Num clima destes, é de
todo compreensível que um dominicano canadense tenha sido convidado
para ensinar filosofia tomística na Universidade de Kioto, que dois Bispos americanos, depois de uma excursão pelo Japão, tenham declarado
que seis ou sete milhões de homens estariam dispostos à conversão, e
que depois da guerra já tenham partido para o Japão 260 missionários.
Essa otimista exposição do Pe. Spae é confirmada pelo relatório do barão de Bassompierre, antigo embaixador em Tóquio, segundo o qual o
povo japonês não está mais de acordo com a camarilha militar que o levou à guerra, ansioso de democracia já há alguns anos. A guerra perturbou profundamente sua psicologia e tornou-o incrédulo quanto à origem
divina da própria raça: jamais fora derrotado e jamais vira um inimigo
invadir-lhe o país. Hoje, sacudidas suas bases filosóficas, mostra-se
desorientado na sua grande aspiração de democracia, unida ao desejo
semelhante de passar para o catolicismo.

128

Comunicações

6. Jndia. - Em 15 de Agosto de 1947 foi a fndia declarada independente. Mas foi o país dividido em duas grandes partes, o Paquistão muçulmano e a União indiana. No terreno político, declarou o Pe. J. Dubois,
S. J., missionário na lndia, a reação contra o domínio estrangeiro tornara-se tanto mais forte quanto mais os ingleses se obstinavam em retardar a proclamação da independência. A tensão entre a Liga Muçulmana
e o Congresso lndu cresceu consideràvelmente durante a guerra e foi com
manifesta antipatia que Gandhi e Nehru aceitaram a divisão atual. A lndia está livre, mas dividida. Até hoje os ingleses haviam assegurado a
paz à igreja; mas agora os missionários terão talvez que sofrer uma perseguição. Já se ouve falar de uma certa propaganda, que de modo ardiloso ataca as missões, e, por outro lado, se estas puderem sobreviver, deverão talvez atravessar uma crise de adaptação, podendo-se prever arbitrariedades dos pequenos Estados, não mais mantidos sob o controle britânico. A crise será terrível, mas tudo nos dá motivos de esperar seja
superada. O Pe. lndekeu, S. J., também missionário na lndia, mostrou
depois, com um exemplo típico, qual poderá ser a sorte de uma missão
católica na tndia. No pequeno Estado de Udaipur, onde ele trabalhou,
a legislação procura tornar impossível a propaganda religiosa e impedir
as conversões. O arbítrio do rajá não tem mais qualquer freio, desde 15
de Agosto, e já vêm sendo postas em execução medidas clamorosamente
injustas, não se podendo realmente prever 'um róseo futuro. O Pe. lndekeu
·observou que, por outro lado, esta situação comporta suas vantagens,
pois que a posição do missionário tornou-se mais clara, não mais podendo ser confundido com os colonizadores estrangeiros. E como se deverão
apoiar sobre a cultura dos indígenas, se aproximarão melhor, assim, do
povo. Pode-se também esperar que a independência dos pequenos Estados será progressivamente limitada, crescendo cada vez mais os princípios
·Constitucionais da lndia. Desta forma, cristianismo e Congresso indu marcharão lado a lado contra os rajás. Já se estabeleceu, aliás, certo contacto, pois numerosos membros do Congresso são antigos alunos das escolas e universidades católicas. Cumpre notar que o Congresso disporá também de uma força armada. Análoga perseguição é temida na Indonésia,
·se o país se tornar independente, como observou um Padre holandês, na
troca de idéias que se seguiu à conferência.
7. O Povo Hebreu. - Esquece-se habitualmente que o povo hebreu
-deve também ser incluído no campo das missões. A propósito, o Pe.
Demann, dos Padres de Sião, deplora que poucos missionários se tenham
·especializado no apostolado entre os hebreus. Jamais como hoje foi tão
triste a condição deles. Carece distinguir-se ai uma dupla crise. Em primeiro lugar, a crise material e moral, que, em todos os tempos, deriva
da dispersão, tendo sempre os hebreus, pelo isolamento, vivido num ambiente a que se não poderiam adaptar. O anti-semitismo, porém, é um
monstruoso erro, substituindo o ódio à doutrina por um ódio contra homens. A outra crise resulta da perseguição que flagela seis milhões de
hebreus. O fim da guerra lhes trouxe uma grande desilusão, malgrado
todas as promessas, declarações e reconhecimento de direitos. Existem
ainda 210.000 hebreus nos campos de concentração. Mas o mais contristador de tudo é a sua crise moral, que a primeira acentua: não se per-cebe neles nenhuma reação religiosa, pois não pensam senão na reorganização de sua vida nacional profana. Os hebreus têm necessidade, portanto, de um amor fraterno e desinteressado da parte dos católicos e de
,um apostolado individual e modesto.
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8. Os Palses do Islão. - A crise espiritual dos países árabes, que
surge com o encontro da civilização ocidental com os costumes tradicionais, referiu-se o Pe. Abd el Jalil, O. P. M., muçulmano convertido. Os
árabes católicos esperam que a nossa caridade acolha todos os valores
sãos da sua cultura, e os missionários devem temperar seu zelo apostólico a ponto de não hesitarem em fazer-se nacionalizar nos países em
que trabalham.
9. O Congo-Belga. - A crise hodierna das nossas colônias, declarou
o Pe. B. Standaert, O. S. 8., missionário no Katanga, é a reação natural
e inevitável de um povo que se encontra em frente de uma civilização mais
elevada, e não observa tanto a evolução quanto a rapidez com que a mesma se opera. A isto vem juntar-se uma crise demográfica, resultante da
destruição dos costumes usuais ela vida, devido especialmente à constituição de centros não conformes à consuetude tradicional. E deve-se por
fim salientar o programa oficial imposto obrigatoriamente à juventude,
sem qualquer educação moral e social. O Pe. Comeliau, S. J., missionário no Kwango, abordou depois o problema dos "evoluídos", observando
que o descontentamento geral visa não somente a estes, mas a todos os
elementos de que se compõe a sociedade. E' certo, todavia, que a orientação da evolução partirá exatamente dos "evoluídos": nestes, portanto,
será preciso aperfeiçoar a formação moral, o senso de responsabilidape,
o brio e a honra profissional. O orador apela para a colaboração de
todos os missionários, para que publiquem livros que contribuam para desenvolver intelectualmente as diversas classes da população. O sr. Gui
Malengreau, professor na Universidade de Louvain, deplorando o relaxamento do fervor nos cristãos do Congo, atribuiu-o à superficialidade de
sua formação religiosa, que ainda não penetrou seus costumes. E' preciso
ainda prover à sua organização social, devendo convencer-se os cristãos
que pertencem a uma comunidade cristã. A Madre Craysmans, das Damas
do S. Coração, falou em seguida da educação das jovens "evoluídas" e
do pensionato ereto em Mbansa-Boma, no Baixo Congo, exatamente para
educar as jovens destinadas a tornar-se esposas dos "evoluídos". Seguiu
com a palavra o Pe. J. Charles, S. J., missionário no Kwango, que fez um
meticuloso exame do problema demográfico. A partir de 1936, a população vem decrescendo e a isto se não poderá pôr cobro com simples providências de higiene, ou com a redução da mortalidade infantil. A percentagem de nascimentos está em estreita dependência dos costumes, e só o
cristianismo poderá criar, sob este ponto de vista, o clima psicológico
desejável.
10. Uganda. - Quem ainda não ouviu falar das conversões em massa na Uganda? Em 1885 já este país possuía os seus 22 mártires. Jamais
os missionários haviam testemunhado tanto fervor em convertidos. A situação, não obstante, tornou-se logo depois difícil, primeiro por xenofobia, depois contra os missionários, tendo sido relegada a coisas do passado qualquer espécie de submissão. Assim o referiu com tristeza o Pe.
Van den Eynde, dos PP. Brancos, ao observar com olhos desalentados
a grave crise de corrupção moral, ambição de fortuna e retorno aos costumes pagãos.
11. Impressão Geral. - No fim da última sessão, o Pe. P. Charles,
S. ]., resumiu a impressão geral causada pelos diversos relatórios, que
trouxeram a persuasão de que há uma crise a minar o campo missionário.
Por toda parte se observa um crescente nacionalismo, um retorno às tradições indígenas, uma insubmissão ao domínio europeu, agora mais ace9
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lerado pela necessidade da reconstrução tle após-guerra nos países europeus. Segundo o orador, porém, esta crise não é de decadência, mas
de crescimento. As missões passam da fase da infância para a adulta.
Chegou o momento de se esforçar cada vez mais e de compreender melhor a alma dos povos a evangelizar. Devemos, portanto, ganhar maior
ascendência sobre eles, tratando-os, não como crianças, mas como adultos
e conquistar-lhes a estima para ganhá-los mais fácil e duradouramente
para Cristo.
12. Conclusão. - Pode-se deduzir, dos vários relatórios acerca da
crise das missões, que provàvelmente jamais houve condições tão duras
como as que hoje cercam o trabalho missionário, transformado numa
áspera luta em face do ímpeto e do esforço de vários povos para conquistar sua autonomia nacional. Esta obsessão está sendo tão impetuosa
e cresce com tal rapidez, que a muitos faz cair no desânimo, tangidos
pelo temor de que tais movimentos nacionais sejam um prenúncio de uma
apostasia geral nos países de missões. Lamentam-se por isso os erros das
potências européias, a sua falta de previdência e de adaptação, e se conclui que já é muito tarde e que a queda do regime colonial trará consigo
o desaparecimento das missões. Outros, porém, estão convencidos de que,
malgrado a crise atual, as missões católicas poderão separar seu destino
próprio da referida política colonial e, até, da cultura européia. Jamais
se observou com tanta clareza que é necessário levar em consideração os
costumes e a concepção da vida dos indígenas; e a Igreja, desde que enveredou por este caminho, saberá certamente daqui parn o futuro libertarse de qualquer influxo comprnmetedor.
Nós não podemos nem deixar-nos esmagar pelo pessimismo de uns,
nem cegamente empolgar-nos pelo otimismo de outros. A crise das missões pode ser resolvida, e o será, porém em virtude de um intenso espírito de renúncia e 'de sacrifício. Há muito já se convenceram os missionários de que não podem mais apelar pelo prestígio dos Estados colonizadores. Correm eles, porém, um risco mais subtil. Todo missionário,
comumente sem o perceber, leva para aí e ostenta sua cultura própria,
antepondo-a a qualquer outra. Com tal disposição, como agirá, senão europeizando os indígenas? tempo virá, porém, como já chegou para vários
países de missão, em que os indígenas não mais suportarão a preferência
dispensada a uma cultura estrangeira. Ora, quantos são os missionários
que se aplicam com todas as forças a aprender_ bem a lfngua indígena, a
ponto de falá-la correntemente e de se familiarizar com os costumes locais? A tentação de se não aplicar a isso é bem maior quando os indígenas, especialmente aqueles já desenvolvidos, podem ser, embora momentâneamente, atraídos pela novidade de um gênero de vida que lhes é
entretanto estranho. Se, portanto, nos defrontamos com uma crise, esta
deve ser superada. Bem sabemos que a graça de Deus pode conduzir tudo
a bom termo. Mas Ele espera a nossa maior colaboração. A recriminação aos erros já cometidos nada adianta. Uma vez conhecido o perigo e
reencontrado o caminho, deve-se percorrê-lo. Ora bem, o missionário é
um enviado de Cristo: só neste caráter deve e pode atrair os indígenas.
E na medida em que o for, poderá até preservá-lo de um exagerado nacionalismo, do particularismo político, cultural e religioso. Nenhum povo
deseja isolar-se inteiramente do resto do mundo, e muito menos as classes elevadas, que ao contrário sempre procuram uma aproximação. Nenhum povo sonha privar-se da educação técnica e dos valores da cultura
universal. Tudo isto poderá o missionário levar-lhes e os indígenas o acei-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 1, Março 1948

131

tarão, porque nele encontram uma profunda simpatia pelas suas concepções próprias. Se pretende o Cristianismo conquistar a unanimidade
do mundo, nem por isto pressupõe a uniformidade em todos os terrenos.
Os costumes, as leis, o caráter do povo devem conservar, se sãos e educáveis, suas propriedades nativas.
Se, portanto, de tudo isto conseguiu a Semana de Missiologia incutir
em todos os participantes uma convicção mais sólida e profunda, terá
cor,seguido plenamente seu intento. - (La Civiltà Cattolica, vol. IV, 1 Nov.
1947, págs. 283-288).

J. J.

van De Casteele, S.

J.

Missionário no Congo Belga.

Miscellanea L. Cunibert Mohlberg.
Rev.mus P. Cunibertus L. Mohlberg O. S. B., in historiae ac litteraturae liturgicae inquisitione et doctrina, uti notum est, totam impendit vitam: neque id frustra, quum ipsi tribuendae sint editiqnes omnibus numeris absolutae, investigationes ditissimis illationibus ornatae, imprimis
vero nova eique propria scientifica directio cuius gratia in annalibus cultualis doctrinae ipsius nomen erit mansurum.
Die 17 Aprilis proximi ineuntis a. 1948 R.mus Pater septuagesimum
vitae suae explebit annum: quam diem prospicientes amici collegae et
alumni petierunt a Moderatoribus Ephemerid111n liturgicarttm - quarum
redactioni, pro parte historica, ipse cum aliis scite adlaboravit - ut operum
editionem curarent, quae simul honoris, relatae gratiae ac recordationis
esset insigne. Quod prompte et alacriter Eplzemerides perficientes, accitis
undique viris in re liturgica qualitercumque peritioribus omniumque viribus collatis, quantocius tres tomos typis mandare poterunt, quorum prior
studia potiora P. Mohlberg excipiet ex commentariis seu periodicis editionibus collecta; alii vero nova studia a praedictis viris parata vel paranda.
Iam nobis miserunt dissertationem vel titulum dissertationis:
M. Uel Alamo, O. S. B., La Conclusión actual dei Canon de la Misa.
A. Baumstark, Antik-rõmischer Gebetsstile in Messkanon.
L. Heauduin, O. S. B., La Liturgie de Saint Jacques.
P. Borella, lnflussi Carolingi e monastici sul Messale Ambrosiano.
B. Botte, O. S. B., Processionis aditus.
E. Bourque, Sur la division du formulaire actuel de la Messe.
J. Brinktrine, Der Vollzieher der Eucharistie nach dem Briefe des Papstes
Gelasius an den Bischof Elpidius von Volterra.
L. Brou, L'inclination de la tête au Per eundem Christum du Memento
des morts.
A. Brueckner, Die ãltesten Reliquienauthentiken der Schweiz.
F. Campubri, Le miniature degli antichi Messali di Barcellona.
1. Cecchetti, "Tibi silentium Ians".
1. De Bruyne, La decorazione dei Battisteri paleocristiani.
P. De Meester, O. S. B., L'Archimandriat dans les églises du Rite byzantin.
E. Dekkers, La Messe du soir dans l'antiquité et le haut Moyen-âge.
F. Oi Capua, Lo stile commatico nelle preghiere medievali.
A. Dold, O. S. B., Beachtunswerte Fragmente alter Sakramentare und
Missalien.
1. Eizenhoefer, O. S. B., Ergãnzungen der Konkordanztabelle zu Cod.
Sangall 348.
9*
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H. Engberding, O. S. B., Das angeblich ãlteste Dokument der rõmischen
Liturgie.
O. Heiming, O. S. B., Die Votivmessen in den Mailãndischen Sakramentaren.
]. Handschin, Der byzantinische Kaiser und die Liturgie.
J. M. Hanssens, S. 1., Sur la date de rédaction du Liber Sacramentorum
dans le manuscrit de Padoue.
R. J. Hesbert, O. S. B., L'office du 2 Novembre à Saint-Benoit-sur-Loire
(XIIle s.).
E. Josi, I nomi dei cimiteri cristiani antichi di Roma nei documenti liturgici.
O. Loew, C. SS. R., II Codice a 14 della Biblioteca Vallicelliana.
P. Masai, Les origines de Prime et la Regula Magistri.
J. Nabuco, La Liturgie Papale et les origines du Cérémonial des Evêques.
Ph. Oppenheim, O. S. B., Mõnschsweihe und Taufritus. Ein Kommentar
zur Auslegung bei Dionysius dem Areopagiten.
!L. Paladini, C. M., La controversia sulla S. Comunione nella Messa ex
particulis consecratis.
J. Perez de Urbe!, O. S. B., EI ultimo defensor de la Liturgia mozarabe.
B. Pesei, O. F. M., Le antichità cristiane nei sermoni di S. Zenone di
Verona.
j. Quasten, Die Vaterunser Erklãrung in St. Ambrosius De Sacramentis.
P. Radà, O. S. B., Mittelalterliche liturgische Handschriften deutscher, franzõsischer und italienischer Herkunft in den Bibliotheken Südosteuropas.
A. Raes, S. j., Stato attuale degli studi della liturgia ~iro-antiochena.
Mons. Romeo, La Iode liturgica nella Bibbia e nella liturgia espressa nella
parola confiteri.
A. Ruecker, Adoratio crucis am Karfreitag in den orientalischen Riten.
S. Salaville, A. A., Un canon inédit de Joseph l'Hymnographe à Safot
Georges.
A. A. Schmid, Auf den Spuren Leonhard Wagners.
D. Schwarz, Liturgiegeschichtliches aus dem alten Ziirich.
A. Strittmatter, O. S. B., The Pentecost Exsultet of Besançons and Reims.
J. Vives, Actos de los Varones Apostolicos.
Spoponderunt adlaborationem: S. E. il Card. Mercati, M. Andrieu,
B. Capelle O. S. B., A. Casamassa O. E. S. A., E. Cattaneo, C. Coeberg
O. S. B., D. Darsy O. P., F. Dõlger, A. Ferrua S. j., A. Frutaz, V. L.
Kennedy C. S. B., E. Kirschbaum S. j., J. Jungmann S. j., J. Leclercq
·O. S. B., D. Mallardo, S. Mercati, E. Peterson, P. Salmon O. S. B., H.
Schmidt S. J., E. Silvagni, P. Van der Meer, P. Van den Eynden O. P. M.
Primum volumen praeterea continebit bibliographiam absolutam P.
Mohlberg, dissertationem de eius scientifica activitate necdum conferentiam
adhuc ineditam Rev.mi Abbatis Columbae Marmion: Le mystêre de la
Transfiguration.
Pretium singulorum voluminum erit circiter 2.000 libell. ital. (8 $ pro
ext. reg.).
Ratione maximae vis pecuniae quae adibit in sumptus editionis, nonnisi tot exemplaria prelo tradentur quot f ueriTzt in arztecessmn subscripta.
Rogamus itaque Instituta, studiosos, aestimatores, item amicos et alumnos
P. Mohlberg, omnes denique quos iuverit sibi esse volumina, ut per acclusam
scidulam se praenotare fa:veant apud: Amministràzione delle Ephemerides
Liturgicae, Via XXIV Maggio, 10, Roma.
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Beatissimo Patri Pio Papae XII.
Anno 1948 lneunte Nini de Mlnelllls Sacerdotls Salutatlo.
O Pie, Pontífices interque piissime sanctos,
Anno ine4nt~ novo quae bana verba loquar,
Hostis adest etenim dextra laevaque timendus,
Qui Christi toto terret in orbe gregem?
Virgo, Urucaniae sidus fulgentius astris,
Quae tato caelo lucidiora micant,
Matribus et cunctis, Mater, studiosior una,
Vanas quae nostras non sinis esse preces,
ln causam morum fideique exsurge tuendae,
Pugnent pro nobis pectoris arma tui.
lmplue Pontifici caelestia munera Summo,
Plura fluunt manibus quae pretiosa tuis;
lmplue totius spatiosi gentibus orbis
Commisso Christi, quem regit ille, gregi.
Gentibus ex multis sic una Ecclesia fiat,
Panis ut e granis pluribus unus adest;
Latave cum tumidis onerantur prela racemis,
Pluribus ex acinis et liquor unus erit.
Vere ineunte novo decorantur floribus arva,
Mellifluoque loquax gutture vernat avis,
Anno ineunte novo ornetur virtutibus orbis
Divinis resonent laudibus arva piis.
Floreàt et morum probitas, iam comat honeste
Casta pudicitiae flore puella comas.
Salve, Urucaniae Virgo, iam tempus in omne,
Fac tueare ducem, fac tuearis oves.
Flumine Ianuario, in Brasilia,
Kal. lanu. MCMXL VIII.

Ex Aedibus Vaticanis, 14 Januarii 1948. - Secretaria Status Sanctitatis Suae referre gaudet Reverendo Domino Nino Minelli Patrem gratum
habuisse carmen ab ipso venusto artificio conditum, quo U rucaniae Virg0,
laudibus efferebatur, atque huiusmodi pietatis officio Apostolica Benedictione respondet.
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ASSUNTOS PASTORAIS
De Facultate Audiendi Confessiones Durante ltinere Aereo
Secundum can. 883 § 1 sacerdotes omnes maritimum iter arripientes
possunt, toto itinere, quorumlibet fidelium secum navigantium confessiones in navi excipere, dummodo facultatem audiendi confessiones vel a proprio Ordinario (loci), vel ab Ordinario portus in quo na vim conscendunt,
vel etiam ab Ordinario cuiusvis portus interiecti, rite acceperint.
Saeculis praeterlapsis longum iter maritimum per se habebatur periculosum. Inde secundum auctores sacerdotes uti potuerunt iurisdictione,
quam Ecclesia pro periculo mortis supplet. 1 Progressus continuus artis
nauticae autem tale periculum magis magisque removebat. Dubiis ita
exortis de facultàte audiendi confessiones durante itinere maritimo decretum S. C. S. Off. 17.3.1869 2 concedit talem facultatem, 11011 tamen ea amplitudine sicuti nunc conceditur per can. 883, quae tamen sequentibus decretis praeparatur. a
Haec facultas iuris vigentis communiter concipitur tamquam delegata
a iure dependenter a certis condicionibus. 4 Aliam explicationem suo tempore tentavit P. Lehmkuhl 6 , quam quidem uti meram opinionem profert.
Considerat navim tamquam "partem cuiuslibet territorii, ex quo solvit,
aut post brevem appulsum iterum solvit". Absolutio igitur datur vi iurisdictionis receptae ab Ordinario loci portus, unde navis solvit, aut ab
Ordinario loci portus intermedii, quia ipsa navis habetur ad instar "natantis parochiae". lta hodie res explicari non jam potest; immo etiam illo
tempore haec explicatio non carebat difficultatibus. Hodie autem res ita
concipi omnino nequit, quia ad audiendas confessiones durante toto itinere
maritimo sufficit receptio iurisdictionis ab Ordinario proprio (loci), etsi
hic est distinctus ab Ordinario portus ex quo navis solvit et distinctus ab
Ordinario portus intermedii. Ergo non requiritur delegatio iurisdictionis
ab Ordinario alicuius portus. lmmo sacerdotes qui iurisdictionem rite acceperunt a proprio Ordinario vel ab Ordinario portus in quo navim conscendunt, possunt durante toto itlnere maritimo in portibus interiectis "confessiones excipere tum fidelium qui quavis de causa ad navim accedant,
tum eorum qui ipsis ad terram obiter appellentibus confiteri petant cosque
valide ac licite absolvere etiam a casibus Ordinario loci reservatis" (Can.
883 § 2). ln hoc casu proincle absolvitur in territorio alicuius Ordinarii,
quin ulla ab eo concedatur iurisdictio. Vix igitur alia explicatio possibilis
est, nisi ut admittatur iurisdictio delegata ab ipso iure communi.
Similis clispositio in favorem sacerdotum qui iler ai!reum arripiunt
usque acl lume diem non habetur in legislatione ecclesiastica. ln ipso co1) S. Alphons. de Lig., Theol. Jlfor. Llb. VI. Tract. IV. Cap. li. n. 561.
2) C. Gasparrl, Codlcls lurls Cano11lcl Fontes IV. 1009.
3) s. C. s. 0ff. 9. 4. 1900 Fontes IV. 1238; S. C. S. 0//. 23. 8. 1905 Fontes IV.
1275; s. e. s. 0//. 13. 12. 1906 Fontes IV. 1281.
4) A. Blat O. P., Comme11tarlt1111 Textus C. 1. C. Llb .•111. Pars 1. Romae 1924
n. 206; F. Cappello S. J., Tractatus Ca11011lco-Moralls ele Sacrame11tis Vol. li. Romae
1938 3 li. 411; F. Claeys Bouuaert J. C. J\\. O. Slmenon, llfarmale /11rls Cano11lcl li.
Gandae 1931 n. 130; H. Jone O. M. Cap., Gesetzbuch eles Ka11onlschen Rechts li.
Paderborn 1940, 112; E. Rõsser, Dle gesetztiche Delegation, Paderborn 1937, 180; A.
Vermeersch S. J. J. Creusen, S. J., Epltome lurls Ca,io11lcl Tom. li. J\1echlinlae
1934 6 n. 153; F. X. Wernz S. J. - P. Vldal S. J., Jus Ca11011lc11111 Tom. IV. Vol. 1.
Romae 1934 n. 124.
5) Theol. llfora/1s Vol. li. Frlburgl Brlsgovlae 1898 D li. 386.
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dice i. e. dispositio quae directe hunc casum respicit haberi non potest,
quia tempore publicationis eius itinera aerea nondum fuerunt in usu. Tamen codex i. e. in can. 20 praebet principia quae applicanda sunt, si tempore decurrente novae relationes iuridicae oriuntur, quae ordinationem
positivam exigunt. "Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive
generalis. sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum
aequitate canonica servatis; a ·stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum".
Haec media supplendi silentium legis legitime adhibentur tantum, si
in legislatione canonica (et in iure consuetudinario) deest norma de se neccssaria. Non autem dici potest necessariam esse dispositionem canonicam,
quae concedat facultatem audiendi confessiones sacerdotibus iter aereum
arripientibus. Multi sacerdotes itinera per viam ferream instituunt, quin
gaudeant facultate audiendi confessiones in ipso itinere. Hoc factum tempore publicationis codicis i. e. legislatori sine dubio notum fuit. Non
obstante hac notitia potestas delegata a iure audiendi confessiones can.
883 restringitur ad sacerdotes qui iter maritimum arripiunt. Hinc dicendum vicletur pariter non esse necessariam dispositionem qua concedatur
facultas audiendi confessiones durante itinere aereo, i. e. non esse per se
necessariam pro tali itinere facultatem illam ab ipso iure delegatam.
Nihilominus videtur deficere relate ad iter aereum norma de se necessaria. Non enim constai quomodo omnino possit acquiri facultas audiendi confessiones durante itinere acreo. ltinera per viam ferream fiunt
in territorio quod subiectum est iurisdictioni Ordinarii particularis ecclesiae: proinde ab hoc Ordinario peti potest facultas audiendi confessiones
durante itinere per viam ferream. Quis autem est competens pro concessione facultatis audiendi confessiones durante itinere acreo? Ad hanc
quaestionem nulla dispositio iuris vigentis respondet. Proinde necessitas
supplendi silentium legis in nostro casu immecliate versatu1· circa decisionem, qualis sit auctoritas competens pro ipsa concessione facultatis audiendi confessiones durante itinere aereo.
Verum quidem est etiam talem decisionem non esse necessariam, si
Ecclesia extra periculum mortis absolutionem sacramentalem dmante itinere aereo permittere nolit. Tale assertum autem probari 11011 potest ex
facto, quod Ecclesia usque ad hunc diem non concessit per legcm generalem facultatem audiendi confessiones durante itinere per viam ferream.
Lex generalis concedens facultatem audiendi confessiones pro itinere per
viam ferream disponeret de aliqua facultate quae per se certo spectat ad
Ordinarium toei, in cuius territorio absolutio sacramentalis impertiatur.
Proinde talis lex generalis abesse videtur, ne subtrahatur Ordinariis locornm talis dispositio. Gratis igitur assereretur Ecclesiam extra periculum
mortis nolle permittere absolutionem sacramentalcm durante itinere a<!reo;
immo hodierna praxis Ecclesiae confessionem et absolutionem sacramcntalem quam maxime facilem reddere intcndit. Nequc obstat per se ipse
locus profanus, quominus absolutio sacramcntalis impertiatur. Etsi enim
"sacramcntalis confcssionis proprius locus est ecclesia vcl oratorium puhlicum aut semi-publicum" (can. 908), tamen "confessiones virorum etiam
in aedibus privatis excipere licet" (can. 910 § 2). Tandem casus esse potest,
ut aliquis e sociis itineris acrei sacerdotis absolutionem sacramentalem
instanter petat, supponamus ob magnum timorem subiectivum supervenientem, quamvis obiective nullum adsit periculum mortis.
111a quae modo exposita sunt, breviter colligi possunt hac rationc quae
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videtur esse decisiva pro necessitate alicuius normae suppletoriae: Certum
est Ecclesiam per se nullibi prohibere confessionem et absolutionem sacramentalem. Jamvero negatio necessitatis normae suppletoriae aequivalet
asserto Ecclesiam in aere per se prohibere confessionem et absolutionem
sacramentalem. Nam, si absolutio impertienda est in terra, sec. can. 874
§ 1 Ordinarius respectivi loci est competens pro concessione facultatis delegatae audiendi confessiones; si in mari, sec. can. 883 § 1 facultas ilia delegatur a iure; si in aere, non habetur lex, quae directe disponit de modo
obtinendi hanc facultatem. Proinde recurrendum est ad normam suppletoriam. Si enim neque norma suppletoria haberetur, deberemus dicere Ecclesiam extra periculum mortis absolute prohibere confessionem et absolutionem sacramentalem in acre. Tale assertum non probatur.
Necessitas igitur normae suppletoriae quae decidat, quomodo omnino pro itinere aereo facultas audiendi confessiones haberi possit, negari
11011 posse videtur; eo minus, quo "saepius si agitur de facultate exercenda aut de iuribus mutuis ordinandis, supplendum erit silentio legis". 6
Quaeri igitur potest an, supposita hac necessitate, can. 883 ad itinera aerea
applicari possit.
Iurisdictio pro audiendis confessionibus praesumi nequit (can. 879
§ 1). Sed attendendum est in can. 883 agi de delegatione facultatis audiendi confessiones per ipsam legem. Can. 20 nunc pro suppletione silentii legis primo loco remittit ad leges latas in similibus, ad analogiam legis. Si
igitur possumus demonstrare analogiam legis in nostro casu legitime adhiberi, non habetur casus iurisdictionis praesumptae, sed potius concessae
per legem, i. e. per can. 883, qui vi can. 20 legitime applicatur ad itinera
aerea.
Analogia legis iure adhibetur, si habetur similitudo casus et paritas
1ationis. "Determinanda est paritas secundum rationem iuris, seu secundum principium iuridicum implicite in lege contentum". 7 Proinde applicatio analogiae legis requirit ut structura iuridica in utroque casu sit fere
eadem. "Non requiritur identitas rationis omnimoda, intrinseca et adaequata, qualis verificatur in correlativis, aequiparatis, connexis et contentis. . . sufficit vero quaecumque rationis identitas, etiam partialis, dummodo realis; immo sufficit vera rationis paritas seu, proptcr fundamentatem similitudinem, aequiparatio". s
Talis identitas sufficiens seu vera et propria similitudo structurae iuridicae facultatis audiendi confessiones durante itinere aereo cum hac facultate pro itinere maritimo videtur esse admittenda.
Si agitur de itinere aereo transmarino habetur similituclo quam proxima cum itinere maritimo. Transvolatur ipsum mare; habentur "navigantes", habetur "portus in q110 navim conscenclunt", possunt habel"i "portus
interiecti". Tale iter aereum transmarinum fit per spatium locale quod sicut ipsum mare - certo non est subiectum ulli iurisdictioni Ordinarii
particularis territorii ecclesiae; ad summum in portibus intermediis navigantes forte "ad terram obitcr appellunt", et ita per breve tempus versantur in aliqua dioecesi vel in alio territorio particulari ecclesiae.
Si agitur de itinere aereo in continente aut in magna insula, habetur
ctiam vera et propria similitudo cum itincre maritimo. Etiam in hoc casu
6) A. Van Hovc, De Legllms Ecclesiastlcls, Mechllnlae 1930, 320.
7) Van Hove o. e. 326 s. - !ta communltcr auctorcs: cf. e. g. Wernz-Vldal o. e.
Tom. 1. Romae 1038 11. 181; B. OJettl S. J., Comme11tarium in Cod/cem Iuris Canonici,
Lib. 1. Romae 1927 152.
8) O. Mlchiels O. M. Cap., Normae Generales J11rls Canonici Vol. 1. Lublln
1920 466.
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habetur "navis", in qua iter aereum fit, quod iter incipit in "portu" in quo
"navigantes navim conscendunt" et finem habet in altero portu. Saepe non
desunt "portus interiecti", in quibus navigantes forte "ad terram o biter
appellunt". Potestne etiam dici spatium locale, per quod iter aereum in
hoc casu fit, non esse subiectum iurisdictioni Ordinarii particularis territorii ecclesiae, sicut dici debet de alto mari?
Secundum can. 873 § 1 Ordinarius loci habet iurisdictionem ordinariam ad confessiones excipiendas "pro suo territorio". Jamvero in aestimatione communi spatium aereum - saltem ultra iliam altitudinem quam
aedificia in respectivo solo exstructa habent - non habetur coniunctum
cum solo, ita ut spatium aereum esset pars "territorii". Proinde quoad
facultatem audiendi confessiones spatium aereum est eiusdem condicionis ac altum mare, seu non est subiectum iurisdictioni Ordinarii particularis territorii ecclesiae.
Assertum hoc illustrari potest per facultatem assistendi valide matrimoniis, quae competit parocho et Ordinario loci "intra fines dumtaxat
sui territorii" (can. 1095 § 1, 2). Supponamus duos nupturientes inire velle
matrimonium - quacumque de causa - durante navigatione aerea. Quis
auderet affirmare tale matrimonium, cui parochus assistat transvolando
proprium territorium, ratione formae certo non esse invalidum?
Itaque structura iuridica facultatis audiendi confessiones fere eadem
est in itinere aereo ac in itinere maritimo. Proinde applicatio analogiae
legis in hoc casu videtur esse legitima. Posset quidem obici analogiam eo
deficere, quod itinera aerea saepe non habent iliam durationem temporalem quam habent communiter itinera maritima. Ad perficiendum iter aereum
multo minus temporis requiritur quam si eadem distantia absolvenda est in
mari. Hoc omnino admittendum est. Altera ex parte in can. 883 non habetur ulla determinatio temporis requisiti, ut quis facultate ibi concessa
valide et licite uti possit. Ubicumque verificatur casus itineris maritimi,
etsi ad tempus breve, facultas audiendi confessiones habetur. Hinc applicatio analogiae ab elemento temporali independens est.
De cetero applicatio can. 883 ad itinera aerea vix potest cedere in
praei11dici11m potestatis Ordinariorum locorum. v Absolutio sacramentalis est actus iurisdictionis fori interni. Vix dici potest exercitium talis actus
in itinere aereo momento quo navis transvolat territorium alicuius Ordinarii loci creare ullum praeiudicium potestati huius Ordinarii. Proinde
concessio facultatis audiendi confessiones durante itinere aereo per ipsam
legem communem non cedit in detrimentum potestatis Ordinarii particularis territorii ecclesiae. Itaque etiam in suppositione spatium aereum subiectum esse iurisdictioni Ordinarii respectivi territorii (quae suppositiouti diximus-non probatur) iura huius Ordinarii non obstant quominus ius
commune concedat talem facultatem. 10
9) Fortlore ratione forte tale praeiudicium tlmeri posset - uti dlximus supra pro itinere per viam ferream. Nostra argumenta - utl planum est - non possunt applicari tall ltlneri. Cf. tamen ea quae dlcit Cappello o. e. n. 413: "Quoad lter aereum ...
ex analogia vldetur probablliter appllcandum praescriptum can. 883. Idem dicendum
de itlnere terrcstri per viam fcrream valde diuturno. Optandum ut authentlca de utroque casu detur responslo".
10) Etlam in
lure lntcmatlona/1 non admlttltur
universallter spatlum aereum
suhlectum esse potestatl Status .respectlvl terrltorli. Hodle quldem theorla, quae potestatem Status cxte11dit ad spatlum aereum supra terrltorium, est praevalens, qula est
olficialiter admissa ab om11lbus fere Statlbus; a. v. tale ius Status l1111ltltur tractatlbus
internationallbus. Non autem desunt auctores, qul 11011 vigente tal! conventlo11e
luris posllivl aercm co11sidera11t tamquam rem commu11em, qul ldeoque ad nullum
Statum exclusive pertlnet. Pro 11ostra quaest1011c haec nulllus sunt momentl, qula lus
internatlonale 11011 afflclt 11egotla iuridica Ecclesiae interna, i. e. illa quae effectus extra Ecclesiam 11011 habe11t. Praeterea ipse finls conventlonum internatlonallum ln hac
quaestlone non afflclt Ecclesiam. Tales conve11tlones enim fiunt, ut lta magls provi-
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Praeterea itinera aerea tali fiunt celeritate, ut navigantes in spatio
acreo supra varia territoria particularia Ecclesiae "obiter" tantum consistant. Jamvero sacerdotes iter maritimum arripientes possunt confessiones excipere "eorum qui ipsis ad terram obiter appellentibus confiteri
petant eosque valide ac licite absolvere etiam a casibus Ordinarii toei reservatis".
Ultra tamen admittimus argumentationem nostram non esse ita
peremptoriam, ut contra eam nulla jam moveri posset difficultas. Proinde
non affirmamus certissimum esse ipsum legislatorem extensurum esse
dispositionem can. 883 ad itinera aerea, si tempore futuro dispositio positiva detur, quae ordinat facultatem audiendi confessiones durante itinere aereo. Non potest quidem simpliciter dici, quod analogia legis "non
fundatur in voluntate legislatoris, ne interpretativa quidem: nescimus enim
quomodo legislator silentio legis suppleret" 11; ipse legislator enim can.
20 declarat analogiam legis esse medium ordinarium quo supplendum sit
silentium legis; itaque norma ex applicatione analogiae legis resultans
fundatur indirecte in eius voluntate. 12 Non obstante autem tali relatione
normae inventae per applicationem analogiae legis ad voluntatem legislatoris concedendum est nos ignorare, quomodo legislator ipse suppleret
silentium legis. 13 lta etiam in nastro casu argumenta pro extensione dispositionis can. 883 ad itinera acrea authenticam declarationem et confirmationem non tantum non reddunt superfluam, quinimmo eam exigant et
requirant. Applicatio analogiae ab homine privato facta legitima est, sed
privata manet. 14
Etsi igitur contra applicationem can. 883 ad itinera aerea dubia theoretica forte moveri adhuc possunt, censemus tamen talem applicationem temerariam dici non posse, quia innititur rationibus seriis iuridicis, quae pro
praxi privata sufficiunt. Saltem vere probabiliter enim sacerdotes iter
deatur securitatl proprll terrltorll, quae per llbertatem transvolandl terrltorlum ln perlculum adducl putatur; a. v. cteclslvae sunt rat!ones praesertlm militares, quae pro
exercitlo lurlsdlctlonis splritualls 11011 exsistunt.
11) Hoc afflrmat Van Hove o. e. 326.
12) lta etlam J\-llchlels o. e. 461.
13) De cetero talis extenslo can. RR3 ad allos casus de se non esset res nova.
Sancta Sedes Jam pro lpso ltlnere terrestri et fl11viaii, si sit nlmls longum, facultatem
audlendi confcsslones lnterdum concesslt simlll modo ac pro ltlnere marltlmo.
Cf. Decret11111 S. C. de Prop. Fide 4. 2. 1907 Fontes VII. 4941: "Sanctitas Sua benlgne decernere ac declarare dlgnata est, ornnes <;nluscnmque Ordinls, Congregatlonls,
Socletatis atque etiarn e clero saecularl missionarlos seu presbyteros ad Slnenses Missiones destlnatos, qul duo vel numero plures consoclatl, ad littora Slnensla appellunt,
durante toto ltinere terrestrl aut fluvlall usque dum pervenerlnt ad Missionem sibl respectlve adslgnatam, dummodo ad sncramentales confesslones fuerlnt legitime approbatl... posse Inter se confiterl. eosque item posse conlcsslones audlre clerlcorum non
sncerdotum et Frntrum lalcorum cum lpsls lter agentlum, et etlam Rellglosarum Sororum, si forte contlngat allquas in eodem comitatu esse ad Missiones destlnatas, 11111110
quoque vehicula aut cymbas ducentlum, vel sarclnns per lter ferentlum, vel alia quacumque ratlone eorum itlnerls sociorum ... " - Praeterea Decretum S. C. S. Off. 31. 8.
1909 pro Archiepiscopls et Eplscopls Relpubllcae Columbianae (Conferencias Eplscopales de Coiombla. Desde 190R hasta 1930. lmprentn dei C. de Jesús Bogotá.. Pag.
177): "Archieplscopl et Eplscopl Relpublicae Columblanae nd pedes S. V. provolutl
eamdem S. V. humlllter rognnt ut cum hanc Rempubllcnm lngentla et spatiosa Ilumina decurrant quae ab Ordlnarlorum longe dlstant Sedlbus, et nd quorum ripas quamplurlml degunt fldeles Eccleslae auxllils saepe destltutl, fas slt sacerdotibus approbatls, per eorurn aquns vel oras faclentlbus iter, poenitentlac sacramentum, juxtn normas deflnitas decretls S. R. et U. lnqulsltlonls feria IV die 23 augustl 1905 et feria IV
dle 12 decembrls 1906 edltls, fldellbus rnlnlstrnre". (Cf. quoad haec decreta supra notam 3. Hodle hae norrnae habentur ln can. 8R3).
"SSmus. D. N. Plus Divina Provldentla PP. X, ... benlgne annuit pro gratla
Juxta preces".
Tandern Responsum 20. 5. 1923 Pont. Comrnlsslon!s ad Codlcls Canones authentlce lnterpretandos sacerdotem, qul durante ltinere maritlmo ultra trlduum ln allquo
portu lnterlecto confesslones exclpere vellt eorum, qul conflterl petnnt, tunc tantum
obllgat ad petendam lurlsdictlonem ab Ordlnarlo locl, si hlc "faclle adi ri posslt". (Acta
Apostollcae Seclls XVI. 1924, 114).
14) Van Hove o. e. 323; Mlchlels o. e. 459.
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aereum arripientes eadem iurisdictione gaudent ac sacerdotes iter maritimum arripientes. Quia autem "in dubio positivo et probabili sive iuris sive
facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno"
(can. 209), et quia usus iurisdictionis suppletae in tali dubio semper est
licitus, etiam in nostro casu absolutio est valida et licita.
Itaque - quamdiu ab auctoritate competenti declaratio contraria 11011
emanat - sacerdotes iter aereum arripientes quoad facultatem audiendi confessiones procedere posse videntur eodem modo ac sacerdotes iter maritimum arripientes, saltem - abstrahendo a quaestione, num talis facultas
se extendat ad portus intermedios - in ipso itinere aereo. - (Periodica
de Re Morali Canonica Liturgica, 1945, pp. 32-41 ).
W. B e r t r a m s, S. 1.

Liberdade na Escolha da Vocação.
Quando um moço ou uma moça sentem um irresistível apelo a uma
vida superior, ao sacerdócio ou à vida religiosa, suposto que tenham os
requisitos necessários à sua vocação, caminhem avante, sobre as pegadas do Mestre; se a seguirem generosamente, sua vida será de gigantes
no espírito. Aqui, porém, queremos examinar uma outra situação.
Quando se acham os jovens em dúvida entre seguir o rumo do matrimônio ou o da virgindade, que lhes aconselharemos? E' este um ponto
interessantíssimo para aqueles que elevem guiar outros, e para os que elevem ser guiados. Examinemo-lo.
Um jovem cios seus vinte anos consulta-nos e diz: "Nos anos passados, parecia-me ter vocação para o sacerdócio (ou para a vida religiosa); atualmente, pelo contrário, não a sinto mais; preferiria trilhar o caminho do matrimônio. Que me aconselha fazer?"
Frente a casos semelhantes, existem pessoas que de boa fé agem de
modo reprovável, diretamente contrário às explícitas determinações da
Igreja. São as que exercem pressão sobre o candidato, para que escolha
o caminho do sacerdócio ou o da religião, com estas ou análogas reflexões: "Se não seguires o chamado cio Senhor, serás desgraçado até à
morte; porque te recusaste seguir o Senhor, te sucederá o mesmo que ao
jovem do Evangelho, considerado indigno do Reino de Deus; és um ingrato para com o Senhor, porque preferiste os prazeres do mundo a Jesus Cristo que te salvou; se não seguires o melhor caminho, desprezarás
o convite do Senhor, e no mundo dificilmente te salvarás, etc.".
Este modo de agir é reprovado pela Igreja; e o é também quando
empregado para induzir um clérigo de Seminário ou mesmo um que já
recebeu as Ordens menores para continuar no caminho já iniciado. As
razões que exporemos, a fortiori viriam a favor dos noviços e professos
temporais (dos dois sexos) que desejassem retornar ao século, terminado o tempo dos votos temporários. A verdade é esta: exceto casos extraordinários, não é de obrigação abraçar a vida religiosa ou sacerdotal.
Não comete nenhuma culpa moral quem não abraçar a melhor vida. Há
plena liberdade de escolha entre os diversos estados de vida.
Demos alguns exemplos demonstrativos desta doutrina.
1)

Ensinamento da Igreja e dos Teólogos.

A Igreja exige, sem exceção, que os candidatos ao sacerdócio e à
vida religiosa sigam o seu caminho com plena liberdade; por isso proíbe
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que se faça qualquer coação sobre a sua vontade em relação àquela vocação.
/.º argumento: a lei da Igreja. Cânon 971: "E' ilícito constranger alguém, de qualquer forma, por qualquer motivo, ao estado clerical". E'
óbvio o seu significado.
a) E' vedado constranger alguém a entrar no estado clerical; não se
fazem distinções de pessoas. Não se pode, portanto, constranger um jovem compreendido nas condições estabelecidas no número precedente; e
nem também um seminarista revestido de sotaina, nem um estudante de
filosofia ou -de teologia; é proibido constranger estes a que entrem na
vida clerical, a que ascendam aos graus superiores, a ligar-se definitivamente, recebendo o subdiaconato, mesmo que se tratasse de algum que
já houvesse recebido as Ordens menores.
b) E' proibida essa coação, seja qual for o modo de fazê-la. Ela
pode ser efetivada de duas maneiras diferentes: uma coação externa, física, da qual não cabe falar aqui; e uma coação interior, moral, que é exata a descrita na forma do número precedente. As palavras do Cânon 971 >
de qualquer forma, proíbem ambas as formas de pressão. Assim também
opinou o Cardeal Gasparri.
c) Por qualquer motivo. Aqueles que de boa fé urgem a vontade dos
jovens clérigos ou religiosos a continuar no estado escolhido, ou a nele
entrar, dizem: tendes vocação segura: deveis portanto permanecer ou entrar nela.
A lei da Igreja não considera boa nenlmma razão (por qualquer
motivo).
Por outro lado, quem com segurança pode dizer que alguém tem vocação certa e que Deus o quer absolutamente, sob pena de pecado ou de
ruína por toda a vida? E quem poderá com tranquilidade de consciência
responder pela vida inteira de um candidato que entrou ou continuou nas
vias do sacerdócio, não por espontânea vontade própria, mas por temor
dos graves males com que foi ameaçado, em nome do Senhor, se retrocedesse?
Por princípio, estamos todos de acordo em que a via do sacerdócio
e da virgindade em religião é de conselho e não de preceito. Por que deveremos na prática renegar o que admitíamos como princípio?
Parece-nos contrário a toda razão, grave imprudência e ato temerário que um sacerdote qualquer (exceto casos extraordinários de luzes e de
carismas especiais) ouse dizer a um moço ou a uma moça de 14 ou 15
anos: "Faze-te sacerdote ou religiosa; tens certamente vocação".
Um dos requisitos essenciais para empreender qualquer uma dessas
vias é o de se sentir capaz, com a graça de Deus, de saber viver (sem nenhuma angústia de coração ou de sentimento) privado do amor respectivamente de uma mulher ou de um homem.
Se assim é, quem será capaz, com os meios ordinários, de conhecer
tais disposições em jovens ainda inexperientes? Quem ignora que a personalidade de um (ou uma) jovem não amadurece nem se revela nos seus
principais componentes senão depois da misteriosa confusão do período
que se chama adolescência? Não dissemos puberdade, mas adolescência,
que compreende mil fenômenos intelectivos, afetivos tendenciais, inimaginados, que inicialmente estavam apenas em germe na consciência do sujeito? E quem ignora que muitos jovens, especialmente aqueles ou aquelas que vivem a vida artificial de certos colégios, não se desenvolvem nem
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vencem suas crises da adolescência senão depois dos dezoito ou vinte
anos?
E vós lhes dizeis, quando atingem 15 anos, que têm vocação segura;
que aquela é a via que Deus lhes assinou. Depois, em sua passagem, a
adolescência deixa neles os componentes afetivos contrários à vida que
lhes sugeristes. Que fará um pobre sujeito, quando se encontrar encostado ao muro, ligado a uma vida que não foi feita para ele?
Como, então, tratar esses jovens? Respondo: Cultivai-os a fundo na
vida cristã, no amor de Jesus Cristo; fazei-lhes ver os bens excelentes,
sobrenatu'rais, da vida religiosa e sacerdotal; mandai-os também ao Seminário, se o desejam, ou ao noviciado; mas fazei-lhes compreender que é
esse um tempo de prova. E se, chegados aos vinte anos, lhes parecer que
a via encetada se torna muito pesada, declarai-lhes que poderão trocála e voltar tranquilamente à vida comum.
Também a vida matrimonial tem as suas graças de perfeição e de
excelência. E' um Sacram~nto. Dele disse coisas verdadeiramente sublimes o Papa Pio XII.
2.º argumento: ensinamento do Pontifical. Aos jovens que se apresentam ao Bispo para receber o Subdiaconato, diz a Igreja, por meio de
seu Pastor, numa advertência preliminar: "Filhos diletíssimos, prestes a
ser promovidos à Ordem do Subdiaconato, uma e mais vezes deveis considerar atentamente o peso que livremente hoje pretendeis assumir. Até
este momento permaneceis livres, e está em vosso poder, se o quiserdes,
voltar à vida do século. . . Enquanto tendes tempo, pensai bem nisto; e,
se vos compraz perseverar no santo ideal, em nome do Senhor, aproximai-vos".
As palavras grifadas são muito expressivas. Com elas supõe a Igreja que os candidatos ultro, isto é, espontâneamente, sem nenhuma imposição ou temor incutido, desejam grandemente (appetitis) ligar-se à via
do sacerdócio. Adverte-os de que são livres (liberi estis); que podem,
se o quiserem (prn arbitrio) voltar às aspirações do século; e que isto
lhes é permitido, lícito (licet). Ela os convida a dar o passo decisivo, se
lhes apraz, se desejam permanecer e perseverar na vontade primitiva de
ser sacerdotes. Dessa preseverança não faz a Igreja nenhum dever.
Esta liberdade, evidentemente, é com maior razão concedida àqueles
que não receberam nenhuma Ordem menor, e àqueles que ainda não entraram no Seminário. Naquela advertência, celebra a Igreja a grandeza
moral de quem se dá todo a Jesus Cristo no Sacerdócio; mas isenta também de qualquer pecado aquele que prefere permanecer ou retornar à
vida do século.
Confirmação do precedente argumento. Em 10 de Maio de 1907, o
Prefeito da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares enviou uma
carta aos Ordinários da Itália. Este documento tem valor preceptivo, evidentemente, tão só para a Itália; mas todos admitem que é universal o
seu valor diretivo. O Prefeito da Congregação recomenda aos Bispos da
Península de vigiar que em seus pequenos Seminários seja seguido o prngrama de estudos vigentes nos Institutos governamentais, feitas as devidas correções, onde se fizer preciso.
Pois bem, eis uma das motivações do documento: "E' necessário,
além disso, ter presente que os nossos alunos não podem, pelos meios or-

dinários, tomar uma decisão séria acerca de sua vocação ao estado eclesiástico, senão quando tiverem alcançado uma idade mais madura; parece, portanto, útil organizar os estudos de forma que os estudantes pos-
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sam estar em condições de receber os diplomas legais, e assim terão mais
liberdade na escolha do seu estado. de vida".
A Igreja de Roma exprime claramente com isto que se não resigna
a ver qualquer dos seus seminaristas aceitar a profissão de sacerdote como um mal menor, de vez que lhe estaria fechada a entrada nas profissões liberais. Ela lhes abre generosamente essa entrada, facilitando-lhes
a conquista dos diplomas legais, porque terão mais liberdade na escolha
de um estado de vida, para que, se escolherem a via do sacerdócio, o façam em plena liberdade.
"Estais livres"; "assim terão mais liberdade" - a primeira locução
é do Pontifical, a segunda da Carta que examinamos: parecem palavras
e ideias que se atraem e se completam.
·
Em 24 de Junho de 1939, S. S. o Papa Pio XII pronunciou em Roma
um magistral discurso, que, dirigido aos professores e estudantes das Universidades Eclesiásticas, dos Seminários e dos Colégios da Urbe, foi destinado a todos os eclesiásticos do mundo. Num dos seus pontos, lembra
as diretivas amplas e generosas da Igreja a respeito da liberdade das vocações superiores.
"O ministério sacerdotal requer de vós sacrifícios, por assim dizer,
particulares, e entre eles o principal e total obséquio a Cristo que se faz
com o celibato. Examinai-vos a vós mesmos; e se algum se considerar incapaz para essa observância, Nós o esconjuramos a deixar o Seminário
e a procurar alhures onde conduzir honestamente e com fruto uma vida
que de outro modo arrastaria no Santuário, não sem perigo para a própria salvação eterna e desdouro da Igreja".
Estas palavras estão muito longe de encerrar qualquer censura àqueles que mudarem de ideia (antes das Ordens maiores) por se não sentirem com ânimo para observar as severas obrigações do sacerdócio. An- ·
tes pelo contrário! O Papa censura aqueles qµe continuam no Seminário,
sem a vontade decidida de ser sacerdotes. Iguais sentimentos exprimiu
Pio XI repetidamente no final de sua Encíclica sobre o Sacerdócio católico.
3.º argumento: a Teologia Pastoral representada por S. Afonso de
Ligório. Nas obras deste mestre, o mais autorizado na matéria, escolhemos um trecho do Homo apostolicus (T. II, Paris, Vives, 1879; Tract. ult.,
Punctum IV, n. 39): "Circa statum ab aliquo adolescente eligendum, non
audeat confessarius illum ei determinare, sed tantum ex indiciis curet
suadere statum illum ad quem prudenter juclicare potest ipsum a Deo
vocari".
Circa statum. . . seja eclesiástico, ou secular, ou religioso, não importa: o critério vale para qualquer um deles.
Non audeat confessarius illunt ei determinare. . . Seriam formalmente reprovadas pelo Santo Doutor expressões assim: "Meu caro: deves ser
sacerdote; Deus te deseja no sacerdócio, e somente lá; é necessário continuar; quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o
Reino do C~u". A tudo isto diria S. Afonso: non audeat.
Agora já podemos responder ao quesito apresentado no início.
Propondo-se ao jovem os grandes bens que o sacerdote pode realizar continuando sobre a terra as funções de Jesus Cristo para a glória
de Deus e a salvação das almas, pense nisto diante de Deus e reze. Depois, se se sente firmemente decidido a ser sacerdote, prossiga; e se não
se sente, ou se se sente em dúvida, ou encontra qualquer dificuldade, saiba que é inteiramente livre de escolher a vida no século, sem nenhuma
culpa moral (pro arbitrio ad saecularia transire).
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A doutrina teológica é magistarlmente exposta na revista Récrutement
sacerdotal, Março de 1923, por aquele famoso mestre de Vocação e de
Vocações que é o P. Delbrel, S. J. No número de Maio do mesmo ano e
da mesma revista, o P. Vermeersch, professor de Moral na Universidade
Gregoriana, publicou um artigo sobre o mesmo tema, no qual aprova
inteiramente os ensinamentos- do P. Delbrel. E ainda no número de Julho,
da mesma publicação, o notável teólogo Tanquerey, S. S. S., confirma a
mesma doutrina.
Eis aqui algumas afirmações do P. Vermeersch na sua cátedra na
Gregoriana:
1. Qui ab Episcopo non accipitur, non est vocatus (apesar de todas
as inclinações e dotes que o candidato pretendesse ter). Hoc contra reformatares inculcavit Concilium Tridentinum secundum verba S. Pauli ad
Hebr., 5, 4: "Nec quisquam sumit sibi honorem, secl qui vocatur a Deo
tamquam Aaron". Et in Catech. Romano, Parte II, Cap. 7, n. 3: "Vocari
autem a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur".
Nota. A obra do Cônego Lahitton, que suscitou mil polêmicas e condenações (dos pusilânimes) ao aparecer, e foi depois muito louvada pela
Comissão de Cardeais nomeada pelo Papa, estabelece os seguintes princípios:
a) a verdadeira vocação ao sacerdócio é aquela que vem do Bispo;
b) para isto não é necessário nenhuma particular atração ou inspiração;
e) são suficientes os dons ela natureza e da graça que constituem a
idoneidade do sujeito; e
d) a vontade decidida de abraçar o estado superior.
2. Qui eligitur et ordinatur est vocatus; sicut qui uxorem ducit, est
vocatus ad matrimonium. Hoc quoque tradidit Tridentinum contra protestantes qui speciale donum exigebant.
Nota. A economia da graça é sempre a mesma. Deus estabeleceu de
ajudar e elevar com seu divino auxílio não esta ou aquela boa ação de
seus fiéis; mas todas as boas, indistintamente.
Ele é aquela vide (Trident.) que jugiter influi com a sua graça em
todas as boas ações dos seus. E' um Pai infinitamente bom, que a cada
um dá, seja qual for a vida que escolha, as graças necessárias para levá-la a bom termo.
Daí .raro ad unum reducit vocatio. Isto é: rarissimamente nasce alguém com uma vocação determinada. Deus, geralmente, deixa plena liberdade, como o demonstram os argumentos já apresentados e os que o serão a seguir (v. Cornélio a Lápide, ln Comnz., ad I.am ad Cor. 7).
3. O confessor prudente "curet in se supernatutalem indifferentiam
ut nihil velit nisi maius servitium Dei et bonum poenitentis". "Numquam
loquatur seminaristis ita ut credant se debere vocationem segui ne cadant
in infernum. Numquam!" "Non est comparatio facienda inter vocationem
neglectam et defectionem angelorum in caelo. Conscii sint sacerdotes, seminaristae et religiosi, quod tales sunt propria voluntate et electione. Nullam vocationem uti minus bonam despiciat Confessarius. Nullus status
est risu dignus; sed tantum homines indigni. Ne perseverantiam inculcet
minis inferni; cum quis perseverat minis inferni, subintrant tentationes
inconstantiae et angustiae conscientiae".
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II) Outros argumentos mais recentes, mais claros e mais preme1Ztes.
A Sacra Congregação da Disciplina dos Sacramentos, em 27 de Dezembro de 1930, publicou para todo o mundo católico a Instrução sobre
o escrutínio que devem os Bispos fazer sobre todos os seus alunos antes de serem admitidos às Ordens Sacras. Essa instrução foi aprovada
· e confirmada por S. S. Pio XI, que ordenou fosse diligentemente observada e lida todos os anos, no início do curso de estudos, aos alunos de
todos os Seminários. Há nessa Instrução dois pontos que interessam ao
nosso tema.
a) Estabelece-se de forma precisa: cada seminarista que queira receber Ordens deve jurar na presença do Bispo uma declaração assinada, na
qual se diz: "Eu, Fulano, declaro sob juramento que ao solicitai· a ordenação 1Zão sou movido por 1Zenl111m constrangimento ou violência, nem por
qualquer temor; mas que eu a desejo espontâneamente e com plena e deliberada vontade a quero receber".
b) Mas primeiramente deve o Bispo, por si ou por outrem, fazer a
investigação do candidato, discutindo com ele sobre muitos pontos, cios
quais o principal versa sobre a sua liberdade ou ausência de temor e de
coação.
Essa Instrução foi comentada pelo Secretário da mesma Congregação, o atual Cardeal Jorio, e o seu trabalho (Sacerdos Alter Christus, Roma,
1933) é apresentado por uma carta plenamente laudatória cio Cardeal
Lega, Prefeito da mesma Congregação Romana. Pode-se, portanto, afirmar que es!;le comentário reflete inteiramente o pensamento do legislador.
Ora bem: falando da investigação do ânimo de cada Seminarista que
deve o Bispo fazer, Mons. Jorio apresenta uma série de pontos que formariam a matéria da investigação, isto é, os móveis ou motivos que levam o Seminarista a pretender as Ordens sacras.
Os pontos que se referem à sua plena liberdade são dez sobre vinte
e quatro (vede o citado trabalho, a páginas 127 e 128).
O espírito da Instrução está tão longe de considerar um delito ou
uma apostasia, ou quase, o fato de um clérigo optar pela volta à vida cio
século, que Mons. Jorio assim continua: "A fim de que tal investigação
não pareça mais obra de inquisidor que de um pai, adverte a Sacra Congregação que cada candidato seja tratado lmmanissime, e se lhe assegure
que ainda está em tempo de permanecer no estado leigo. E' plenamente
digno de louvor um Bispo (que nós conhecemos), o qual, falando aos seus
alunos do Seminário Maior, se mostra solícito em prometer àqueles que
abandonam o Seminário, por se não sentirem chamados ao Sacerdócio,
todo o auxílio pecuniário necessário para que possam continuar os estudos leigos até alcançarem um diploma que lhes permita ganhar decorosarnente a vida. Estas não são palavras que soam, mas que eficazmente
trovejam!"
E mais abaixo acrescenta o mesmo autorizado comentador: "Um clérigo de Seminário Maior havia requerido ao seu Bispo a promoção ao
Subdiaconato. O Reitor do Seminário, porém, não o considerava ainda
maduro. O Bispo paternalmente aconselhou o jovem que esperasse mais
um ano. Findo este, o Reitor repetiu o mesmo juízo anterior. Então o
Bispo chamou o jovem e lhe perguntou: "Que farias fora do Seminário,
se não fosses admitido às Ordens Sacras?". Respondeu o interpelado:
"Far-me-ia arquiteto; mas não tenho nem os estudos nem o dinheiro necessário para fazê-los". Concluiu então o Bispo: "Fica tranquilo; prepara-te para começar os estudos de arquiteto; e assim como te proporcionei
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para estudar no Seminário, te darei quanto for preciso para que
bom arquiteto". O prometido foi cumprido. Anos depois, aquele
elevado a Papa, com o nome de Pio X, e um dia teve a alegria
seus pés, no Vaticano, aquele antigo aluno do Seminário, feito
que veio, com sua esposa, demonstrar a sua gratidão ao genebenfeitor". (Jorio, Sacerdos Alter Christus, págs. 128-130).
III) Vocação Religiosa.

Dissemos no princípio que os 'mesmos critérios de liberdade e amplitude no tratamento dos jovens acerca de sua vocação sacerdotal secular eram reiterados pelas normas da Igreja também para todos os Religiosos. Nos dados precedentes parece esclarecido este ponto. Mas pode-se fazê-lo mais amplamente.
Referência aos alunos das Religiões clericais. Em I.º de Dezembro
de 1931, a Sacra Congregação dos Religiosos mandou a todos os Superiores Gerais das Sociedades e Religiões clericais uma Instrução, semelhante àquela referida no número anterior, sobre. . . o escrutínio a fazer acerca dos candidatos que queiram receber ordens sacras. O referido
documento prescreve aos Superiores religiosos o mesmo que no outro se
prescreve aos Bispos; e lhes torna obrigatória a mesma declaração jurada e assinada sobre vários pontos; em matéria de liberdade e espontaneidade os requisitos são os mesmos.
Referência às jovens que queiram ser Religiosas: o Cânon 552, 2, determina que ao menos 30 dias antes de começar o Noviciado e ele emitir
a Profissão o Bispo do lugar, ou um sacerdote por ele delegado, falando
à candidata, estude diligentemente suas disposições de espírito, de modo
particular o ponto da liberdade e da espontaneidade: sàmente rio caso de
que se tenha plena certeza da liberdade e espontaneidade com as quais a
jovem requer ser religiosa, poderá ser ela admitida (se todos os demais
requisitos forem favoráveis) ao que deseja.
Referência a todos os Religiosos em geral. O tempo do Noviciado e
o tempo cios votos temporários são períodos de prova. Do Noviciado qualquer um pode afastar-se quando quiser, se não alimenta desejo de continuar a vida, sem cometer a mínima falta de consciência; e findos os votos temporais, as Constituições ou Regras ele cada Sociedade declaram
que o Religioso pode retornar ao século como um Noviço. Tudo isto demonstra a prudência da Igreja, que é sempre Mãe.
Ninguém tem o direito de condenar aquilo que a Igreja não condena.
Diz portanto muito bem o P. Hurter na sua Dogmática, De Grafia Christi, pág. 68 (Oeniponte, 1880): "Não é mais lícito afirmar que àquele que
negligencia seguir sua vocação (superior) sejam subtraídas as graças
necessárias à sua salvação. De outro modo, para muitos o estado religioso ou sacerdotal. . . não seria mais de conselho, mas de preceito ... "
Notemos que Hurter fala de quem negligencia seguir uma vocação
clara: com aquele que duvida ou não se sente inclinado a segui-la, seria
ainda mais tolerante.
IV) Vantagens Preciosas.
Se em todos os Seminários se adotassem os princ1p10s e as diretivas
de liberdade e paternal amplitude que estamos apresentando, evitar-seiam muitos e gravíssimos males.
a) Em primeiro lugar não estariam mais no caminho do sacerdócio
indivíduos que se ·arrastam e carregam suas obrigações. como se fossem
10
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pesado fardo, somente porque um ensino defeituoso lhes fez crer que
abandonar o hábito clerical era uma quase felonia e um meio-delito de infidelidade, de traição ou de deserção. O sacerdócio deve ser assumido e
conduzido com generosidade e agilidade, com grande fé no Ideal que é
Jesus Cristo, e não sob o guante do temor.
b) O fazer ou deixar crer que aquele que muda de estado de vida
quando ainda está em tempo seja um homem sem palavra, produz em
quem ,retorna ao século um sentimento de inferioridade, de diminuição,
de opressão deletéria. Considerar-se-á um réptil, um arruinado na vida.
Suas ações não terão mais êxito vitorioso, porque lhe faltarão radicalmente a coragem, a iniciativa confiante, etc. Por isto é tantas vezes desafortunada e infeliz a existência de certos ex-clérigos e ex-religiosos.
e) Ensinar mais ou menos claramente que deixar o hábito talar e
voltar atrás é incorrer na ira de Deus ou praticar um ato de rebelião contra Ele, produz primeiro anemia espiritual e depois a morte da confiança
na Bondade divina, com o remorso contínuo de haver desertado da única via de salvação; em tais corações vem a vacilar a fé, a moralidade ...
e vão· acabar no abismo. Por isso, dizemos nós: corruptio optimi pessima.
De quem a culpa, ao menos em parte, de semelhantes desastres?
d) O outro sistema de tratar, ao modo de Pio X, conserva os ex-alunos do Seminário sempre afeiçoados a seus Superiores, a eles ligados pelo
vínculo da confiança e da gratidão: esses conservam sua confiança em
Deus; Deus lhes é sempre Pai, de forma alguma traído; podem prosperar na sociedade e tornar-se católicos convictos e produzir frutos benéficos. Ensina-o a experiência. E podem ainda esses, em determinadas circunstâncias, prestar à Igreja valiosíssimo auxílio e defesa.
O procedimento oposto, ao invés, o que é vedado pela Igreja, isola
e afasta cada vez mais de seus Superiores aquele jovem que abandona
o Seminário.
Para que ninguém lhe exprobre com humilhações a sua troca de bandeira, aproximar-se-á, na sua vida social, dos elementos não-católicos,
tornando-se com facilidade a-Cristo ou anti-Cristo. Historia docet.
V) Conclusão.

Parece-nos suficientemente demonstrado o caráter não obrigatório
das vocações superiores, e igualmente o modo de ensinar e tratar aqueles que, em certo ponto, quisessem delas desistir ou voltar atrás se ainda não assumiram compromissos definitivos.
Concluiremos com quatro observações.
a) Do que precede seria absurdo deduzir esta norma: basta portanto
um simples capricho para que alguém, encaminhado ao sacerdócio ou à
religião, possa voltar atrás sem inconvenientes. Não. O rumo à religião
e o caminho do sacerdócio são coisas muito sérias. Assim como neles não
se pode entrar por capricho, assim também por capricho não se deve abandonar esta carreira. Cabe ao Diretor espiritual esclarecer o titubeante ou
turbado, fazê-lo deliberar primeiro com seriedade, antes de tomar uma
decisão de tanta importância; mas quando apareçam verdadeiras dificuldades na via a percorrer, é preciso então declarar com franqueza a liberdade de vocação, ou quiçá sugerir a retirada.
b) Os teólogos, canonistas, tratadistas de ascética que afirmam serem as vocações superiores, na intenção de Deus, habitualmente e geralmente somente convites, admitem igualmente que às vezes, por circunstâncias extraordinárias, possa ocorrer uma vocação sacerdotal imperativa.
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c) Admitem também os autores supraditos que o Sumo Pontífice possa obrigar alguém, sob pena de pecado mortal, a entrar na via das Ordens Sacras, quando o julgue necessário ou simplesmente útil ao bem
geral da Igreja. Discute-se se esta obrigação de consciência possa ser
imposta pelo Bispo.
d) Aquele que desiste da carreira do sacerdócio ou da vida religiosa
deve ter presente que todas as almas redimidas por Jesus Cristo, especialmente as mais instruídas e formadas na vida cristã, têm o dever, repetido muitas vezes nos documentos Pontifícios e Episcopais, de militar nas
fileiras da Ação Católica: é isto o cumprimento do preceito universal da
caridade em benefício do próximo, isto é, devem fazer no século algo do
bem que fariam no estado superior.

VI) A Verdadeira Doutrina em Síntese.

Considerando todos os ensinamentos da Igreja, podemos dar em sfntese a verdadeira doutrina acerca das vocações superiores.
Alguns pensam que Deus determina, para cada um que nasce, a sua
vida, o seu destino na vida, somente no qual encontrará a abundância de
graças para se salvar e trabalhar pelo bem dos outros; que, se não seguir essa via, não lhe serão dadas as graças abundantes e correrá risco
de perder sua alma.
As declarações de Roma e dos mestres acima citados nos ensinam
que é isto um erro, e muito pernicioso.
Que seja erro, além disso, demonstra-se por esta consideração: quem
poderá ter a certeza de se encontrar no caminho desejado por Deus? Quem
o indicará com segurança? Qual o sacerdote que se poderia arrogar as
luzes extraordinárias para conhecer a vontade certa de Deus acerca do
destino de cada vida?
Os enganos que vez por outra se observam nesta matéria são assaz
eloquentes, ainda quando cometidos de boa fé ou por ignorância I Dai o
ensinar a existência de um destino para cada um, em matéria de vocação,
equivaleria a deixar na tortura da incerteza a maior parte das almas: e
·
isto não pode ser.
A verdade é est'outra: as vocações são livres. Deus ajuda a todos os
fiéis, qualquer que seja a vocação que abracem; basta que na escolha
usem a prudência ordinária e a reta intenção requerida para qualquer deliberação de peso.
Eis agora aqui, em síntese, a doutrina da Igreja sobre as vocações:
A vocação segura, completa às vias superiores, é composta de matéria e
de forma. A matéria sem a forma não constitui vocação, assim como a
não constitui somente a forma. A matéria será o complexo dos dotes e
condições do sujeito requerente, e sobretudo a decidida vontade de abraçar o estado desejado; a forma é a aceitação pelo Bispo às Ordens maiores, ou do Superior à profissão perpétua. Dissemos às Ordens superiores
e à profissão perpétua, porque antes delas persiste, como já dissemos, a
liberdade e a liceidade de passar a outro estado.
Se o candidato não possui em consciência todas as condições indicadas pela Igreja ou pelas Regras do Instituto, admitido mesmo o chamado ou ainda a aceitação do Superior, não há vocabilidade; neste caso o
chamado não será válido, nem haverá aí verdadeira vocação: faltará a
matéria. E se existissem todas as condições, mas o Superior não chamasse ou não aceitasse, não haveria ai vocação; faltará a forma.
A Comissão Cardinalicia que examinou a obra do Cônego Lahitton,
10•
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afirma que nada representa a inclinação ou a aspiração de abraçar um
estado superior, se não existe a vontade nítida e decidida de abraçá-lo,
iluminada pela compreensão dos bens espirituais e dos deveres inerentes
.a tal estado.
De tudo isto se segue que preparar ou cultivar as vocações superiores significa formar seriamente os candidatos no amor a Cristo e à vida
-cristã; esclarecê-los acerca dos vários estados que se lhes deparam à vista e animá-los para aquele que escolheram voluntàriamente, avisando-os
de que até certo ponto de sua vida (profissão perpétua ou recepção de
ordens maiores) conservam a liberdade de licitamente escolher uma outra via, se motivos suficientes se apresentarem à sua experiência.
Na sua Encfclica Ad Catholici Sacerdotii, o Papa Pio XI assim exprime exatamente esta doutrina: "A vocação, mais do que num sentimento do coração ou numa atração sensível que às vezes pode faltar ou
diminuir" (eis aí posta de lado a atração, mesmo de muitos anos, que às
vezes acusam rapazes e moças, etc.) "revela-se na reta intenção" (isto é,
na vontade resoluta) "de quem aspira ao sacerdócio, unida ao complexo
de dotes físicos, intelectuais e morais que o tornam idôneo para esse
·estado".
Definiu aqui o Papa a vocabilidade ou matéria da vocação. E repete-a nas linhas seguintes, com as mesmas palavras: "quem tende ao sacerdócio" (ou seja quem quer claramente abraçar o sacerdócio) "pelo
nobre motivo de se consagrar ao serviço de Deus e à salvação das almas,
e juntamente tem, ou ao menos seriamente procura adquirir uma sólida
piedade, uma pureza de vida a toda prova, uma ciência suficiente. . . este
-demonstra ser chamado por Deus ao estado sacerdotal" (isto é: este tem
.a vocabilidade e pode ser admitido às Ordens). Este, portanto, terá a
matéria da vocação. E' este o sentido claríssimo do contexto.
Em seguida o mesmo Papa indica os caracteres que, ainda que tomados em si, excluem a vocabilidade dos candidatos: Quem desejasse abraçar o estado eclesiástico pelas vantagens temporais e terrenas; quem é
habitualmente refratário à sujeição e à disciplina; pouco inclinado a elas;
pouco inclinado à piedade; pouco amante do trabalho e pouco zeloso das
almas; quem especialmente é inclinado à sensualidade e com diuturnas
.demonstrações não provou sabê-la dominar; quem não tem assiduidade
ao estudo ... todos estes não foram feitos para o sacerdócio" (isto é: não
têm vocabilidade; não têm a matéria da vocação) "e o deixá-los avançar até quase os degraus do santuário. . . constituiria uma gravíssima responsabilidade para os seus superiores, confessores e diretores espirituais".
VII) Confirmações Autorizadas.

Já se achavam compiladas as observações precedentes, quando providencialmente nos vieram às mãos dois magistrais trabalhos sobre o
mesmo tema, que, tomados juntamente, poderiam constituir uma peque. na Teologia da Vocação: Mons. Luís Pirelli, ln Sortem Domini Vocatis,
Ancora, Milão, 1946; e P. Jeremias de S. Paulo, A Escolha da Vocação,
"Vita e Pensiero", Milão, 1946. Contêm o melhor da doutrina dos grandes mestres católicos e da Igreja. Digamos alguma coisa de cada um des.ses dois trabalhos.
A) A Obra de Mons. Pirelli.
Mons. Luís Pirelli, Reitor do Pontifício Seminário de Benevento, ex.pôs e completou em seu livro as instruções dominicais que aos seus seminaristas fez no triênio de 1936-1938. Abre o volume uma carta laudató-
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ria do Em. Cardeal Pizzardo, que af diz: "O volume é um vademecum
completo de tudo quanto se refere ao chamamento divino". O prefácio
é de Mons. Bernareggi, que entre outras coisas afirma: "Na realidade o
problema da vocação é por muitos sacerdotes, superiores ele Seminários,
párocos e diretores espirituais encarado e resolvido de um modo assaz
simplista". "De minha parte, declaro sentir-me mais entristecido por haver admitido às Ordens sacras um indigno, do que ele haver rejeitado um
digno. E creio que isto não corresponde somente à sensibilidade subjetiva,
mas à realidade objetiva do maior dano que pode sobrevir à Igreja porum sacerdote ruim do que pela falta de um bom sacerdote" (pág. 12).
"Adverte-nos Poppe que o maior dano do presente não é o de haver·
poucos sacerdotes, mas o de haver muito poucos sacerdotes santos: precisamente porque o sacerdote não santo não só não rende ou rende pouco, mas pode ser um empecilho" (pág. 11 ).
1) Linhas centrais do estudo de Mons. Pirelli.
Primeira parte. Requisitos da vocação: Sinais principais e secundários ela vocação ao estado eclesiástico; Idoneidade física e social; Idoneidade moral; Idoneidade do coração; Idoneidade de espírito; Idoneidade·
de alma; A livre vontade. - N. B. - Nesta primeira parte o autor não
faz senão seguir pari passu a obra magistral do P. Delbrel, S. j.
Segunda parte. Cultura das vocações: Procura das vocações; O Seminário, formador de vocações; Preparação intelectual e moral; Preparação espiritual; Preparação ascensional (às Ordens Sacras).
Trechos mais notáveis da obra, consoante o nosso ponto de vista:
2) Quais os pontos fundamentais para julgar verdadeira uma vocação sacerdotal? "Pio X nomeou uma Comissão de Cardeais para examinar e julgar as afirmações de Lahitton. Essa Comissão, na sessão plenária de 20 de Junho de 1912, pronunciou um juízo soberanamente apro-vado e afirmou com admirável precisão o que era necessário e suficiente para a licita promoção do aspirante ao Sacerdócio. A Comissão tornou suas três proposições sustentadas por Lahitton, pelas quais o considerou digno de louvor.
a) Ninguém pode mais ter direito à ordenação antes da livre eleiçcío pelo Bispo. O Sacerdócio é um ofício social, uma participação nos sagrados poderes da Igreja; cabe, portanto, à sua autoridade escolher livremente como ministros aqueles que ela considera idôneos e convenientes às suas necessidades.
b) A condição requerida no ordinmzdo e chamada vocação não consiste, ao menos necessàriamente e em via ordinária, em um atrativo irzterno do sujeito, ou seja nas inspirações do Espírito Santo. E justamen-te, porque fazer consistir a vocação sempre e necessàriamente nas inspi-rações internas do Espírito Santo seria - como bem observa o P. Camele (Formação do Clero, pág. 234) - uma aproximação ao Quietismo·
ou ao Iluminismo, com grande perigo de alucinação naqueles que, privados das necessárias disposições, se obstinam em querer ser sacerdotes,
porque afirmam haver tido sempre a tendência e íntimas confirmações
particulares, e vice-versa com perigo de penosas ansiedades para alguns
verdadeiramente chamados, aos quais se afigura não sentirem bastantemente a aludida -tendência" (págs. 37-39).
c) "Para a justa chamada do ordinando pelo Bispo exigem-se a reta
intenção e a idoneidade, resultantes dos dotes naturais e de graça, que
se patenteiam pela exemplaridade de vida e conhecimento da doutrina, e
que dão fundada esperança de fidelidade às obrigações próprias e bom,
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resultado no sacerdócio". "Na sua integridade e plenitude, a vocação sacerdotal abrange, portanto, essencialmente dois elementos distintos e separáveis: a vocação divina ao sacerdócio, manifestando no tempo a eleição eterna de Deus e resultante da reta intenção e da multíplice idoneidade, e a chamada hierárquica do Bispo. Esta chamada hierárquica ou
canônica· pressupõe consequentemente a Vocação interna, que necessàriamente não se evidencia pela quase sensível atração do sujeito, mas pela
reta intenção e idoneidade, acima citadas. "Concludendum igitur - resume também o Cardeal Jorio (Sacerdos Alter Christus, pág. 45) - non
sufficere pro ordinatione divinam vocationem ordinariam sine electione
ab Episcopo facienda, nec ejusmodi electionem sine divina vocatione, etsi
ordinaria" (págs. 39/40).
3) Quais os sinais de uma vocação sacerdotal? "Falando da natureza da vocação divina, disse-se que, se é difícil defini-la diretamente,
não o é, porém, argui-la indiretamente de certos sinais da divina vontade, que a resposta da Comissão Cardinalícia fez consistir na intenção e
na idoneidade, de preferência à atração sensível do Espírito Santo, conquanto a ação d'Este não seja de nenhum modo excluída. E agora, precisando, podemos com o P. Delbrel ( A-t-il la vocatiorz?) distinguir os sinais de vocação como secundários e principais.
Secundários: a atração; as inspirações do Espírito Santo; outras
causas providenciais.
Principais: a) a idoneidade, seja negativa - falta de irregularidades e de impedimentos canônicos ou de outras dificuldades; - seja positiva - qualidades familiares, físicas, morais, intelectuais, espirituais;
b) a intenção de ser sacerdote: verdadeira, pessoal, forte e constante, iluminada, obediente, livre, reta" (pág. 40).
4) Como avaliar a atração à vida sacerdotal (sinal secundário de vocação)? - "Atração. - E' uma inclinação, uma propensão, mais sensível que racional, para as coisas do estado eclesiástico; é o gosto das funções e do ministério sagrado. Este transporte para o sacerdócio leva comumente os sacerdotes zelosos a fazer aos jovens que os frequentam a
pergunta: "quererias fazer-te padre?" Alguns, surpreendidos com a estranha pergunta, opõem logo uma breve recusa; outros, destituídos de
atrativo, mas também de repulsão pela vida perfeita, ficam a princípio
desconcertados com a proposta; outros, enfim, encaram com olhares vivazes o padre que os interrnga, para manifestar-lhe toda a alegria que
sentem de poder ser um dia sacerdotes" (pág. 50). "A inclinação é
também um dos sinais ordinários ao estado eclesiástico. Mas, para que
essa atração mereça ser considerada como um sinal de vocação sacerdotal, é preciso que in definitiva - observa o P. Delbrel - encare precisamente o sacerdócio nas suas atribuições essenciais: a sublime missão
de mediador entre Deus e o homem, o oferecimento do santo sacrifício,
a pregação, o ensino da religião, a distribuição da graça na administração dos sacramentos, a conquista e o zelo das almas" (págs. 52/53).
"A atração sobrenatural" constante é, portanto, um dos sinais habituais de vocação.
E', porém, sinal necessário? Não. Já vimos, revendo os pontos da
resposta da Comissão Cardinalícia ao Cônego Lahitton, que "interna
quaedam adspiratio subjecti", a atração, não obstante, não é elemento
necessário da vocação. E' verdade demonstrada, que dispensaria qualquer citação. Escreve, contudo, o Cônego Lahitton "que atitudes e intenção são o pedestal da vocação; a atração não é senão um ornamento su-
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pérfluo" (Duas concepções divergentes, pág. 106). E o P. Tronson confirma: "Conquanto seja a inclinação um dos sinais ordinários de vocação eclesiástica, todavia, falando absolutamente, não é um sinal necessário nem infalível". Isto repousa também sobre os fatos (pág. 54).
"Se a atração não é sinal necessário de vocação sacerdotal, quando
existe é sinal suficiente? Não: a só atração evidente e sobrenatural, os
desejos acesos sós não bastam. Se faltam a intenção ou as diversas idoneidades - qualidades essenciais - não existe vocação. E não faltam
os que, diante de tal recusa, se surpreendem, se lamentam, se rebelam,
reivindicando a prnmoção às Ordens como um direito, sem outro título
que a sua forte e antiga inclinação para o sacerdócio! Que pensaríeis ou
diríeis - observa argutamente o P. Delbrel - de um jovem candidato à
!áurea em letras que desse provas de incrível incapacidade, de incomparável ignorância, e reclamasse energicamente o diploma, legitimando sua
pretensão apenas com afirmar sua forte inclinação e desejo de ser laureado? A inclinação, portanto, por si só não basta; tem valor e é dom
de Deus quando está unida aos outros indícios já referidos" (págs. 55/56).
5) Dos convites do Espírito Santo: "Assim como a atração, também
os convites do Espírito Santo não são sinais necessários e ordinários de
vocação. Em que consistem eles? Em um convite de Deus para fazer-se
padre, sentido particularmente durante uma fervorosa oração, uma boa
comunhão, um retiro, um curso de exercícios, no santuário íntimo da própria alma. Que pensar disso? Recusar de modo absoluto e a priori de o
tomar a sério seria não se conformar com a resolução cardinalícia, a qual,
declarando-o sinal não necessário, não lhe contestou nem a possibilidade,
nem o fato, nem o valor" (pág. 56).
"Por outro lado, em um grande número de casos a autenticidade desses oráculos é dificilmente verificável, muito S1Jbjetiva, fácil às ilusões,
tanto que, de ordinário, não constituem um indício seguro, suficiente e um
sinal necessário de vocação. Não poucos jovens, todavia, e quiçá seminaristas, são tentados a entender o contrário, induzidos por certas leituras
que finalizam por confirmá-los no erro, qualificando, por exemplo, o instante bendito da primeira comunhão, de qualquer leitura piedosa ou de
oração, em que o Senhor lhes fez perceber o divino chamamento, metafórico certamente, porque nada -realmente compreenderam. E com o perigo próprio de perder o sacerdócio para o qual são verdadeiramente idôneos, supondo não ouvir o chamamento, e com perigo para a Igreja de
perder bons padres. Porque pode ocorrer uma verdadeira vocação, mesmo sem um convite sensível de Jesus e do seu Espírito" (pág. 57).
6) Primeiro requisito essencial para a vocação: a vontade livre de
ser sacerdote. "Além de diversas aptidões, a vocação reclama a intenção,
a vontade de se fazer padre. E digo vontade - escreve o P. Delbrel não atração, que já classificamos entre os sinais secundários de vocação.
Quem tem a vontade de se fazer padre, tem necessàriamente qualquer
atração para o sacerdócio, porquanto quem não sentisse senão uma tendência, uma atração de sensibilidade, não teria a vontade requerida. Nos
mais importante documentos oficiais da Autoridade suprema, que tratam
dos aspirantes ao sacerdócio, das condições para ser admitido no Seminário, à espera das Ordens Sacras a disposição para abraçar o estado
eclesiástico se encontra sempre indicada e caracterizada com o nome de
i•ontade.
"Para que seja a vontade verdadeira, deve estar revestida de certos
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caracteres: deve ser pessoal, forte e constante, iluminada, obediente, livre, reta".
Diz-se da intenção que é verdadeira, quando se quer uma coisa com
todas as condições particulares de que na realidade ela se reveste. Para
a existência dessa "verdade", a intenção deve ter, portanto, como objeto o sacerdócio encarado em si mesmo, no seu fim, nas suas funções, nas
condições de vida de quem se empenha abraçá-lo. Ora, o sacerdócio é
uma função essencialmente social, segundo o conhecido adágio: "christianus propter se, sacerdos propter alios", e precisamente deve ele ser o intermediário entre Deus e os homens. "Proprie officium sacerdotis est esse
mediatorem inter Deum et populum, in quantum scilicet divina populo
tradit et in quantum preces populi Deo offert, et pro eorum peccatis Deo
aliqualiter satisfacit", diz S. Tomás (Sum. Th., 111, q. 22, a. 1). E como não há fim sem meios, a verdade da intenção reclama que se queira
todos os ministérios, nos quais se concretiza a prática do zelo sacerdotal e se realiza a obra de redenção de Cristo.
O aspirante ao sacerdócio, portanto, deve fazer uma ideia exata das
funções sagradas e das condições de vida que semelhante missão lhe impõe, para que seja verdadeira e real sua vqntade.
7) Vontade pessoal, embora não necessàriamente espontânea. "De
Jesus, Sumo Sacerdote, dizem os Profetas que foi oferecido e votado à
imolação redentora da Paixão e da Cruz, porque Ele mesmo o quis: "Oblatus est quia lpse voluit". E' preciso que o candidato ao sacerdócio queira
ele mesmo fazer-se padre, queira ele mesmo aceitar os sacrifícios de que
será entremeada a sua vida toda, e de nenhum modo basta que a sua vontade seja o eco duma vontade estranha, dum pai, duma mãe, dum sacerdote que lha impôs como sua própria. Nada mais evidente. E entretanto
não são raros os casos de jovens enviados ao estudo eclesiástico pela vontade de seus progenitores, dum tio sacerdote, de uma benfeitora, e muitas vezes, pelo temor dessas pessoas, entram desgraçadamente nas Ordens sacras. Quantos Superiores de Seminários poderiam por experiência própria testemunhar fatos semelhantes!" (págs. 234/235).
8) Vontade forte e constante. "Se faltam à vontade de ser sacerdote estas duas qualidades, merece talvez ser considerada como proveniente de inspiração divina e constituir um sinal de vocação?" - N' Aquele a
Quem a Escritura chama o Deus forte, do Qual se assegura que não está
sujeito a mudanças, não há fraqueza, nem inconsistência, e as resoluções
que d'Ele procedem estão livres desses defeitos.
Além disso, a via do sacerdócio é uma áspera ascensão que obriga
a subir, às vezes ofegando, ladeira semeada de pedregulhos que magoam
os pés, e a suportar, como mimo esponsalício, ora as ardências do sol, ora
as cortantes nortadas, ora o aborrecimento da chuva. Nas encruzilhadas
poderá suceder que vacile na escolha de direção. Não obstante as fadigas e obstáculos do caminho, terá mister de força e constância no caminho. O essencial é continuar no bom caminho; as provações lhe servirão
então de estímulo. Força e constância, portanto, para vencer tantos inimigos conjurados e tantas dificuldades que parecerão erguer-se contra
seu rumo. São amigos, familiares, parentes; são, no Seminário, o aborrecimento da reclusão, as dificuldades dos estudos, as exigências da disciplina, a extensão do período de formação, as penas interiores, as tentações de desânimo.
Certa vez, um Exmo. Bispo, ao qual pedira notícias de um jovem
que há tempo retornara à famflia, respondeu-me que o temor exagerado
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do clima e de uma recaída em doença havia assustado os pais e o jovem,
e que este, não tendo conseguido uma transferência solicitada, perdera a
coragem e havia deposto o hábito, escolhendo outro caminho. Respondilhe imediatamente, agradecendo-lhe a notícia, com o exemplo de S. Francisco de Borja, que - diz-se - em duas ocasiões recitava o "Te Deum":
quando algum dos seus religiosos entrava no paraíso e quando algum
dos seus estudantes deixava a Companhia por se não sentir chamado.
Faltava-lhe a necessária força e constância ele vontade, imprescindível
para atingir qualquer meta, embora sàmente humana. Para que esta se
não estanque, para que resista sempre e dure até ao fim, até à hora sublime da ordenação sacerdotal, que recompensará e indenizará de tudo,
é preciso muita força e muita constância.
Aqueles que sem tais virtudes desejariam tornar-se sacerdotes, devem-se aplicar as palavras do primeiro livro dos Macabeus: "ipsi autem non.
erant de semine virorum illorum, per quos salus facta est in Israel". Estes tais não pertencem às fortes fileiras dos homens de Deus e dos salvadores de almas" (págs. 236/237).
9) Vontade ilwnirwda. "A decisão tomada por um jovem de se preparar para o sacerdócio permanecerá um simples sentimento bom e não
terá nenhum valor real enquanto não for iluminada, ou, melhor, enquanto não for o jovem instruído acerca do objeto de sua decisão, dos motivos que a possam determinar, dos socorros para realizá-la, da inconsistência ou solidez das dificuldades que se lhe possam opor, das compensações, e enquanto não houver examinado as razões favoráveis ou contrárias. O problema da vocação comporta numerosos coeficientes, dos
quais alguns são ignorados, outros suficientemente conhecidos. lmpende
sejam dissipadas as ignorâncias, preenchidos os meio-conhecimentos, porque se trata aí da iniciação à ciência da vida, naquilo que ela tem de mais
delicado. Convém ao homem tenha o jovem confiança e franqueza com
o seu diretor espiritual, com os seus superiores; que lhes manifeste com
filial confiança tudo quanto lhe vai pelo coração, e que o superior - lembrado de que é um eleitor de sacerdotes - proceda com perspicácia, conhecimento, hábil discrição e lhe fale com prudente sinceridade, com muita e delicada franqueza.
Conhecerá assim o jovem a excelsa santidade, os mistérios sublimes, os graves deveres do sacerdócio, e lhes saboreará as alegrias e as
provas: provas vindas do exterior - ameaçadoras talvez em certas ocasiões - e provas, sofrimentos, sacrifícios de ordem mais íntima. Não ignorará, sobretudo, o impendioso sacrifício ela castidade perfeita.
Nesta matéria - escreve Mons. Le Camus - eleve o seminarista ter
princípios claros, categóricos, que serão sua futura salvaguarda, e deve
conhecer as dificuldades em vencer-se para conservar uma castidade perpétua. Nada seria mais cruel do que induzir um jovem a aceitar um jugo
onerosíssimo, havendo-lhe ocultado tudo quanto a este respeito há de
penoso.
E' necessário que a vítima saiba de antemão a que sacrifício se oferece e, se hesita ou não tenha dado suficiente prova - com uma sólida
virtude - ela sua capacidade de cumpri-lo, é preciso dissuadi-lo de um
ato que seria uma grandíssima imprudência. Por isto, no juramento prescrito pela S. Congregação cios Sacramentos aos ordinanclos in sacris se
diz: "fateor mihi plene esse cognita cuncta onera caeteraque ex eodem
sacro ordine dimanantia, quae sponte suscipere volo ac propano; eaque
toto meae vitae currículo, Deo opitulante, diligentissime servare constitu-
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to. Praecipue quae caelibatus lex importat clare me percipere ostendo ... "
(págs. 238/239).
10) Vontade livre. O C. ]. C., no cân. 971, prescreve: "nefas est
quemquam, quovis modo ob quamlibet rationem ad statum clericalem cogere (vel canonice idoneum ab eodem avertere)". E' proibido, assim:
a) constranger alguém, seja quem for, a abraçar o estado eclesiástico, a nele continuar e mais ainda a comprometer-se nele irrevogàvelmente.
b) Com constrangimento seja físico, seja moral, como, por exemplo,
pela recordação dos sacrifícios feitos, do benefício ambicionado, das necessidades da Diocese, dos sinais de vocação no passado evidenciados;
a insinuação afetuosa das comuns consolações do futuro ministério no
mesmo campo de trabalho; o considerar habitualmente tentação do demônio cada decisão de deixar o Seminário, o tomar autoritàriamente outras medidas sobre o jovem, etc. No cân. 971 parece encontrar-se, transformado em lei, um decreto da S. Penitenciaria de 27 de Agosto de 1829,
que proibia obrigar a receber as Ordens sacras: - "respondit non esse
cogendum ad suscipiendos sacros Ordines" um seminarista que, aí
chamado por seus superiores e julgado digno por seu confessor de recebê-las, a isto se recusava, seja por humildade, seja por temor dos perigos. Ora, declarar a um seminarista que está absolutamente em condições de persistir na vocação e fazer disso grave questão de consciência,
é uma coação moral prevista e formalmente proibida pelo C. J. C.
e) Nenhuma razão justifica tal coação aconselhada seja pela vocação do jovem, seja pela escassez de vocações.
Não pela vocação do jovem. - Se existem sinais extraordinários e
certos de vocação, ou se intervém um positivo e amadurecido preceito do
Sumo Pontífice, então existe a obrigação grave de abraçar o estado sacerdotal, porque neste caso a vontade de Deus, certamente manifestada,
é imperativa. Mas quando se trata de sinais comuns e ordinários de vocação e falta esse mandamento, a pmdência pode aconselhar de se ater ao
juízo dos Superiores, mas não impor-lhe uma estreita e grave obrigação.
E a razão é que ninguém é obrigado sub gravi a abraçar um estado ao
qual está unida a prática dos conselhos evangélicos, se não há provas
certas e evidentes de que Deus o quer. Ora, os sinais ordinários de vocação divina prudentemente, mas não certamente, no-los manifesta a vontade. Ordinàriamente, portanto, a vocação a um estado superior é, em si,
somente atrativa, não obrigatória. Deus não a impõe, propõe-na; não ordena entrar nessa via, convida somente aqueles que o queiram: "Si vis
perfectus esse", "qui potest capere, capiat". Em si, portanto, deixa Deus
liberdade. O sacerdócio e a vida religiosa não são absolutamente necessários à salvação, não são estados de preceito, porém de conselho. E por
si cada um fica livre de o querer ou não.
"Em poucos casos, pois, - observa o P. Delbrel - tendo presente
quanto há aí de delicado, complexo, dificilmente perceptivo, misterioso,
nesta ordem de coisas, se pode ter realmente tal segurança da veracidade de uma vocação sacerdotal, da vontade de Deus acerca de tal jovem.
E pode-se ordinàriamente discernir aí com certeza um caráter obrigatório? E nos apoiaremos sobre uma base tão débil para nos arrogarmos o direito terrível de impor a um jovem que amamos este jugo, este
fardo das obrigações sacerdotais, tão doce e leve para quem o escolheu
livremente, amorosamente, mas tão duro e esmagador para os outros? Mais
ainda: quando a vocação não é aceita com ou sem culpa, não autoriza

.
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talvez, por si mesma, a julgar que não existia e a afirmar que Deus se
impôs como lei inderrogãvel não querer para o sacerdócio aqueles que
não desejam o sacerdócio? E a vontade deliberada de ser padre não é
talvez um dos sinais indispensáveis de vocação sacerdotal? Recorde-se
o "ob quamlibet rationem nefas est cogere", mesmo quando se trate de
vocação reconhecida e atestada pelos Superiores ·e Diretores espirituais"
(pãgs. 245/247).
B) O Trabalho do P. Jeremias de S. Paulo da Cruz.
Ele parte deste ponto: "Hã todavia Moralistas que formulam este raciocínio: "Deus, nos seus imperscrutáveis decretos, determina para cada
homem um estado, e fixa uma única via para encaminhá-lo à meta suprema da salvação eterna. Com uma graça, que nós denominamos vocação,
chama cada um ao caminho que lhe foi decretado, e nele lhe faz encontrar auxílios abundantes e eficazes, por meio dos quais superará fàcilmente todos os obstáculos, vencerá todas as dificuldades, se salvará e se santificará. Infeliz, ao contrãrio, quem não seguir o chamamento divino e
escolher um estado diverso daquele que o Céu lhe assinalou; toda a vida
se acharã fora do caminho, em condições não desejadas por Deus, o Qual,
por isso, lhe negarã as suas bênçãos e as graças eficazes para. sua salvação. Quem não corresponde à vocação, priva-se dessas graças, dificilmente resistirá às tentações e por isso incorrerá na danação eterna.
Aquele que voluntàriamente se expõe a tal perigo, comete jã um pecado
mortal. Em consequência, quem não corresponde à sua vocação não somente comete pecado mortal, porque se expõe voluntàriamente ao perigo
da eterna danação, mas, por toda a vida, permanecerá privado de graças
eficazes, não poderã portanto resistir às tentações, e em consequência
quase certamente acabará por cair no reino dos réprobos" (pãg. 4).
E continua: "Mas serã igualmente verdade que quem não corresponde à vocação ao estado religioso coloca-se em condições nas quais a sua
salvação se torna mui difícil, porque despreza a bondade de Deus, porque permanece, por toda a sua vida, fora da única estrada desejada pelo
Céu, porque não receberá mais a abundância de graças que lhe são como que necessárias para a conquista do reino dos Céus? Em suma, a incorrespondência à vocação serã causa de uma quase reprovação divina,
e, por si mesma, torna a um jovem quase impossível a salvação eterna?"
(pãgs. 7/8).
Em outras palavras: "um jovem que não corresponde à sua vocação e regressa à família, se encontra, a respeito de sua salvação eterna,
em uma posição inferior àquela em que se encontrava antes da experiência
tentada?" (pãg. 8).
O autor afronta com coragem o problema e toma posição firme. "Responderemos negativamente a esta pergunta, baseando-nos em argumentos
razoáveis, no pensamento dos Santos Padres, na opinião de autorizados
teólogos, e responderemos às objeções que possam formular aqueles que
nos opõem a autoridade de S. Afonso e as revelações que alguns Santos tiveram acerca da infeliz sorte de almas que não corresponderam à
sua vocação. Esta resposta serã o argumento da primeira parte do nosso humilde e modesto trabalho. Na segunda trataremos de algumas questiúnculas em estreita conexão com a tese principal" (pãgs. 8/9). E' assim todo o trabalho do Padre Jeremias.
Parte I: no Capítulo II demonstra sua tese com provas concludentes; no Capítulo III, com as sentenças dos SS. Padres; no Capítulo IV,
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com as sentenças dos teólogos; no Capítulo V, examina o pensamento de
S. Afonso; no Capitulo VI, as visões e profecias dos Santos.
Parte li: Capítulo VII, os temidos perigos da solução proposta; Capitulo IX, vantagens provenientes da mesma solução para o indivíduo;
Capítulo X, vantagens para os Institutos religiosos; Capitulo XI, vantagens para a Igreja; Capítulo XII, a crise das vocações; Capítulo XIII,
vozes contemporâneas autorizadas.
Deixaremos ao leitor a grata empresa de percorrer todo o volume
do P. Jeremias, que mantém seriamente suas promessas de demonstrar
sua tese. Aqui nos ateremos somente a alguns juízos tanto mais autorizados de insignes teólogos que aprovaram e comentaram essa publicação.
a) "A mediocridade espiritual de uma alma que, depois de haver assumido livremente obrigações, não as põe em prática, injeta no organismo vital dos institutos religiosos um fatal micróbio de morte, prepara a
infelicidade e a ruína de quem dele é atingido e provoca incalculáveis danos à Igreja e às almas. - Antes um simples e bom fiel, que um religioso vicioso ou medíocre. Antes um bom cristão, que um sacerdote que espezinha ou arrasta penosamente e de má vontade a sua vocação! O número não conta, mas a qualidade. Vocação de amor e de generosidade,
qual a da vida religiosa e do sacerdócio, deve ser vivida constantemente com espírito de amor e de generosidade" (pág. VIII).
b) "Um clérigo que ainda não é sacerdote, se não se sente capaz de
continuar com generosidade, retire-se, contentando-se com ser um bom
secular; mesmo que já seja, por exemplo, subdiácono, encontrará compreensão e dispensa da parte da Autoridade eclesiástica, e não deverá temer que lhe faltem os socorros ordinários para salvar-se, e até os auxílios especiais que Deus não deixa de conceder a quem ora. Um noviço,
um professo simples (na religião de votos solenes), o professo temporário podem, mesmo sem motivo plausível (que, porém, na prática dificilmente virá a faltar) retirar-se da vida religiosa sem terem de sofrer
a angústia terrível e desesperada de se crer, por este fato, irremissivelmente reprovados por Deus e desde então destinados à condenação. Até
um religioso já definitivamente ligado à religião poderá, por justos motivos, obter a secularização, e, neste caso, não deverá temer pela sua salvação" (págs. IX-X).
e) "Tratando, na última parte das constituições (pág. X, n. 5), dos
meios mais aptos para conservar e aumentar a Companhia de Jesus, por
ele fundada, S. Inácio de Loiola escreve, entre outras coisas: "para conservar sempre em bom estado este corpo (da Companhia), ajuda muitíssimo tudo quanto já foi repetidamente observado: isto é, que se não admita uma turba de gente e de homens ineptos para o nosso Instituto. Que
se, durante o tempo de provação, se encontre alguém não feito para nós,
deve ser despedido. Tanto menos se deve conservar quem tenha hábitos viciosos ou deixe poucas esperanças de emenda. Ainda mais estreita será
a porta, para admitir entre os Escolásticos aprovados ou entre os Professos (aos votos solenes). Aqui só devem estar, portanto, homens escolhidos por seu espírito e doutrina, já muito provados, e demoradamente, e
de seguríssimo devotamento à edificação comum. Deste modo, quando
a Companhia de Jesus se compuser de tais pessoas, crescerá o seu número e não diminuirá nem se afrouxará seu espírito" (pág. VII).
d) "A suma autoridade de S. Afonso, que valorizou, incluindo-a em
sua Theologia Mora/is, a doutrina muito severa de alguns teólogos e especialmente de Habert, a respeito da vocação sacerdotal, aplicando-a além
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disso à vocação religiosa, foi causa imediata de que a doutrina tradicional sobre a vocação religiosa fosse um tanto ofuscada e em seguida se
admitisse entre muitos teólogos uma estreita obrigação de seguir a vocação religiosa, confundindo assim os dois conceitos bem distintos de
conselho e de obrigação. Mas ele conseguiu demonstrar que as argumentações a favor de semelhante doutrina são destituídas de um sólido fundamento teológico, e que nada nos obriga a abandonar a doutrina tradicional" (pág. 187).
e) "O divino chamamento a um estado de maior perfeição é de conselho, não de preceito. Quem não corresponde à vocação, não peca. Ficará privado das graças e dos auxílios que lhe estavam reservados no
estado a que fora chamado, renunciará aos meios que lhe tornariam mais
fácil a aquisição da perfeição, renunciará também a um prêmio mais elevado, mas poderá igualmente salvar-se, embora encontrando maiores dificuldades, porque a ninguém nega Deus as graças necessárias para a
eterna salvação". Esta doutrina é confirmada e ilustrada com argumentos extrnidos do raciocínio, com o ensinamento constante dos Santos Padres e com a autoridade dos teólogos. E esta doutrina elimina quaisquer
ansiedades aos diretores espirituais como aos jovens chamados à vida
religiosa; estes podem com mais facilidade deixar a religião e retornar·
ao século, e aqueles poderão com mais tranquilidade aconselhar. Terse-á, talvez, menor número de religiosos, mas em compensação se terá
religiosos mais fervorosos, o que será de grande vantagem para os Institutos religiosos e para a Santa Igreja" (pág. 190).
f) "E' verdade que é mister ser cautos em eliminar, mas impende ser
não menos cautos em aprovar. O pensamento, a preocupação terrível da
Igreja e dos Bispos é uma só, a de não dar à igreja padres indignos, incapazes, insuficientes, inúteis. Aos Bispos da Itália, reunidos em Roma
a 25 de Julho de 1929, dirigiu Pio XI estas palavras: "Daí a necessidade de fazer uma severa e escrupulosa seleção sem temores humanos, sem
hesitações, porque é muito melhor ter um único sacerdote plenamente formado, do que ter quatro ou cinco mediocridades ou ainda menos que mediocridades" (Enchiridion clericorum, n. 1472). Na incerteza, dizem os
Pastores da Igreja, é preciso escolher o caminho mais seguro" (pág. 192).
g) "Lembro-me de uma Congregação religiosa feminina, na qual o
espírito estava bastante decaído do fervor: a regra, os votos e a disciplina religiosa haviam se tornado pouco mais que uma coisa escrita, um
nome, e as Irmãs nijo o eram senão quase que só pelo santo hábito que
desonravam com sua conduta. Nem todas as religiosas, evidentemente,
eram assim; mas o número era suficientemente grande para paralisar a
atividade do Instituto. E entretanto estas permaneciam no pavor de que,
saindo, teriam caminhado diretamente para o inferno: galhos já tão
destituídos de miolo, que foi preciso cortá-los com mão forte, para a salvação do corpo inteiro!" "Creio que é das mais oportunas a obra do P.
Jeremias, já favoràvelmente conhecido por outro trabalho seu sobre A
Vida Religiosa (Milão, "Vita e Pensiero", 1945), em desprezar este danoso prejuízo que pode tornar perplexos Diretores espirituais e Superiores, e pôr em graves angústias certas almas débeis e timoratas que, encaminhadas por um caminho árduo e difícil, e ainda não ligadas indissol(1vel e definitivamente, sentem, a dadq momento, estar numa estrada que
não foi feita para elas, mas, entretanto, não têm a coragem e a franqueza de voltar atrás" (pág. IX).
h) "Compreendo bem que um Religioso, já ligado por votos solenes,
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ou por votos perpétuos simples, deva temer encontrar-se em perigo de
danação eterna, quando, sem qualquer motivo, abandona a religião ou
se torna de tal modo indigno que deva ser demitido. Não quer dizer que
desde logo passe a receber menos os auxílios necessários, especialmente
se arrependido do mau passo; mas poderá tatvez cair êm tentações tão
graves, das quais, sem auxílios especiais, não conseguirá livrar-se. E não
receberá esses auxílios porque perdeu o uso da oração necessário para
merecê-los.
"Não compreendo, deveras, por que se deva considerar reprovado
por Deus o noviço, o professo simples (na Religião de votos solenes), o
professo temporal que, sem nenhum outro motivo plausível, se retira da·
vida religiosa. O mesmo pode-se dizer do religioso já definitivamente ligado à religião, que, por motivo justo, obtém secularização.
"Nenhum destes beneficiará das graças especiais da vida religiosa,
mas não será privado de todos os auxílios ordinários para salvar-se, e
ainda dos especiais, que o Senhor dá a quem ora.
"Estou persuadido de que o seu trabalho será bem acolhido pelas
pessoas esclarecidas e doutas, e será uma luz benéfica para aquelas pobres almas que, postas no caminho da vida religiosa, e antes de se ligarem definitivamente, percebem não haverem sido feitas para isso ou de
não terem mais o entusiasmo dos primeiros tempos" (pág. 183).
Concluímos formulando votos por que essas duas obras, tão magistrais no campo da vocação (uma por ser um eco fiel da doutrina do P.
Delbrel, a outra por ser uma investigação ·das mais originais e apodíticas
de um dos pontos mais vitais deste problema), não venham a faltar em
nenhuma biblioteca de Seminário, noviciado ou estudantado de comunidades religiosas, e que, especialmente, se tornem meditação profícua e
cotidiana de todos aqueles que têm responsabilidades num campo tão delicado para a vida da Igreja. - (De "Salesianum", revista trimestral a
cargo dos Professores do Pontifício Ateneu Salesiano de Turim, Ano IX,
Janeiro-Março de 1947, n.º 1, págs. 81-102).
Prof. P. V a I e n ti m P a n z ar as a, S. S.

Da Instrução dos Nubentes.
"Sendo um leitor assíduo da REB, julgo-me com o direito de lhe pedir o seguinte: escreva um artigo sobre a instrução dos nubentes, segundo mandam os cân. 1018, 1020, 1033. Conforme pude observar, trata-se
de um dever pouco conhecido pelos nossos Vigários. Talvez consiga com
as suas explicações facilitar o cumprimento desta obrigação particularmente importante nos dias que correm". - (P. N.)
Procuraremos corresponder ao desejo do nosso confrade nas linhas
que seguem.
1. Distinções Necessárias.
O digno consulente teve o cuidado de citar três cânones, referindoos todos à instrução dos nubentes. A fim de evitar confusão, cumpre notar que esses dispositivos legais não consideram uma e mesma coisa. O
cân. 1018 ("Parochus ne omittat populum prudenter erudire de matrimonii sacramento eiusque impedimentis") lembra aos Srs. Párocos· o dever
de transmitir ao povo em geral as' noções básicas relativas ao Sacramento e aos impedimentos do Matrimônio. E' isto o que os Vigários fazem
nas suas instruções e pregações todas as vezes que se lhes oferece oca-
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siao de falar sobre o assunto. A sua palavra esclarecida versará sobre a
essência e sacramentalidade do Matrimônio cristão, sobre a unidade e indissolubilidade do contrato matrimonial e sobre os impedimentos que se
opõe à lícita e válida celebração do ato.
A prescrição do cân. 1020 não visa a instrução dos nubentes, mas
o exame dos mesmos. As matérias do exame são bem definidas pelo § 2,
como sejam: existência de impedimentos, liberdade de consentimento e
instrução religiosa suficiente. Completam essas determinações as Instruções da S. Congr. da Disciplina dos Sacramentos de 4 de Julho de 1921
(AAS, XIII, 348 ss) e de 29 de Junho de 1941 (AAS, XXXIII, 298 ss).
Tanto da instrução geral do povo, camo do exame dos noivos, é
bem distinta a instrução especial dos nubentes, inculcada pelo cân. 1033.
Parece, pois, que a esta devemos restringir as palavras da consulta.
A instrução especial ou peculiar dos nubentes é dividida em instrução remota e instrução próxima. A primeira precede a segunda, podendo
ser definida como: preparação moral e intelectual gradativa para o Casamento. (Cf. Encícl. "Casti connubii", ed. "Lar Católico", 1942, p. 83).
Abrange, por conseguinte, simultâneamente, a formação da alma e a assimilação progressiva dos conhecimentos sobre a natureza e a fisiologia
da instituição. Devemos incluir esses últimos esclarecimentos, porquanto o Código, na doutrina sobre o consentimento matrimonial (cân. 1081
e 1082), pressupõe certas noções básicas referentes à fisiologia. Não sendo, porém, a elucidação dessas noções da alçada própria do Vigário, segue-se daí que, para a instrução remota, concorrem diversas pessoas, não
acontecendo o mesmo, geralmente, com referência à instrução próxima,
por ser um dos deveres sagrados cio Pároco. E' exclusivamente esta que
aqui nos interessa.
2. Objeto da Instrução.

O cân. 1033 concretiza esse objeto nas palavras: " ... sanctitatem
sacramenti matrimonii, mutuas coniugum obligationes et obligationes parentum erga prolem" e no aviso pastoral segundo o qual o Vigário deve
exortar, insistentemente, os noivos: "ut ante matrimonii celebrationem
sua peccata diligenter confiteantur, et sanctissimam Eucharistiam pie recipiant". Conforme a intenção cio Legislador a instrução visa, portanto,
a digna recepção do Sacramento e, principalmente, o esclarecimento de
três pontos: a santidade dp Sacramento do Matrimônio, as obrigações
mútuas dos cônjuges e os deveres dos pais para com os filhos.
Os canonistas e escritores, comentando os dizeres suficientemente
claros do Código, referem-se a algumas particularidades para assim facilitar essa instrução. C a p p e 11 o (De Matrimonio, Romae 1933, n. 184,
p. 218) distingue um duplo objeto, compreendendo: a) a preparação conveniente para que os noivos recebam, piedosamente, o Sacramento do
Matrimônio e b) o comportamento ou a atitude digna e cristã dos esposos no Matrimônio. Os Párocos devem para esse fim: explicar e inculcar
as obrigações conjugais, o amor mútuo, a fidelidade recíproca, a proteção do marido para com a mulher, a sujeição da esposa ao marido, a
honestidade do ato conjugal, a obrigação mútua de prestar o débito, a liceidade de todos os atos referentes à geração da prole e o dever de perguntar, na dúvida, aos pais ou confessores. Discorrendo, em seguida, sobre as obrigações dos pais para com. os filhos, lembrarão, com palavras
perpassadas de responsabilidade, o dever de, quanto antes, batizar a criança e de lhe dar educação cristã. (Cfr. cân. 1113). K n e eh t (Handbuclz
d. Kath. Eherechts, Friburgo 1928, p. 169) vê na referida instrução a ex-
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plicação dos deveres do estado. Ela abrange, segundo o autor: o Sacramento do Matrimônio, o Casamento civil, os direitos e deveres mútuos
dos esposos, as obrigações para com os filhos, pais, sogros e empregados, o dever relativo à castidade conjugal e ao uso ordenado do Matrimônio. O t t (Brautunterricht, LthpQu, 1924, p. 303) diz: "As quatro proposições seguintes bastarão, por via ele regra, no tocante ao assunto:
Deus instituiu o Casamento a fim de que os esposos se tornem pai e mãe.
Olhares e toques não são pecados entre casados. Realizando os esposos
o ato conjugal de maneira como Deus quer, praticam assim um ato de
virtude e conquistam o céu. No entanto, se os esposos fizerem, nas relações conjugais, alguma coisa em virtude da qual evitem a possibilidade
de ser pai e mãe, cometerão um crime contra a santidade do Matrimônio, sendo a sua confissão e comunhão sacrílegas durante todo o tempo em que não tiverem a vontade firme de não mais recair neste pecado". Lembra o autor a necessidade da explicação do batismo ele urgência, particularmente para o caso de aborto. (Cfr. também T ri e b s,
Handb. d. Kanon. Eherechts, Brcslau, 1933, p. 133, 6). O CPB determina no decr. 281, § 1: "Ad praescriptum canonis 1033 parochi. . . sponsos
moneant de obligationibus quibus tenentur, praescrtim de fide coniugali
servanda", continuando nos § 2 e 3: "Eos praeterea a focclis rccensioris
aevi turpitudinibus contra prolis generationem et a nefando crimine abortus deterreant, moneantque huius criminis reos, ad tramitem canonis 2350
-§ 1, excommunicationem incurrere Ordinario loci reservatam. Eosdem ad
normam quoque canonis 1113 moneant de gravíssima obligatione qua
adstringuntur, christianam prolis cducationem curandi eique bonum exemplum ubique praebendi in omnibus, praesertim in religiosis officiis publice et privatim diligenter adimplendis".
Houve quem defendesse a inconveniência de incluir, na instruçílo dos
nubentes, esclarecimentos sobre a vicia matrimonial e o uso do Matrimônio (Cfr. T rei t z, J., Vom Brautunterricht. Past. bon., XXXXII, 1931,
p. 10). Esta opinião deve ser considerada obsoleta em vista cios dizeres
do Código e do Rit. Rom., tit. VII, c. t, n. 17, onde lemos: (Conjuges)
quomodo in (matrimonio) recte et christiane conversari debcnt, diligenter instruantur · ex divina Scriptura, exemplo Tobiae et Sarae, verbisque
Angeli Raphaelis eos eclocentis, quam sancte conjuges debent convivei-e".
A passagem a que alude o Ritual Romano encontra-se em Tobias, cap.
VI, vs. 16 a 22: "Então o anjo Rafael disse-lhe: Ouve-me, e eu te mostrarei quais são aqueles sobre quem o demônio tem· poder. São os que
se casam com tais disposições que lançam a Deus fora ele si e do seu
espírito, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o macho, que não
têm entendimento; é sobre estes que o demônio tem poder. Mas tu, quan-do a tiveres recebido, tendo entrado na câmara, tomarás a donzela no
temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos, do que por sensualidade, a fim de conseguires nos filhos a bênção reservada à descendência de Abraão".
3. Lugar da lnstruçiio.
Qual o lugar mais conveniente para administrar a instrução aos nubentes? Talvez o confessionário? A praxe de reservar a instrução dos
nubentes, sobre a santidade do Matrimônio e as obrigações dos esposos,
para a confissão sacramental, di~ C a p p e 11 o (op. cit., p. 219), não é
conforme à natureza do juízo a ser exercido no tribunal da Penitência
nem às palavras expressas do mencionado cânon; sendo, portanto, menos apropriada. O t t (art. cit., p. 303) expõe a mesma opinião, dizen-
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do: "Antes e mesmo depois de vigorar o novo Código, defendeu-se calorosamente que a instrução dos nubentes deveria ser dada no confessionário. Numa conferência pastoral, há alguns anos passados, alegou-se
como motivo que o Sacerdote, de outra forma, expor-se-ia, fàcilmente,
ao perigo de serem espalhadas coisas caluniosas ou contrárias à sua honra, sem que lhe seja possível defender-se. Entretanto, este pretexto fala,
diretamente, contra a conveniência da instrução por ocasião da confissão. Embora, pois, a instrução nem sempre constitua matéria direta do
sigilo sacramental, ainda assim o Sacerdote fica privado de toda a defesa e de todas as suas armas, porquanto uma afirmação se contrapõe à
outra, sendo-lhe, portanto, impossível provar coisa alguma. Sendo, ao
contrário, ambos os noivos instruídos, simultâneamente, há sempre uma
testemunha. Se o Sacerdote então preparar, com cuidado, aquilo que
pretende dizer, será difícil que se interpretem mal as suas palavras ou
que delas resulte algo contra a sua honra. Verificando-se, porém, - como se tem afirmado, - que os noivos, geral ou frequentemente, saem
desta instrução com sorrisos e observações maliciosas, teremos, nesta
circunstância, o melhor argumento para provar que o Sacerdote tratou
deste assunto melindroso com palavras irrefletidas ou menos apropriadas, ou que a maioria dos paroquianos - para usar de uma expressão
benigna - patenteia grande antipatia contra o Vigário ou também contra a fé. . . Contra a instrução no confessionário fala ainda o seguinte.
O Vigário deve, por ocasião do exame, advertir aos nubentes de que podem fazer a sua confissão com o Padre que lhes aprouver, não tendo,
portanto, obrigação alguma de se confessar com o próprio cura. Por
conseguinte, se os noivos usarem desse seu direito, a instrução, provàvelmente, não se realizará. E ainda: Se a instrução deve ser reservada
para a confissão, mas o penitente se cala a respeito do Casamento a se
efetuar no dia seguinte, também não haverá instrução, causando esta circunstância, muitas vezes, as maiores angústias a nubentes honestos, precisamente no tocante aos direitos essenciais dos casados. Tais criaturas
vivem então, frequentemente, nas maiores inquietações, até que, vencendo o acanhamento natural, procurem um confessor. Acresce que a instrução durante a confissão faz o penitente demorar-se tanto no confessionário que a assistência possa ficar escandalizada. Os nubentes, de
outro lado, nem sempre possuem, nessas ocasiões, a calma indispensável
para prestar a atenção devida às coisas que lhes são explicadas. Ademais, tendo algum defeito auditivo, dificilmente compreenderão as explicações do confessor. De resto, todas estas ponderações são supérfluas,
depois do que o Legislador estabeleceu definitivamente sobre o assunto. Pois o Código diz: "Ne omittat parochus sponsos docere", não, porém: "Ne omittat confessarias sponsos docere". No I d i n (Theol.
T/zeol. Mor., III, n. 546, 6, nota 2) afirma, por isso, simplesmente: "Habenda 11011 est. . . in confessionali occasione confessionis sponsorum" ...
T rei t z (art. cit., p. 10), após convencer-se de que os esclarecimentos
sobre a vida conjugal não pertencem ao tribunal da Penitência, sentencia que a instrução fora do confessionário fica mesmo melhor, por se
sentir o Sacerdote mais desembaraçado e por ter logo diante de si ambos os nubentes. Numa nota (pág. 11) acrescenta que o método antigo
explica a razão por que certos noivos, vindos de lugares afastados, à
cidade, não recebiam essa instrução tão importante. Pois muitas vezes
não se confessavam com o Padre que lhes assistia o Casamento ou, embora sendo assim, este não os conhecia dentre os muitos penitentes.
11
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Uma vez provado que o confessionário não é o lugar adequado para a instrução dos nubentes, dependerá do Vigário determinar este lugar. A casa paroquial muito convirá, se oferecer o espaço e o ambiente
necessários para este fim. Falhando essa possibilidade, restam o salão
paroquial e a sacristia, constituindo a (1Itima o local mais indicado. Em
certas circunstâncias a própria igreja serve, contanto que se escolha uma
hora em que esteja fechada ou possa ser fechada.
4. Tempo da Instrução.
Em se tratando da instrução próxima dos nubentes, compreende-se
que qualquer espaço suficiente de tempo antes do Casamento serve para
a tarefa. Onde, porém, a determinação do tempo depender, exclusivamente, dos Vigários, parece-nos inconveniente relegar a instrução para as
últimas horas. A semana ou, mais precisamente, o domingo anterior ao
enlace matrimonial é que deve ser considerado o tempo mais adequado.
A escolha do domingo tem a sua vantagem principal na circunstância de
excluir o motivo do trabalho, fàcilmente alegado pelos noivos, a fim de
se esquivarem ao importante encontro. Sendo o ato civil antecipado, o
Pároco tudo fará para dar a instrução antes desta cerimônia, pois assim pode explicar a significação do contrato civil. Como na manhã do
domingo o pároco é, geralmente, muito ocupado por afazeres diversos,
a tarde será mais conveniente. Por razões óbvias reprovamos as horas
da noite. Igualmente admitimos só num caso ral"Íssimo e excepcional, a
norma de Noldin (1. c.): " ... vel, si fieri potest, brevi post matrimonii
celebrationem". Será, geralmente, tarde então para a instrução e quase
impossível que o Vigário venha a ver os interessados na sua presença.
Folgamos em registar aqui um estatuto da Diocese de Harlem (cfr.
VI a mi n g, Th. M., Prael. 1. Matr. ii, I, n. 180, p. 150): "Nonnumquam (etsi raro) contingit, ut ex instructione matrimoniali facta post
initas nuptias, incommoda multa, rixae et malae sequelae oriantur. Quapropter per praesentes omnes parochos et confessarios, ad quos spectat,
in Domino obstringimus, ut hanc instructionem honeste et clare semper
tradant antequam Matrimonium celebretur" (Stat. Renov., p. 19 ad IV).
5. Duração da Instrução.
A duração da instrução prenupcial depende, de certo modo, do grau
da necessidade patenteado pelos próprios nubentes. Quanto a pessoas
suficientemente instruídas "satis est eos adhortari ad obligationes rite
adimplendas" (C a p p e 11 o, o. c., p. 220). A formação intelectual, por
si só, porém, não exime da instrução, porquanto muitos noivos "ilustrados" carecem de esclarecimentos sólidos sobre certos pontos particulares da vida conjugal. A experiência cotidiana é a melhor mestra para justificar esta afirmativa. Ordinàriamente, portanto, não haverá modificação na duração, mas na distribuição da matéria da instrução.
Resta-nos agora determinar o espaço de tempo a ser ocupado pela
instrução. Concordamos com K o e n n (Auf dem W ege zur Ehe, Herder
1921) achando, geralmente, quinze ou vinte minutos insuficientes para conhecer a tremenda responsabilidade, solucionar todas as dúvidas, enfraquecer as numerosas miragens e eliminar as opiniões erradas que, dia a
dia, assaltam a juventude através de centenas de vozes. Parece-nos, por
isso, boa regra a de T rei t z (art. cit., p. 10): Uma hora será, mais ou
menos, necessária para dar, conveniente e suficientemente, essa instrução. (Cfr. também M u n d, CI., Vinculum, Herder, 1939, p. 91 ).
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6. Número das Pessoas.
Excluído o confessionário como lugar da instrução, impõe-se a questão sobre a conveniência de instruir os nubentes separada ou juntamente. Enquanto o cân. 1020, no tocante ao exame dos noivos, teve o cuidado de prescrever ao Pároco que os interrogue distinta e separadamente, inculca o cân. 1033 o dever de "sponsos docere". Esta locução parece indicar que o Legislador deseja a instrução simultânea do casal.
T ri e b s (o. e., p. 133, 6) afirma, no entanto, que a instrução dos nubentes deve ser individual, particularmente, de referência à noiva, necessitando talvez de esclarecimentos especiais por intermédio de uma senhora honesta. Acontecendo que o Vigário fale, exclusivamente, à noiva,
exige C a p p e 11 o (1. c.) que outras pessoas estejam presentes e lhe ouçam as palavras. Quer nos parecer preferível que, neste caso, o próprio
noivo assista. Pertence o mesmo Cappello, aliás, aos fautores da instrução simultânea ("generatim utrumque simul"). O t t (art. cit.) lembra,
como uma das vantagens da instrução simultânea, que ela fornece uma
arma, caso um dos cônjuges, mais tarde, exija alguma coisa contra a
santidade do Matrimônio, porquanto a outra parte poderá dizer: "Não
te lembras do que o Sr. Vigário disse na instrução?" Como, geralmente,
não convém separar os noivos durante a instrução, também não convém
reunir diversos casais na mesma ocasião. Será mais agradável para o
casal, lembra M u n d (Vilzculum, pp. 90-91), estar só com o seu Vigário,
porque o exame e a instrução prenupciais constituem, para a maioria dos
casais, o primeiro encontro "oficial" com o seu Cura. Daí eles se conduzirem como homens que visitam uma autoridade. A dificuldade aumentará com a presença de outros casais. Muito se perde, sem dúvida, pela
admissão de maior número de nubentes, a não ser que as circunstâncias
a isto obriguem.
1. Pessoa Responsável Pela Instrução.
A quem competem o direito e a obrigação de instruir os nubentes?
Diante dos dizeres explícitos do cân. 1033: "Ne ornittat paroclms . ..
sponsos doccre" não pode haver. dúvida nem divergência de op1111oes neste particular. A função do pregador ou confessor é subsidiária, derivando
das obrigações gerais destes Ministros ou da necessidade particular, nunca, porém, do referido cânon. Entendemos neste sentido também o decr.
281, § 1 do CPB: "Ad praescriptum canonis 1033 parochi, concionatores et
confessarii graviter ac prudenter sponsos moneant de obligationibus quibus tenentur, praesertim de fide coniugali servanda". Pertencendo essa
incumbência ao ofício paroquial, o Vigário dela não encarregue, sem justos motivos, o Coadjutor ou o Sacerdote assistente (T ri e b s, p. 133,
6; T rei t z, art. cit., p. 10). O Pároco goza, comumente, de maior autoridade e experiência para combater os vícios e aberrações no que concerne ao uso do Matrimônio e a educação da prole (Cfr. C a p p e 11 o,
o. c., p. 220).
O grau da obrigação dependerá, na praxe, das circunstâncias ou da
condição dos próprios nubentes. Sendo os noivos verdadeiros ignorantes,
o Pároco tem, de per si, o grave dever de instruí-los. Diríamos o mesmo
se o Vigário soubesse, positivamente, da formação errada dos nubentes
a respeito de coisas essenciais. Quanto aos demais casos, a obrigação
será leve. Omitindo o Pároco a instrução com justa causa, em caso particular, contudo não deixe de em poucas palavras chamar a atenção dos
nubentes sobre o amor mútuo, sobre a paciência necessária, sobre a educação cristã dos filhos, etc. (Cfr. C a p p e 11 o, 1. c.).
11 •
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8. Advertências Pastorais.

Os Párocos experimentados não esperarão de nós conselhos, pois
sabem perfeitamente como devem proceder e agir. Encontramos, entretanto, algumas normas que merecem reflexão, particularmente, da parte
dos Vigários e Sacerdotes novos: 1) Não deixe transparecer o seu caráter de autoridade. O casal deve perceber e sentir que está com o Pai espiritual da paróquia e que a sua visita causa satisfação. Se o número dos
nubentes o permitir, sente-se com eles em redor de uma mesa ou em cadeiras· colocadas em forma de círculo. 2) Fale em linguagem franca, sincera e incisiva! Toda repetição deve ser evitada. 3) Mostre-se hábil na
forma do discurso. (A despeito de opiniões contrárias recomendamos que
a instrução seja escrita por extenso. Evitaremos assim a omissão de coisas essenciais, como também provaremos, fàcilmente, se nos caluniarem,
o que dissemos). 4) Presenteie a ambos com uma lembrança. (Cfr.
M u n d, Vinculum, pp. 91-92). Existe em certas Dioceses o uso de entregar aos nubentes uma pastoral do Sr. Bispo, referindo, resumidamente, todos os deveres dos esposos. Sem dúvida, um belo costume, digno
de ser imitado! (Cfr. B e r s, Zum Brautunterricht und zur Trauung.
LrlzpQu, 1925, p. 142).
Importa, indubitàvelmente, que o Instrutor se mostre afável e bondoso para com os noivos, perdoando, de bom grado, alguma falta de cortesia da parte deles. Qualquer conflito pode tirar todo o efeito dessa hora.
Convençamo-nos ele que se trata de uma ocasião muito preciosa para nos
aproximarmos destas pessoas acostumadas, talvez, a julgar os Sacerdotes pelas caricaturas ele certos jornais. Observar-se-á, em muitos casos,
que a fisionomia dos visitantes se ilumina no decorrer da instrução, manifestando uma surpresa agradável. (Cfr. T rei t z, 1. c.).
Convém lembrar ainda que a instrução deve ser dada "segundo a diferente condição das pessoas" (cân. 1033), como também com dilig~ncia e prndência "ne verbum ullum ex ore parochj excidat, quod fidelium
auribus indignum esse videatur aut pias mentes quoque modo laedat"
(Noldin, 1. c.; Cappello, 1. c.). E' claro que esta hora não se destina a
.esclarecer todas as coisas e eventualidades possíveis, mas, mesmo assim,
deve indicar as linhas principais da vida conjugal. Nunca, porém, é permitido descer a assuntos meramente fisiológicos; é preciso conservar-se no
-campo religioso. A instrução não deve transformar-se numa aula de simples casuística, nem visar a enumeração ele particularidades lícitas e ilícitas, coisas que só servem para perturbar o juízo cios nubentes. Diante
da atitude da mocidade atual será mais proveitoso observar o principio:
"Melius est, in multis cleficere quam in uno abundare" (Cfr. T r e i t z, 1.
.c.). De outro lado, vai bem longe o tempo em que conhecíamos os males
da época sem combatê-los e sem lhes dar atenção. Hoje, entretanto, urge
-encarar, cuidadosa e decentemente, na instrução cios nubentes, certas
questões das quais já se não pode fugir. (Cfr. Enc. "Casti connubii"; As
Pastorais do Episcopado Paulista, REB, 1, 302 sg.; 897 sgs.; II, 1043 sgs.;
'Ta m b I e, Kampf der Kirche um die Einheit und Unaufloeslichlceit der
Ehe (Luta da Igreja pela unidade e indissolubilidade do Matrimônio).
Past. bon., 41, 1930, p. 191 sgs. e R a u s c h, Der Kampf der Seelsorge
um die Unaufloeslichekeit der Ehe (A luta da cura de almas pela indissolubilidade do Matrimônio). Ibidem, pp. 252-261 ).
Observando o Pároco, sempre, como norma suprema a prudência e
como lei suprema a salvação das almas, terá a alegria de ver, em breve,
o aproveitamento e a bênção das suas instruções. Muitas pessoas bene-
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ficiadas e reconhecidas tributar-lhe-ão a homenagem do seu agradecimento através de uma vida verdadeiramente cristã.
9. Esquema de Instrução.

VI a mi n g (Praelectiones luris Matrimonii, ed. 3, Bussum 1919, vol.
1, pp. 149-150, n. 180) propõe o seguinte esquema geral:
a) Utrique sponso primo, quantum ex prudenti interrogatione opus
noverit, dicat, quid sit ipse actus coniugalis, et quomodo, quamvis eum
concupiscentia comitetur, sit tamen ex intento a Deo fine cohonestatus
et quasi sanctificatus; secundo doceat obligationem per se gravem reddendi debitum coniugale, serio petente altero coniuge; tertio breviter
dicat, a quibusnam coniuges, etiam inter se agentes, abstinere debeant
ne in luxuriae peccata dilabantur: cui instructionis parti maxime inserviat
principium illud sat notum, postea explicandum: "Quae contingunt secundam matrimonii finem ideoque generationi favent, ea peccato prorsus vacant; quae vero contra, ideoque generationem positive impediunt, ea semper sunt peccatum grave; quae tanclem praeter finem ideoque generationi
neque favent neque adversantur, ea de se pcccatum veniale numquam excedunt". ln cuius tamen explicatione non descendat ad nimis particularia,
fere potius tacens de iis, quae nonnisi levem habent deordinationem (e.
g. de situ minus convenienti) et quoad dubia, quae postea oboriantur, ad
confessarium remittens.
b) Virum in specie moneat, ne, debitum immoderate petendo, maritalem affectum citius in uxore refrigeret, neve iis temporibus incircumspecte
petat, quibus copula valetudini minus prodesse et subinde etiam obesse
possit, ut aliquando sunt tempora fluxus menstrui, praegnationis et purgationis. lnsuper ei commendet peculiares quamdam indulgentiam et mansuetudinem erga uxorem parituram, ne forte haec, vehementius commota,
ventris aut damnum aliquod patiatur aut periculum subeat.
e) Mulieri in specie suadeat congruam in re maritali obedientiam
neênon summam erga conceptam forte prolem providentiam ac cautionem, qua nempe tempore graviditatis abstineat a quocumque vehementi
motu sive corporis sive animi. Doceat quoque obligationem et modum
foetus abortivos baptizandi, diligenter adhuc inquirens, utrum formam
Baptismatis rite pronuntiare valeat. Tandem moneat ne infantem 11011 anniculum in lecto secum ipsa habeat, propter periculum oppressionis. Quoad
dubia primam alteramve graviditatem concernentia eam remittat acl matrem aut acl aliam mulierem honestam et eius rei expcrtam".
1O. Conclusüo.

Ainda que não nos identifiquemos com a asserção do consulente, é
escusado dizer que os nossos Vigários nem sempre dão a instrução dos
nubentes, como determina o direito. A culpa, porém, não é, exclusivamente, dos Srs. Párocos. A grande extensão elas paróquias, a distância entre
as casas e a igreja, particularmente nas freguesias rurais, a curta demora do Vigário nas diversas localidades, onde múltiplos e numerosos são
os afazeres, dificultam, de certo modo, a instrução exata e adequada. Verdade é que mesmo assim a impossibilidade não é absoluta. Não podendo
o Vigário fazer uma preleção mais demorada e minuciosa, explique as
coisas essenciais na alocução costumeira.
Mas nas cidades? Não seria possível intensificar, sistemàticamente,
essa instrução, hoje já indispensável por causa da propaganda indisfarçável contra a santidade do Matrimônio e a bênção da prole, como tam-
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8. Advertências Pastorais.

Os Párocos experimentados não esperarão de nós conselhos, pois
sabem perfeitamente como devem proceder e agir. Encontramos, entretanto, algumas normas que merecem reflexão, particularmente, da parte
dos Vigários e Sacerdotes novos: 1) Não deixe transparecer o seu caráter de autoridade. O casal deve perceber e sentir que está com o Pai espiritual da paróquia e que a sua visita causa satisfação. Se o número dos
nubentes o permitir, sente-se com eles em redor de uma mesa ou em cadeiras· colocadas em forma de círculo. 2) Fale em linguagem franca, sincera e incisiva! Toda repetição eleve ser evitada. 3) Mostre-se hábil na
forma do discurso. (A despeito de opiniões contrárias recomendamos que
a instrnção seja escrita por extenso. Evitaremos assim a omissão de coisas essenciais, como também provaremos, fàcilmente, se nos calunia;em,
o que dissemos). 4) Presenteie a ambos com uma lembrança. (Cfr.
M u n d, Vinc11lu111, pp. 91-92). Existe em certas Dioceses o uso de entregar aos nubentes uma pastoral do Sr. Bispo, referindo, resumidamente, todos os deveres dos esposos. Sem dúvida, um belo costume, digno
de ser imitado! (Cfr. B e r s, Zum Brautunterricht und zur Trauung.
LrhpQu, 1925, p. 142).
Importa, indubitàvelmente, que o Instrutor se mostre afável e bondoso para com os noivos, perdoando, ele bom grado, alguma falta de cortesia da parte deles. Qualquer conflito pode tirar todo o efeito dessa hora.
Convençamo-nos de que se trata de uma ocasião muito preciosa para nos
aproximarmos destas pessoas acostumadas, talvez, a julgar os Sacerdotes pelas caricaturas ele certos jornais. Observar-se-á, em muitos casos,
que a fisionomia dos visitantes se ilumina no decorrer da instrução, manifestando uma surpresa agradável. (Cfr. T rei t z, 1. c.).
Convém lembrar ainda que a instrução eleve ser dada "segundo a diferente condição das pessoas" (cân. 1033), como também com diligência e prndência "ne verbum ullum ex ore parochj excidat, quod ficlelium
auribus inclignum esse vicleatur aut pias mentes quoque modo laedat"
(Noldin, 1. c.; Cappello, 1. c.). E' claro que esta hora não se destina a
.esclarecer todas as coisas e eventualidades possíveis, mas, mesmo assim,
deve indicar as linhas principais da vida conjugal. Nunca, porém, é permitido descer a assuntos meramente fisiológicos; é preciso conservar-se no
-campo religioso. A instrução não deve transformar-se numa aula de simples casuística, nem visar a enumeração de particularidades lícitas e ilícitas, coisas que só servem para perturbar o juízo dos nubentes. Diante
da atitude da mocidade atual será mais proveitoso observar o princípio:
"Melius est, in multis deficere quam in uno abundare" (Cfr. T rei t z, 1.
c.). De outro lado, vai bem longe o tempo em que conhecíamos os males
da época sem combatê-los e sem lhes dar atenção. Hoje, entretanto, urge
-encarar, cuidadosa e decentemente, na instrução dos nubentes, certas
questões das quais já se não pode fugir. (Cfr. Enc. "Casti connubii"; As
Pastorais do Episcopado Paulista, REB, I, 302 sg.; 897 sgs.; II, 1043 sgs.;
'T a m b I e, Kampf der Kirche um die Einheit und Unaufloeslichkeit der
Ehe (Luta da Igreja pela unidade e indissolubilidade do Matrimônio).
Past. bon., 41, 1930, p. 191 sgs. e R a u s c h, Der Kampf der Seelsorge
um die Unaufloeslichekeit der Ehe (A luta da cura de almas pela indissolubilidade do Matrimônio). Ibidem, pp. 252-261 ).
Observando o Pároco, sempre, como norma suprema a prudência e
como lei suprema a salvação das almas, terá a alegria de ver, em breve,
o aproveitamento e a bênção das suas instruções. Muitas pessoas bene-
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ficiadas e reconhecidas tributar-lhe-ão a homenagem do seu agradecimento através de uma vida verdadeiramente cristã.
9. Esquema de Instrução.

V I a m i n g (Praelectiones luris Matrimonii, ed. 3, Bussum 1919, vol.
I, pp. 149-150, n. 180) propõe o seguinte esquema geral:
a) Utrique sponso primo, quantum ex prudenti interrogatione opus
noverit, dicat, quid sit ipse actus coniugalis, et quomodo, quamvis eum
concupiscentia comitetur, sit tamen ex intento a Deo fine cohonestatus
et quasi sanctificatus; secundo doceat obligationem per se gravem reddendi debitum coniugale, serio petente altero coniuge; tertio breviter
dicat, a quibusnam coniuges, etiam inter se agentes, abstinere debeant
ne in luxuriae peccata dilabantur: cui instructionis parti maxime inserviat
principium illud sat notum, postea explicandum: "Quae contingunt secundam matrimonii finem ideoque generationi favent, ea peccato prorsus vacant; quae vero contra, ideoque generationem positive impediunt, ea semper sunt peccatum grave; quae tandem praeter finem ideoque generationi
neque favent neque aclversantur, ea de se peccatum veniale numquam excedunt". ln cuius tamen explicationc non descenclat acl nimis particularia,
fere potius tacens ele iis, quae nonnisi levem habent cleorclinationem (e.
g. ele situ minus convenienti) et quoad dubia, quae postea oboriantur, ad
confessarium remittens.
b) Virum in specie moneat, ne, debitum immoderate petendo, maritalem affectum citius in uxore refrigeret, neve iis temporibus incircumspecte
petat, quibus_ copula valetudini minus prodesse et subinde etiam obesse
possit, ut aliquando sunt tempora fluxus menstrui, praegnationis et purgationis. Insuper ei commendet peculiares quamdam indulgentiam et mansuetudinem erga uxorem parituram, ne forte haec, vehementius commota,
ventris aut damnum aliquod patiatur aut periculum subeat.
c) Mulieri in specie suadeat congruam in re maritali obedientiam
neênon summam erga conceptam forte prolem providentiam ac cautionem, qua nempe tempore graviditatis abstineat a quocumque vehementí
motu sive corporis sive animi. Doceat quoque obligationem et modum
foetus abortivos baptizandi, diligenter adhuc inquirens, utrum formam
Baptismatis rite pronuntiare valeat. Tanclem moneat ne infantem non anniculum in lecto secum ipsa habeat, propter periculum oppressionis. Quoacl
dubia primam alteramve graviditatem concernentia eam remittat ad matrem aut ad aliam mulierem honestam et eius rei expertam".
10. Conclusão.
Ainda que não nos identifiquemos com a asserção do consulente, é
escusado dizer que os nossos Vigários nem sempre dão a instrução dos
nubentes, como determina o direito. A culpa, porém, não é, exclusivamente, dos Srs. Párocos. A grande extensão elas paróquias, a distância entre
as casas e a igreja, particularmente nas freguesias rurais, a curta demora cio Vigário nas diversas localidades, onde múltiplos e numerosos são
os afazeres, dificultam, de certo modo, a instrução exata e adequada. Verdade é que mesmo assim a impossibilidade não é absoluta. Não podendo
o Vigário fazer uma preleção mais demorada e minuciosa, explique as
coisas essenciais na alocução costumeira.
Mas nas cidades? Não seria possível intensificar, sistemàticamente,
essa instrução, hoje já indispensável por causa ela propaganda indisfarçável contra a santidade do Matrimônio e a bênção da prole, como tam-

166

Assuntos pastorais

bém devido às ideias errôneas sobre o uso matrimonial e a ignorância
religiosa ql)e existe por toda parte? Em conversa disse-me, há pouco,
uma senhora bastante inteligente e muito ilustrada: "Eu andei o primeiro ano do meu casamento convicta de que todo ato matrimonial fosse
pecaminoso e que só com o nascimento do primogênito os pecados seriam apagados; não podia me confessar nem comungar. Graças a Deus
abri o meu coração a uma cunhada que me soube instruir melhor".
Finalizamos aqui as nossas considerações acerca da consulta que encima este artigo. Digam agora os Revmos. Sacerdotes-Confrades o que
pensam de tudo quanto ficou explanado.
Frei F r a n c. Xavier, O. F. M. (Baía).

Pequenos Casos Pastorais.
Remuneração do Vigário Substituto. - O Pároco de A., devidamente licenciado, ausentou-se da paróquia por dois meses. Durante esse tempo, o vigário e coadjutor de B., da mesma cidade, foram pela Cúria Arquidiocesana encarregados da paróquia de A. Regressando, ao término
da licença, o pároco nada reclama, quanto aos seus direitos de estola,
renunciando, até, a favor do seu substituto, as espórtulas devidas à Cúria
pelos batizados e casamentos, realizados, na Matriz e Capelas, durante
suas férias. - Acontece, porém, que, além de nada solicitar, nem mesmo qualquer gratificação pelos registos dos assentamentos, o Revdo. Vigário substituto exige, ainda, - alegando serviços extraordinários, uma remuneração financeira, pela assistência aos enfermos, viagens costumeiras ( uma vez por mês, com facilidades de locomoção e baixo preço de transportes) de assistência às capelas, etc. E o faz energicamente, dizendo tratar-se de "uma obrigação de justiça" para a paróquia de
A. I Pro bo110 pacis, e visando os altos interesses espirituais dos
seus paroquianos, é atendida, imediatamente, a exigência do vigário
substituto ou cooperador de B., seu vizinho. Agora algumas perguntas: Que diz V. Revma. a respeito deste assunto, ou que dizem as leis
eclesiásticas brasileiras? - Haverá fundamento legal ou canônico, na remuneração extraordinária, além das espórtulas integrais, apresentada pelo
Revdo. Vigário substituto? Como julga V. Revma. o procedimento no caso
em apreço, do pároco de A.? Gratíssimo pela resposta, no próximo número da REB, subscrevo-me atenciosamente, M. N.
O sentido desta consulta é: qual a remuneração que convém ao vigário substituto de quem trata o cânon 465. Este mesmo cânon nada determina a respeito; declara apenas que o pároco, quando se quer ausentar da paróquia, deve ... "vicarium substitutum suo loco relinquere ab
Ordinario probandum". Para resolver, portanto, a questão, devemos recorrer a leis paralelas. Temos o cânon 472 que trata do vigário ecônomo, constituído para reger uma paróquia vacante, e que declara que seja
-entregue ao vigário ecônomo uma parte dos frutos para sua côngrua sustentação, devendo o mesmo ecônomo. . . "novo parocho. . . rationem reddere accepti et expensi tempore administrationis". Também o cânon 475,
tratando do vigário adjutor, prescreve. . . "assignata eiclem congrua
fructuum portione, nisi ali ter provisum sit". O mesmo diz o cânon 476
com respeito aos coadjutores i. e. "eisdem congrua remuneratio assignetur". Ora, todas essas leis paralelas citadas já nos dizem uma coisa: sempre conservará seu valor à norma do cân. 463, § 3: "Licet paroeciale ali-
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quod officium ab alio fuerit expletum, praestationes tamen parocho cedunt
nisi de contraria offerentium voluntate certo constet circa summam qua~
taxam excedit". Agora, quanto ao vigário ecônomo que rege uma paróquia vacante, a côngrua que recebe, segundo afirmam os interpretadores
do Código, consistirá, de regra, nos emolumentos paroquiais que percebe durante o tempo em que administra a paróquia. O que aqui os autores afirmam como sendo regra geral, o nosso Concílio Plenário prescreve expressamente no decreto 103, § 3, dizendo: "Pro ejus (oeconomi) congrua sustentatione cedunt oblationes, quae parocho, sede plena, fiunt".
Da mesma forma declara o nosso Concílio Plenário (d. 104, § 2) com
respeito aos coadjutores: "Parochus congruam remunerationem, a loci
Ordinario ad mentem can. 476, § l statutam, suo vicario ad honestam sustentationem integre solvat". - B este (lntroductio in Codicem), interpretando este estatuto do cân. 476, § l, diz: "congrua ab Ordinario statuitur et ad eam praestandam paroeciani compelli possunt".
Creio que estas leis paralelas aqui mencionadas já nos dão bastante
luz; entretanto, antes de tirar delas as nossas conclusões, julgamos conveniente ouvir primeiro as opiniões de ao menos alguns autores. R e g a ti 11 o (lnst. ]. C., vot. 1, n. 628) falando da remuneração devida ao
vigário substituto, escreve: "Jura stolae atiaque utilia ad parochum pertinent, qui tamen substituto congruam retributionem assignabit, quae ab
Ordinario probari potest vel emendari". No mesmo sentido escreve
F a n f a n i (De Jure Parochorum, n. 467): "Etiam vicario substituto congrua porfio redituum assignanda est pro congrua sustentatione: praefinienda, in casu absentiae, ab ipso parocho; in casu privationis beneficii
A antiga Pastoral Coletiva (n.
(e. 1923, § 2) ab Ordinario toei". 1112) dizia sobre o vigário substituto relativamente à questão que aqui
nos ocupa o seguinte: "O vigário substituto deve assumir todo o ônus paroquial até o regresso do pároco. Por isso é necessário que seja idôneo e
apto para pregar a palavra de Deus, ouvir as confissões dos fiéis, administrar-lhes os outros sacramentos e exercer todo o ministério de cura
d'almas, e sendo possível, deve residir na casa paroquial. Se o sacerdote apresentado não for idôneo, o Bispo pode designar o substituto que
entender, e determinar a côngrua conveniente que deverá ser satisfeita
pelo pároco".
Conclusão. - De tudo quanto ficou dito a conclusão prática é esta:
O vigário substituto tem direito a uma justa remuneração. Esta deve ser
determinada pelo próprio pároco sempre que este designar, como é de
regra, o seu substituto. E, para evitar desagradáveis reclamações, como
no caso acima, haja entre pároco e substituto acordo prévio sobre esta
remuneração, podendo ela pelo Bispo ser aprovada ou emendada. A intervenção do Bispo, entretanto, só terá lugar, quando os dois não concordarem entre si. Sendo o substituto, porém, designado pelo Bispo, é
também este que determinará a côngrua que deverá ser satisfeita pelo
pároco. O pároco, querendo, pode ceder ao substituto como côngrua os
direitos de estola correspondentes ao tempo em que o substituto administrar a paróquia; mas a isto não está obrigado, já que em virtude do
cân. 463, § 3, não perde o direito aos emolumentos de estola quando um
outro sacerdote executar um ofício paroquial. Mas se o pároco ceder ao
seu substituto estes emolumentos, achamos que com isto paga uma côngrua realmente justa e adequada; porque mais também não recebe o vi-
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gário ecônomo, como determina o nosso Concílio Plenário (vide supra),
e o vigário substituto não tem mais trabalhos do que o vigário ecônomo.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Moça Católica, Professora em Colégio Protestante. - Uma professora católica, para ser arrimo de sua mãe, aceitou lecionar em um colégio
protestante. Os sacerdotes lhe negam absolvição. Ela está em grande aflição, pois, de um lado, precisa ganhar a vida e não tem outra colocação,
e, de outro lado, não pode passar sem os sacramentos. Parece-me que é
só pela lei natural que não se pode lecionar em tais estabelecimentos,
pelo perigo de perversão, o que não acontece com ela. Não é um caso
equiparado aos construtores de templos e colégios, quanto ao auxílio
que ela presta? Que diz V. Revma.? - (N.)
O Código de Direito Canônico, no título XXII "De scholis" não contempla este caso; fala apenas no cânon 1374 das condições e circunstâncias que permitam meninos católicos frequentarem escolas acatólicas,
neutras e mistas, estabelecendo a seguinte regra: "Pueri catholici scholas acatholicas, neutras, mixtas, quae nempe etiam acatholicis patent, ne
frequentent. Solius autem Ordinarii loci est decernere, ad normam instructionum Sedis Apostolicae, in quibus rerum adiunctis et quibus adhibitis cautelis, ut periculum perversionis vitetur, tolerari possit ut eae
scholae frequententur". A formulação deste cânon, entretanto, nos deixa
entrever que de per si nem sempre está proibido um professor católico
lecionar em colégio protestante ou acatólico.
Neste sentido responde também o célebre moralista e casuísta, Francisco T e r H a a r, C. SS. R., num caso intitulado "De scholis pravis" à
pergunta "Licetne catholicis fungi munere magistri vel inspectoris in
scholis acatholicis", como segue: "Catholici munere magistri in scholis
publicis vel neutris fungi possunt, modo libros fidei vel morilms periculosos praelegere non teneantur, et modo pueros a scholis catholicis abstrahere non conentur. Sola enim necessitate adacti ab institutione in doctrina catholica abstinent. Quinimo haud raro, quum locum aliorum magistrorum acatholicorum occupent, multum malum impedire, suoque exemplo
aliave indirecta agendi ratione haud parum pueris proficere possunt. Caveant tamen, ne aliorum magistrorum acatholicorum consuetudine et familiaritate horum spiritu et erroribus imbuantur. Aliquando vero bonum
commune obstare potest, quominus catholicus munus magistri in schola
acatholica obeat, videlicet si est medi um propagandi scholam acatholicam
contra catholicam; qua de re judicare ad Episcopum pertinet. Item catholici officium inspectoris obire possunt, praesertim si ita facilius pravos
magistros et libros ab illis scholis arcere possunt. Si schola est positive
noxia valdeque periculosa, nec spes est fore ut sua auctoritate ejus damna
notabiliter deminuat, hoc officium suscipere nequeunt, quia tacendo et non
reprobando negative saltem ad malum cooperarentur, aliisque fidelibus
grave scandalum praeberent. Excipe tamen, si iuxta leges regionis munus inspectoris non se extenderet ad res cum doctrina religiosa connexas, sed coarctaretur ad externam temperationem (numerum magistrorum, infantium, scholarum, etc.), ad varias disciplinas necessario docendas (programma), ad aedificiorum fabricam, ad regulas hygienicas, etc ....
Hoc sensu catholicus posset etiam esse inspector, a gubernio civili institutus, scholae protestanticae, judaicae, etc., et vice versa haereticus vel
atheus scholae catholicae".
P ruem me r (Theol. Mor. I, n. 529) sob o titulo "Munia in scholis
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acatholicis" diz sobre esta questão o segu_inte: "Hic oritur quaestio, num
catholicus possit licite suscipere officium magistri aut inspectoris in hujusmodi scholis acatholicis vel neutralibus. ln omni casu requiritur causa
proporcionate gravis, ut catholicus possit cooperari in istis scholis tam
periculosis. ln scholis maioribus et in Academiis ac Universitatibus hodie in regionibus mixtis facile potest esse causa sufficiens, ut quis catholicus assumat officium magistri. Hinc in Germania, Anglia, Helvetia, Hollandia, America, etc., videmus viros praeclaros catholicos tamquam magistros in Gymnasiis et Universitatibus neutralibus. ln regionibus autem
catholicis, si scandalum oriatur ex susceptione talis muneris, catholico non
licet esse magister in hujusmodi scholis. ln scholis autem positive acaf/zolicis et in scholis neutralibus primariis catholicus rarissime et 11011 nisi
ex causa valde gravi potest licite assumere officium magistri, quoniam
solet causare grave scandalum, praebere cooperationem ad malum et
seipsum inicere in periculum propriae perversionis".
Me r k e I b a eh (Tlzeol. Mor. II, n. 827) falando das escolas acatólicas, neutras e mistas, declara: " ... catholici in his scholis munus docendi ne suscipiant, nisi gravi de causa proporcionata et secluso scandalo".
Enfim o S. Ofício, interrogado "An sacerdoti liceat scholarum (neutralium) alumnis catholicis sive intra earum septa sive alio, ut in ecclesiam ad id vocatis, ficlei christianae documenta speciatim tradere, aut pro
eis capellani quovis munere fungi"?, respondeu em 21 de Março de 1866:
"Affirmafive, et ad mentem: mens est, ut non modo fidei christianae tradendae verum etiam aliarum disciplinarum scholis, quotquot fieri potest,
praefici sacerdotes aut honestos perspectaeque religionis laicos curandum
sit; quo vero cesset omnis scandali formido, monendum esse populum id
fieri ut mala, quae ex hujusmodi scholis dimanant, quantum fieri potest,
avertantur; idque proinde nemini excusationi esse debere, quominus )iberos suos mittat ad scholas mere catholicas, in quibus eorum fides ac mores nullo modo periclitentur".
Com estas citações cremos ter dado resposta satisfatória à consulta
acima. Que os sacerdotes ensinem a religião cm escolas neutras e mistas e outros leigos católicos nelas ensinem outras disciplinas, é até desejo da S. Sé. Para que um católico possa licitamente ser professor numa
escola propriamente acatólica, como, por ex., num colégio protestante,
requer-se certamente uma causa bastante grave; mas dada tal causa proporcionada e sob as ressalvas indicadas pelo moralista Ter Haar, não
o consideramos ilícito. Mas quem deve julgar, em última instância, em
cada caso particular, da inconveniência ou conveniência, da liceidade ou
iliceidade é o Bispo ou Ordinário do lugar.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Sacristão e seus Emolumentos. - A minha paróquia, sendo bastante
reduzida, não pode sustentar um sacristão de responsabilidade, visto que
os emolumentos que lhe assina a tabela diocesana são insuficientes para
uma vida · modesta. Daí resulta que a matriz e os atos religiosos ficam
em certo abandono, e até sucede que, mesmo em certos dias, não há quem
ajude a missa e falte ajudante para algumas solenidades com desdouro
do culto divino. Não poderia o vigário, para suprir essas deficiências,
cobrar dos fiéis, a mais do que assina a tabela ao sacristão, outra taxa
a título de serviço pessoal ou pagamento de trabalhos particulares, como
por ex. Cr$ 2,00 por cada missa que ajuda, etc., embora não sejam mencionados esses serviços na tabela diocesana? Pois já que o sacristão está
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a benefício do povo, parece natural que o próprio povo entre com o que
falta. Espero a amabilidade de sua resposta. - (Pe. N. N.).
A antiga Pastoral Coletiva (Apêndice XXXIII, pág. 684) dizia: "Todas as capelas e oratórios públicos são obrigados a ter um sacristão regularmente provisionado pela Câmara Eclesiástica". Além disso recomendava (nn. 1151-1155) que o sacristão fosse escolhido com particular cuidado, de costumes exemplares, pio e zeloso, asseado e delicado ... ; e que
devia ser pontual em abrir e fechar a igreja, cuidar da lâmpada, zelar
paramentos e alfaias... sempre estar sob a vigilância do pároco, sem
familiaridades ... não juntar amigos seus na sacristia, nem a profanar,
e velar pelos acólitos". Hoje estabelece o Cone. Plenário no decreto 376,
§ 4: "Advigilent (parochi et eccl. rectores) ut sacristae sint bonis moribus et pietati imbuti, suo ministerio adimplendo seduli sint, ac ecclesiae
munditiem et sacrum supellectilem curent". O cânon 1185, tratando dos
oficiais inferiores a serviço da igreja, diz: "Sacrista, cantores, organorum pulsator, etc., a solo ecclesiae rectore, salvis legitimis consuetudinibus et conventionibus et Ordinarii auctoritate, 1zomina11tur, pendent, dimittuntur". Dos textos e documentos citados se deduz que, de regra, todas as igrejas e oratórios públicos devem ter um sacristão, e que este
sacristão, provido das necessárias qualidades, é nomeado, depende e é
demitido, a não ser que legítimos costumes ou convenções determinem
outra coisa e salvo sempre a autoridade do Ordinário, pelo reitor da respectiva igreja. Esta dependência do sacristão do pároco ou reitor da
igreja fica de pé, ainda que fosse pago pela Fábrica; pois assim lemos
na antiga Pastoral Coletiva (pág. 684): "E mesmo quando é pago pela
Fábrica, fica sob a dependência do Pároco".
Salário cOngruo. - Também o sacristão tem direito a um justo salário. Podíamos até aqui citar a palavra de S. Paulo: "qui altari inservit
de altari et vivat". Vem ao caso também o cânon 1524 que merece ser
chamado de cânon social: "Omnes, et praesertim clerici, religiosi ac rerum ecclesiasticarum administratores, in operum locatione debent assignare operariis honestam iustamque mercedem ("etiam familiarem" acrescenta o Cone. Plen. d. 144, § 3), curare ut iidem pietati, idoneo temporis spatio, vacent; nullo pacto eos abducere a domestica cura parsimoniaeque studio, neque pius eisdem imponere operis quam vires ferre queant
neque id genus quod cum aetate sexuque dissideat". Não há dúvida, este
cânon também se refere, aos sacristães; também estes são operários que
devem receber um justo e honesto salário, até familiar. - Resta, pois,
inquirir quem deve pagar ao sacristão este justo e honesto salário? As
leis gerais da Igreja nada dizem a este respeito. Mas as leis particulares,
certamente, não deixaram passar despercebido este ponto capital. Em várias dioceses talvez, como deixa entrever a consulta acima, os emolumentos para o sacristão estão assinalados na tabela diocesana. Se esses
emolumentos são insuficientes, se não constituem um salário justo e honesto, como reclamam a lei natural e a canônica, devem ser aumentados,
não pelo pároco ou reitor da igreja, e sim pela autoridade diocesana.
Em outras dioceses é talvez o sacristão pago pela Fábrica da igreja, como deixa entrever a antiga Carta Pastoral Coletiva. E assim já dissemos nós num artigo publicado na REB (1947, pág. 649, a) que o ornamento ordinário, o culto divino e as reparações ordinárias, a que pertence também o pagamento dos empregados (aqui sacristães), correm por
conta da fábrica paroquial. Enfim, seja qual for a fonte donde provenha
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o pagamento do sacristão, certo é que ele deve receber tanto que possa
honestamente viver com sua família.
Fr. AI eixo, O. F. M.

Altaris Fixi Consecratio. - Rogo-lhe o obséquio de responder pela
nossa apreciada revista ao caso seguinte: O Pe. M., ao tomar posse da
Paróquia de S., muito se alegrou por encontrar na Matriz um grande altar-mor fixo, sendo a mesa em mármore sobre belas colunazinhas, cuja
matéria não lhe Interessou investigar na ocasião. Pouco depois, porém;
seu entusiasmo arrefeceu. Ao retirar, certa vez, as toalhas do altar, verificou que a referida parte superior ou mesa não era inteiriça, mas constitulda de duas peças bem justapostas. Informam: como a lápide encomendada para a sagração não foi suficiente para cobrir toda a base, Padre
A., construtor da igreja e então Pároco, mandou que os pedreiros a
emendassem com outra menor, cimentando bem as duas, e sobre esta
foram feitas as duas unções do lado da epístola, durante a sagração feita pelo Sr. Bispo. Bastante decepcionado e duvidando da validade da sagração do altar, o Pe. M. continua a examiná-lo e vem a descobrir que
a base não é de mármore nem de qualquer pedra, mas de tijolos, revestidos com cimento e pintados a óleo, fingindo mármore. Já no dia seguinte não celebra sem antes ter o cuidado de colocar sob as toalhas uma
pedra d'ara. Meses depois, passa o Pe. A. por sua antiga Paróquia e
vai celebrar no altar-mor. Notando a pedra d'ara, manda que o sacristão a retire, pois usá-la seria "chover no molhado", já que o altar "é
sagrado e muito bem sagrado". Apresenta-lhe o Pe. M. suas objeções,
respondendo ele que, quando muito, a sagração teria sido "materialmente
ilícita", mas "nunca inválida". Quid dicendum? - (N. N.).
Não vejo por que razão o consulente está duvidando de seu procedimento; procedeu corretamente, em conformidade com as determinações
da lei da Santa Igreja. Vejamos o cânon 1198 que contém as prescrições
da Igreja a respeito: "§ 1. Tum mensa altaris immobilis tum petra sacra ex urzico constent lapide naturali, integro et non friabili. § 2. ln altari immobili tabula seu mensa lapidea ad integrum altare prote11di debet,
et apte cum stipite cohaerere; stipes autem sit lapideus vel saltem latera
seu colllmellae quibus mensa sustentatur sint ex lapide". Esta lei canônica é clara e não admite margem para dúvidas razoáveis: exige que a
mesa seja de uma pedrn só e que também a base seja de pedra ao menos os lados ou as colunas com a qual base de pedra a mesa deve estar ligada ou unida.
Estas normas não são novas, introduzidas apenas pelo novo Código;
são pelo contrário bem antigas, como nos mostrarão alguns dos decretos da S. Congregação dos Ritos dos quais foi formado o cânon 1198.
Ei-los: D. 2862, ad 1: "Altare fixum pluribus lapidibus constans debet
derzuo consecrari, apposito novo lapide integro". - D. 3364, ad 2: "Ut
altare consecrandum sit lapideum, oportet ut etiam in ejus stipite saltem
latera seu columellae, quibus mensa sustentatur, sint ex lapide". - D.
3497, ad 1: "Altare fixum, cujus mensa lapidea scissa est in duas partes
fere aequales, ita tamen ut ejusmodi scissura maxime afficiat sepulcrum
reliquiarum, exsecratum haberi debet". - D. 3698, ad 2: "Altare fixum,
cujus nucleus, quamvis lapideus, undique tamen textus sit lateribus, quibus superinducta est crusta marmorizata, consecrari nequit". - D. 3725:
"Altaria fixa, quorum mensa non constat ex unico et integro lapide, iterum consecrari debent; et quidem altare maius in ecclesia consecrata,
mensa ejus ex integro lapide constituta; quoad cetera vero altaria, ubi
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commode ipsorum consecratio iterari nequit, parvus lapis rite consecratus in medio mensae collocetur ad instar altaris portatilis". - D. 3750:
"Altare fixum cum mensa non ex uno sed ex tribus lapidibus ad formam
unius conjunctis, non est legitime consecratum; et consecratio iteranda
est; atque ejus mensa ex uno integro lapide, iuxta canonicas praescriptiones, constitui debet". - D. 3954: "Pro altari fixo consecrato, cujus mensa lapidea ex tribus partibus fractis constabat, etsi adeo coementatis, ut
nu lia divisio appareat, de/ ectus ro11secratio11is sanatus est de apostolica

venia".
Tanto o cânon 1198 acima
da S. Congregação dos Ritos
claramente que o altar de que
damente; a sua sagração não
absolutamente inválida.

citado, como também todos estes decretos
("lndex Oeneralis", vol. V) demonstram
trata a consulta acima foi sagrado invàlifoi apenas "materialmente ilícita", mas é
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Jejum Eucarístico. - Tenho na minha paróquia uma zeladora que
há mais de um mês se encontra gravemente enferma. Custa-lhe muito o
jejum. Numa paróquia vizinha para onde ela se transferiu, o pároco levava-lhe a comunhão diàriamente sem exigência do jejum eucarístico.
Fundado no cânon 858, comprometi-me a dar-lhe a comunhão 2 vezes
por semana, mesmo que tenha tomado "aliquid per modum potus". Pergunto-lhe: 1.0 Estou procedendo bem? 2.º Servato jejunio, posso, para
satisfazer-lhe o desejo, levar-lhe a comunhão todos os dias? 3. 0 Qual a
diferença entre a comunhão per modum viatici e simples comunhão para
doentes? 4.º Todas as comunhões para doentes em estado grave não são
viáticos? e se ó forem, podendo o viático ser administrado até mais de
uma vez no dia, não podem ser levadas todos os dias como viáticos,
sem o jejum eucarístico? (Vigário). - Respondemos:
Ad !um: Queira o consulente reler na REB de 1946 (págs. 179-180)
o que ali ficou dito sobre "doentes e jejum eucarístico", e saberá se está
procedendo bem ou não.
Ad 2um: Por que duvida? Se é desejo ardente tanto de Jesus, como
também da Santa Igreja que todos os fiéis, na medida do possível, comunguem diàriamente, por que não poderiam as pessoas doentes, "servato jejunio", comungar todos os diasl?
Ad 3um: A comunhão é dada "per modum viatici" em perigo de morte; pois é assim que reza o cânon 864, § 1: "ln periculo mortis, quavis
ex causa procedat, fideles sacrae communionis recipiendae praecepto tenentur". E este preceito é grave. As pessoas doentes que não se encontram em tal perigo de morte, não recebem a comunhão "per modum viatici", mas sob a fórmula comum. Os doentes, entretanto, em perigo de
morte, podem, enquanto perdurar este perigo, todas as vezes receber a
comunhão "per modum viatici". A Santa Igreja até muito o recomenda,
escrevendo no § 3 do cânon 864: "Perdurante mortis periculo, sanctum
Viaticum, secundum prudens confessarii consilium, pluries, distinctis diebus, administrari et licet et decet".
Ad 4um: Sim, todas as comunhões para doentes em estado grave,
quer dizer, que se encontram em perigo de morte, podem ser administradas "per modum viatici", como já dissemos: "licet et decet". Mas não
é verdade, como afirma o consulente, que o viático possa ser administrado até mais de uma vez por dia. Somente, quando uma pessoa, que,
pela manhã recebeu a comunhão por devoção, durante o dia cair em perigo de morte, esta sim, pode no mesmo dia comungar outra vez, para

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase.

t, Março 1948 173

receber o viático. O cânon _864, § 2, sem impor propriamente um preceito, muito o aconselha. Mas ninguém pode, no mesmo dia, receber duas
ou mais vezes o viático.
Enquanto perdurar o perigo de morte, pode o enfermo, tanto antes
do viático prescrito pelas rubricas, como depois do mesmo, comungar
diàriamente sem estar em jejum, nem se excluindo alimentos sólidos. (Cfr.
Verme e r se h, Epit. II, 123; Rega ti 11 o, Jus Sacramentarium, pág.
184).
Fr. AI eixo, O. F. M.
lncardinado ou não? Certo clérigo de uma diocese italiana veio
para o Brasil, há 33 anos, com licença do seu Bispo e da S. Sé, e foi
recebido por um Bispo brasileiro que o colocou na cura de almas. De
três em três anos pediu a renovação da licença do seu Bispo de origem,
até que uma pertinaz doença o privou de toda a atividade e o fez esquecer o prazo da sua última licença que já se tinha esgotado. Não podendo celebrar Missa, em vista de sua fraqueza física, ficou neste estado alguns meses até melhorar. Neste interim, amigos dele, não sabendo do
prazo esgotado, lhe arranjaram da Nunciatura Apostólica o indulto de
altar portátil. O dito sacerdote poderá fazer uso deste indulto, antes de
regularizar sua situação jurídica? Outra pergunta: precisará pedir prorrogação da sua licença em vista do cân. t 14 do Direito Canônico, pelo
qual se podia considerar incardinado? Se julgar insuficiente este cânon,
vem aqui outro motivo de ele se considerar incardinado neste bispado
brasileiro, porque na Bula Pontifícia de criação, datada em 30 de Novembro de 1928, há o trecho seguinte: " ... statuimus ut, simul ac hujus
novae dioecesis erectio facta fuerit, eo ipso clerici censeantur adscripti
ecclesiae illi in cujus territorio legitime degant". Pois o dito sacerdote
naquela data estava mui legalmente no território da igreja-matriz elevada a catedral, como pároco da mesma, provisionado pelo Bispo da antiga diocese de que a nova foi desmembrada, e, com licença do Bispo
de origem. Pergunta-se: E' incardinado ou não nesta diocese? Ou por
outra: Precisa ainda prorrogação da licença do seu Bispo de origem?
-

(N. N.).

Resposta: Achamos que o dito sacerdote poderá, "tuta conscientia",
fazer uso do indulto de altar portátil; pois, se em algum caso vale a
aplicação da epiqueia, é certamente neste caso. O padre não tem culpa
alguma de que a sua situação jurídica seja talvez ainda irregular; além
disso está já bastante atribulado pela doença que não convém acrescentar-lhe nova atribulação.
A outra pergunta do consulente não ousamos dar uma resposta afirmativa. O cânon t 14 declara, é verdade, que há excardinação e incardinação, se algum clérigo recebe do Ordinário duma diocese alheia um beneficio residencial com o consentimento do próprio Ordinário dado por
escrito. No caso acima, o mencionado sacerdote recebeu, sim, um tal beneficio residencial, mas que o Ordinário próprio dele da Itália tenha para isto dado o seu consentimento por escrito, duvidamos seriamente; recebeu apenas licença para ficar no Brasil. Diz o mesmo cânon que há
também excardinação e incardinação, quando um clérigo recebe do seu
Ordinário a licença escrita de sair da diocese própria para sempre ("in
perpetuum"). Tal licença o nosso sacerdote nunca recebeu; mas pelo
contrário solicitou de três em três anos a prorrogação de sua licençp..
Somos, pois, de parecer que em virtude deste cânon t 14 o dito sacerdote não se pode considerar incardinado na diocese brasileira.
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Nem o texto citado da Bula de criação muda esta situação jurfdica
do referido .sacerdote; pois a Bula declara apenas que os clérigos " ... eo
ipso censeantur adscripti ecclesiae illi, in cujus territorio legitime degant ... "; isto é, devem considerar-se adscritos àquela igreja em cujo
território no momento estão legitimamente exercendo o seu múnus sacerdotal, como párocos ou coadjutores, etc. A Bula de forma alguma quis
promover excardinações e incardinações de clérigos de outras dioceses.
Por isso, segundo nossa opinião o dito sacerdote continua ainda incardinado em sua diocese de origem.
Fr. AI eixo, O. F. M.
Distribuição da Comunhão Fora da Missa, - Seja-me lícito perguntar à REB quando deve o sacerdote rezar o "O Sacrum convivi um": após
a Comunhão fora da Missa, ao subir da mesa da comunhão para o altar, ou enquanto purifica os dedos, ou somente depois de fechado o Sacrário? (N. N.) - Resp. Diz o Cerimonial Romano o seguinte: " ... Absoluta communione redit ad altare, Pyxidem corporali imponit ac genuflectit. Tum pollicem .et indicem dexterae manus super Pyxidem perfricat,
eamque claudit ac digitos in praeparato vase abluit atque purificatorio
abstergit, interim dicens O sacrtwz corzvivium etc.; tum subdit vers. Parzem de caelo, Domine exaudi et Dominus vobiscum ac Orationem Deus,
qui nobis, etc. cum longiore conclusione Qui vivis et regrzas cum Deo Paire, etc. Pyxidem subinde in tabernaculo reponit, genuflectit ac tabernaculum occludit. Quo facto, quin altare osculetur, pronuntiat Benedictio
Dei omnipotentis . .. " O Cerimonial dá estas normas, porque a S. Congregação dos Ritos assim as prescreveu numa resposta dada em 14 de
Janeiro de 1898 (d. 3975, ad III). A consulta foi esta: "Utrum istae preces convenienter dicantur, iunctis manibus antequam cooperiatur Pyxis
et digiti abluantur?" Respondeu a S. Congregação: "Preces dicendae sunt
irzfra ablutiorzem et extersiorzem digitonzm".
Fr. AI eixo, O. F. M.
Rezar em Voz Alta à Elevação da Hóstia. - Tenho notado que, em
algumas igrejas, catequistas e até clérigos rezam em voz alta à elevação
da Hóstia a jaculatória: Meu Senhor e meu Deus. Ora, S. Afonso (referindo-se, é verdade, ao celebrante) "vocat defectum, sub elevatione Hostiae vel Calicis, aliquam vocalem orationem dicere". Não seria imprudente deixar alastrar-se semelhante prática? Um Vigário - que Deus o tenha na glória - obrigava (1) os fiéis a dizer, no momento de receber
a Hóstia: "Louvado seja N. S. Jesus Cristo". E isto durou anos. Coisa
semelhante notei alhures, não faz ainda um ano. Não serão inovações?
(N. N.). - Resp. Certamente são inovações e abusos, que a S. Sé Apostólica desde muitos anos expressamente reprovou, publicando a reprovação no órgão oficial da S. Sé, em Acta Apost. Sedis. Em 1907, o S. Padre, Pio X, concedeu aos fiéis que, durante a elevação da santa Hóstia a
olhassem, rezando ao mesmo tempo a jaculatória: Meu Senhor e meu
Deus, certas indulgências. Daí talvez se originasse o costume de rezar
esta jaculatória em voz alta. Mas, em 1925, alguém propôs à S. Congr.
dos Ritos a seguinte consulta sobre este costume: "I. An fideles Missae
adstantes in sacrae Hostiae elevatione, clara et elata voce "Dominus meus
et Deus meus" proferre possint? An etiam ad Calicis elevationem? - li.
An ipse celebrans id agere valeat, submissa tamen voce?" Respondeu a
S.. Congregação aos 6 de Novembro de 1925: Quoad primam partem, negative in omnibus, ad mentem Caeremonialis Episcoporum, libr. li, c. VIII,
n. 70, et Decreti Generalis n. 3827 ad III, diei 22 Maii 1894. Quoad se-
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cundam partem, negative, iuxta can. 818 Codicis Jur. Can. et Rubricas
Missalis Romani". Veja também o que disse a REB de 1942, págs.
740 e 486.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Incensação do Santíssimo Durante a Bênção com o Ostensório. Sendo facultativo ao turiferário incensar ou não o Santíssimo durante o
momento em que o Celebrante faz com a Custódia a cruz sobre o povo,
pergunto se é melhor - em vista do costume - incensar o SSmo. ou
permanecer o turiferário com o turíbulo repousando sobre o pavimento?
(N. N.). - Resp. Esta cerimônia não é facultativa no sentido do consulente. O Cerimonial determina: "Tempore benedictionis incensa tio sanctissimi Sacramenti non praescribitur; ubi vero hacc consuetudo exsistat,
servetur". Este texto do Cerimonial foi tomado da resposta da S. Congregação dada aos 7 de Set. de 1861 (d. 3108, ad 6), onde a S. Congregação prescreve "consuetudinem locormn esse servandam". Por conseguinte, nos lugares onde é costume incensar o Santíssimo no momento da
bênção, deve se observar tal costume; onde não é costume, convém o turiferário repousar o turíbulo sobre o pavimento durante a bênção ou segurá-lo na mão sem o movimentar.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

DOCUMENTAÇÃO
Atos da Santa Sé.
Universidade Católica do Rio de Janeiro. - Sagrada Congregação dos
Seminários: "A formosa cidade do Rio de Janeiro, capital da próspera nação brasileira, de há muito desejava com razão possuir um centro católico
de estudos superiores destinado ao incremento da ciência e à formação das
almas. Para realizar tão nobre aspiração o eminente e pranteado Cardeal
Sebastião Leme da Silveira Cintra, com a colaboração e o esforço do
episcopado brasileiro, fundou a sociedade "Faculdades Católicas". Venceram-se não poucas dificuldades. Prestaram o seu apoio generoso todos os
fiéis. Deram o seu trabalho e dedicação os filhos da Companhia de Jesus.
Assim, as duas Faculdades de Filosofia e de Direito, cuja administração
já fora confiada à mesma Companhia de Jesus, entraram a prosperar e em
1942 foram oficialmente reconhecidas pelos poderes civis. Recentemente,
Sua Eminência o Cardeal Jaime de Barros Câmara, Arcebispo metropolitano da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, instou com a Santa
Sé Apostólica para que se dignasse, com a sua autoridade, aprovar e _confirmar a nova Universidade Católica. A este desejo de Sua Eminência, e
que o era também de numerosos Bispos e fiéis, anuiu benignamente Sua
Santidade o Papa Pio XII, em audiência concedida ao Cardeal Prefeito
desta Sagrada Congregação a 12 de Janeiro do corrente ano. Pelo que
em nome e por autoridade do Sumo Pontífice esta Sagrada Congregação,
pelo presente decreto, canônicamente erige e declara erigida a Universidade
Católica do Rio de Janeiro no Brasil, constituída pelas Faculdades, Esco-
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las e Cursos, que, agora e de futuro parecerem necessários ou convenientes e confere-lhes todos os direitos, privilégios e honras de que justamente
fruem estas instituições dependentes da Sé Apostólica; e decreta que esta
nova Universidade, regida por normas e estatutos a serem submetidos à
aprovação da Santa Sé, se exorne com o título de Pontifícia e o seu grãoChanceler seja o Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de
Janeiro. Tudo de acordo com as normas e determinações da Santa Sé
Apostólica e não obstante qualquer coisa em contrário. Dado em Roma,
no Palácio de São Calisto, no dia 20 de Janeiro, festa do mártir São Sebastião, no ano do Senhor de 1947. José Cardeal Pizzardo, Prefeito. José
Rossino, Secretário. Arcebispo de Tessalonica".

S. Joannes de Britto. - S. C. Rituum: Cum nuper ad Sanctorum honores evectus sit Sanctus Joannes de Britto, Martyr lusitanus e Societate
Jesu, omnium missionariorum lusitanorum qui per saecula sudore ac sanguine lusitanum imperiutri ad lucrandas animas irrigarunt, facile princeps,
Cardinales, Archiepiscopi Episcopique omnes Lusitaniae eiusque imperii colonialis, vota cleri universi populorumque fidelium humillime depromentes,
Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XII suppliciter exorarunt,
ut Sanctum Joannem de Britto omnium missionum in lusitano imperio
existentium peculiarem patronum declarare dignaretur, et de eo die 4 Pebruarii festum celebretur sub ritu duplici secundae classis cum Officio ac
Missa propriis a sacerdotibus utriusque cleri in tota ditione lusitana degentibus. Sanctitas porro Sua, has preces, ab infrascripto Sacrorum Rituum
Congregationis Cardinali Praefecto relatas, libenter excipiens, Sanctum
Joannem de Britto, Martyrem, Missionum omnium in lusitano imperio
existentium peculiarem patronum declarare ac constituere, ejusque festum
die 4 Pebruarii sub ritu duplici II classis ab utroque clero in universa
ditione lusitana degente, cum Officio et Missa propriis et approbatis recolendum, benigne dignata est. Servatis de cetero Rubricis ac Decretis. Quibuscumque contrariis non obstantibus. Die 11 Julii 1947. Carolus Card.
Salotti, S. R. C. Praefectus. A. Carinci, Arch. Seleucien., Secretarius.
De Temporis Supputatione. - Pontificia Commissio ad Codicis Canones
Authentice lnterpretandos: D. I. An, electo uno temporis supputandi modo, hic, vi can. 33 § 1, in actionibus formaliter diversis, mutari possit. D. li.
An tres Missae celebratae nocte Nativitatis Domini sint actiones formaliter
diversae. - R. Ad I. Affirmative. Ad li. Negative. - (AAS, 1947, p. 373).
De Appellatione Defensoris Vincull Matrimonialls. - Pontifícia Commissio ad Codicis Canones Authentice lnterpretandos: D. - An, provocante
Defensore vinculi, vi can. 1987, contra secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, ad tertiam instantiam, Defensor vinculi ulterioris istius instantiae, etsi agatur de tribunali apostolico, interpositam
appellationem, pro sua conscientia, deserere possit, ita ut tribunal, in casu,
nequeat Defensori vinculi appellationem deserenti eiusdem prosecutionem
imponere. - R. Affirmative. - (AAS, 1947, p. 373).

De Recursu ad Sanctam Sedem per Legatum Romani Pontificis. - Pontificia Com'missio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos: D. - An
clausula can. 81 "nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem" obtineat
quoties Ordinarii facile recurrere possunt ad Legatum Romani Pontificis
in regione, qui cum eadem Sancta Sede communicat. - R. Negative. {AAS, 1947, p. 374).
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De Duello. - Pontificia Commissio ad Coclicis Canones Authentice
lnterpretandos: D. - An, in iis locis in quibus sententia de duello habendo
reservatur tribunali quod dicitur "honoris", provocantes et acceptantes
incurrant in poenas de quibus in can. 2351 ipsa provocatione vel acceptatione. - R. Affirmative, nisi certo constiterit provocantes et acceptantes
non habuisse intentionem duellandi. - (AAS, 1947, p. 374).

De Favore luris quo Gaudet Matrimonium. - Pontificia Commissio
ad Coclicis Canones Authentice lnterpretandos: D. - An stante positivo
et insolubili clubio de validitate primi matrimonii, invalidum, vi can. 1014,
declarari debeat secundum matrimonium. - R. Affirmative, dummodo causa definiatur ad ordinarium tramitem iuris. - (AAS, 1947, p. 374).
De Usu Novi Psalterii Latlni Extra Horas Canonicas. - Commissio
Pontificia de Re Bíblica. Cum quaesitum fuerit. utrum nova Psalmorum
conversio ex primigeniis textibus facta, quae secundum litteras Apostolicas
Motu proprio datas die 24 Martii 1945 in cotidianis precibus sive horis
canonicis adhiberi potest, in ceteris liturgicis precibus ac caeremoniis licite adhibeatur. Summus Pontifex Pius Papa XII, in audientia die 22
Octobris 1947 infrascripto benigne concessa, affirmative respondit, eamdem
facultatem extendendo ad omnes preces tam liturgicas quam extraliturgicas, dummodo de integris psalmis extra Missam recitandis vel cantandis
agatur. Romae, die 22 Octobris 1947. lacobus M. Vosté, Consultor ab actis.
- (AAS, 1947, p. 508).
Decreto de Introdução da Causa de Beatificação de Mateus Talbot. S. C. dos Ritos. Desde alguns séculos atrás a Irlanda bem merece ser designada como a ilha dos santos, forjadora de heróis. Com efeito, a fé que
Paládio, enviado à Irlanda por S. Celestino Papa como seu primeiro bispo,
encontrara incipiente, se propagou mais e mais, principalmente pouco depois de S. P,atrício no século V da era crístã, e cresceu tão vigorosamente e de tal modo fomentou a prática perfeita das virtudes, que o Servo de Deus Frederico Ozanam não duvidou escrever otimamente: "O primeiro fervor da fé, que noutros lugares impelia ao martírio, conduzia os
neófitos irlandeses aos mosteiros". ("La civilisation chez les Francs", pág.
97, Paris, 1849). Realmente, a partir do século VI numerosos mosteiros
se fundaram e para eles acorriam milhares de pessoas, todas desejosas
de professar a vida monástica. Estes mosteiros foram uma sementeira primorosa de santos, dos quais citamos aqui os nomes de alguns como motivo de glória, que luziram na prática das virtudes monásticas, ou no
exercido do múnus pastoral pregaram a fé, esta mesma fé que não poucos
outros confirmaram com o próprio sangue. Santos Kirano, Coengeno,
Endeo, Brentano, os dois Finianos, Columba, Livino, Kiliano, Frigidiano,
Cataldo, Fridolino, Cumiano, e outros muitos - para apenas citar os que
floresceram nos primeiros séculos - mereceram ser honrados com o culto
dos santos. Particular menção deve ser feita de Columbano e Galo, que
abriram na Europa mosteiros insignes e se tornaram pais de numerosos
monges. Nem faltam as santas virgens, que, também consagradas a Deus,
conseguiram a auréola da santidade. Assim, vg. lta, Dympna, Atracta, Lélia.
Entre estas excele S. Brígida de Kildare. E no decorrer dos séculos, só
excetuados talvez brevíssimos espaços de tempo, esta fé ardente jamais
sofreu solução de continuidade. Pelo contrário, a partir do século XVI
até nossos dias, em meio a perseguições crudelíssimas dos hereges, pre12
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feriram os irlandeses suportar, com admirável fortaleza e constância, os
suplícios mais atrozes a renegar· a religião de seus antepassados. E muitos
houve que, afastados de sua pátria, se tornaram apóstolos por quase todo
o orbe e amplamente propagaram a fé católica. O sangue e tantos sofrimentos de tão grandes heróis não somente confirmaram a fé neste povo
admirável, mas lhe granjearam merecidamente em nossos dias a independência do direito e domínio exterior: o novo regime popular acaba de
promulgar a sua Constituição, em cujo exórdio se professa solenemente
a fé católica. Em verdade, muitos, sofrendo as vexações dos inimigos, se
tornaram mártires e de alguns destes se está tratando a causa de beatificação ou canonização; outros, seguindo a perfeição cristã, parecem havêla atingido em grau heróico, e destes igualmente se está tratando nesta
sagrada Congregação. Neste caso estão Maria Aikenhead, fundadora das
Irmãs de Caridade na Irlanda, e Mateus Talbot, operário, cuja causa esta
sagrada Congregação a~ora inicia com grande esperança de feliz resultado. Praza a Deus que o exemplo deste seu servo preserve os operários
das doutrinas que procuram subverter a ordem social e os confirme na
antiga fé católica. Num humilde lugar de Dublin, aos 2 de Maio de 1856,
veio ao mundo Mateus, um dos doze filhos do honesto casal Carlos Talbot
e Isabel Bagnal. No dia 5 do mesmo mês foi regenerado pelas águas lustrais do santo batismo. Passou a infância com grande pureza de costumes, em familia e na escola dos Irmãos das Escolas Cristãs (lrish Christian
Brothers), estimulado pelos exemplos e admoestações dos piedosíssimos
pais e mestres. Pelos doze anos de idade, empregado em trabalhos braçais,
começou pouco a pouco a se entregar ao vício da embriaguez, enquanto
seus pais inutilmente tudo faziam para o salvar. Assim viciado viveu
cerca de 15 anos, deixando de frequentar os sacramentos. Entretanto, não
perdeu a fé, nem abandonou por completo a prática da religião e nem
tampouco naufragou na castidade. Em 1884, por disposição da amorosa
Providência divina, aconteceu que em certo sábado, estando sem dinheiro
nenhum porque faltara ao trabalho durante toda a semana, se dirigiu ao
lugar em que se costumava reunir com os amigos para beber, esperando
ser convidado por eles. Frustrada, no entanto, esta esperança, concebeu
grande horror por estas falsas amizades, e, auxiliado pela graça divina,
resolveu se afastar do vício e tornar ao bom caminho. Reconciliou-se com
Deus pelo sacramento da penitência e se propôs, solene e firmemente
(pledge) se abster por um trimestre de qualquer bebida inebriante. Terminado, sem faltas, o trimestre, renovou o mesmo propósito por um ano,
e depois por toda a vida, e o conseguiu cumprir perfeitamente, vencendo-se a si mesmo até a morte.E não foi· só. Começou a levar um gênero
tal de vida, que dificilmente se poderia imaginar, principalmente para um
operário. Além de executar sempre com suma fidelidade e diligência quanto lhe era confiado, espontâneamente começou a usar cilícios no corpo.
Dormia em tábua nua, com um pedaço de pau como travesseiro e mesmo
no tempo do inverno só se cobria com pedaços velhos de pano. Usava
apertadas em volta do corpo pequenas correntes de ferro que lhe macera.,
vam a carne· de dia e de noite. Jejuava quase o ano inteiro tomando de
joelhos o escassíssimo alimento. Dormia pouquíssimo e passava quase toda
a noite em oração. Nutria intensíssimo amor pela,.B. Virgem. Havendo entrado para a Ordem . .Terceira Franciscana , observava os seus esta.tutos
com muito . cuidado ... Em uma palavra, de tal modo praticou todas as vir·tudes até a hora da. morte, que era tido como santo por seus companheiros .. Aos_ .7 .de. Junho de. 1925, .a. mQrte_ subitamente o. colhe.u, quando em
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caminho para assistir à santa missa. Apenas seis meses depois foi instaurado na Cúria de Dublin o processo informativo sobre a fama de santidade e escritos e depois sobre culto nunca prestado. Em 27 de Novembro
de 1937 esta Sagrada Congregação emitiu decreto sobre os escritos. Entretanto muitas cartas postulatórias eram dirigidas ao Sumo Pontífice,
nas quais todos os Arcebispos e Bispos da Irlanda, o Chefe do Governo,
o Núncio Apostólico, vários Abades e Superiores provinciais de diversas
Ordens ou Congregações, o Prefeito de Dublin, Associações Operárias
e outros, suplicavam fosse introduzida a presente causa. Observadas, pois,
todas as prescrições jurídicas, e por instância do llmo. e Revmo. Sr. P.
Uionísio Mac Daid, Reitor do Colégio Irlandês e Postulador, legitimamente nomeado da presente, o Em. e Revmo. Sr. Cardeal Rafael Carlos
Rossi, ponente ou relator da causa, propôs na reunião ordinária da S. C.
dos Ritos, no dia 25 do corrente, a seguinte questão: se deve ser designada a comissão de Introdução da causa na questão presente e para os
efeitos decorrentes. Sobre a questão proposta, os Eminentíssimos e Reverendíssimos Srs. Cardeais, maduramente examinados a relação e os sufrágios dos Prelados oficiais, bem como do R. P. Salvador Natucci, por
escrito e verbalmente, sentenciaram: deve ser designada a comissão se
ao Santíssimo parecer bem. Sendo tudo relatado ao Santíssimo Senhor
Nosso Pio Papa XII pelo Cardeal abaixo assinado, Sua Santidade, confirmando a decisão dos Emos. Padres, se dignou assinar com sua própria
mão a comissão de Introdução da causa do Servo de Deus Mateus Talbot.
Dado em Roma, dia 28 de Fevereiro de a. D. 1947. C. Card. Salotti,
Hispo de Palestrina, Prefeito. A. Carinci, Arcebispo de Seleuc., Secretário. - (AAS, 1947, p. 317; Rev. do Clero, Fev. 1948, p. 97-100).

A Râdio-Mensagem de Natal do Sumo Pontífice Pio XII.
Na véspera do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Sumo Pontlflce dirigiu uma
Mensagem aos povos do mundo Inteiro, ao qual chegou a palavra salutar e renovadora
do Supremo Pastor, rica de próvldas considerações e de admirãvel força para o momento presente. Sua Santidade falou ao microfone na sala chamada de S. João, no apartamen~o pontlficlo.

A festividade do Natal e o Ano Novo já próximo anunciam-se com
sinais advertidores, índices do futuro. Os votos tradicionais, que se permutam nesta data e que ascendem ao céu entre nuvens de incenso e de
orações, não podem nem querem, apesar da íntima sinceridade do amor
que as dita, fazer perder de vista as condições ela hora presente, nas
quais se encontram, numa curva do seu destino, a Europa e o mundo
inteiro, cuja gravidade é indubitável, cuja evolução para o bem ou para
o mal é incalculável e cujas consequências são imprevisíveis. Ainda no
ano passado, nesta mesma ocasião, Nós endereçamos a Nossa Mensagem
de Natal a todos os católicos, e ao mesmo tempo a todos os homens
de bom-senso e de boa vontade. Quem jamais teria bastante ânimo para
pressagiar à humanidade, esgotada de guerra e faminta de paz, isto
que é hoje uma dura e inegável realidade?
Os sinos de Natal continuarão a bimbalhar festivamente, como há
séculos; mas para muitos corações fechados, amargurados, turbados, eles
soarão num deserto, onde não mais poderão despertar qualquer eco vivo.
Transcorrido mais um ano do após-guerra, cheio de misérias e de sofrimentos, de desilusões e de privações, cada qual que tenha olhos. para
ver e ouvidos para ouvir, deve deter-se à vista deste fato doloroso e hu12*
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milhante: a Europa e o mundo - até à remota e martirizada China estão hoje mais do que nunca longe da verdadeira paz, de uma completa e perfeita cura de seus males, do estabelecimento de uma nova
ordem na harmonia, no equilíbrio e na justiça.
Os fautores da negação e da discórdia, com toda a sorte de aproveitadores que rastejam em seu seguimento, rejubilam-se com o pensamento ou a ilusão de que a sua hora se aproxima. Os amigos da paz,
os promotores de uma reconciliação estável entre os povos, ao contrário,
sentem o coração constringir-se de ânsia, diante cio contraste entre a
riqueza moral e social da boa nova de Belém e a miséria de um mundo
que se afasta de Cristo.
Mas os verdadeiros cristãos, para os quais toda a vida, sua luz e
seu mérito consiste no sentire cum Ecclesia, conhecem e compreendem,
melhor que qualquer outro, o sentido e o valor de épocas como a nossa,
épocas de trevas densas e ao mesmo tempo de fulgurante luz, quando
o inimigo de Cristo recolhe tràgicamente larga messe de almas, mas
quando também muitos bons se tornam melhores; quando os corações
generosos se elevam aos cimos do heroísmo vitorioso, e quando, igualmente, muitos tépidos e pusilânimes, escravos do respeito humano, receosos do sacrifício, tombam na mediocridade, degeneram na vileza, semelhantes àqueles "que não foram rebeldes - nem foram fiéis a Deus,
mas viveram para si" (Div. Com. lnf. 3, 38-39).
Na luta titânica entre os dois espíritos opostos, que se disputam o
mundo, se é o ódio suficiente para agrupar em torno do espírito do mal
homens que tudo empreendem para dividir a humanidade, o que não
poderá fazer o amor para reunir numa liga, vasta como o mundo, todos
quantos, pela elevação de vistas, pela nobreza de sentimentos, a comunhão
de sofrimentos, uniram-se por vínculos bem mais fortes e apertados que
as diferenças ou divergências que os poderiam separar?
Aos milhões de homens dispostos a aderir a essa liga mundial, cuja
lei fundamental é a mensagem de Belém e cujo Chefe invisível é o
Rei pacífico nascido no presépio, endereçamos nesta hora a Nossa fervorosa exortação.
1. - O estigma que marca a fronte do nosso tempo e é causa de
desagregação e de decadência, é a tendência cada vez mais manifesta à
"insinceridade". Ausência de verdade, que não é somente um expediente
ocasional, um recurso para fugir a um impasse em momento de imprevistas dificuldades ou de obstáculos inesperados. Não! Ela se nos depara atualmente como que elevada a sistema, indicada como uma espécie
de estratégia na qual a mentira, o falseamento da palavra e dos fatos,
o engano, tornaram-se armas clássicas de ofensiva, que alguns manejam
com mestria, orgulhosos de sua habilidade; tanto o olvido de todo senso
moral é, aos seus olhos, parte integrante da moderna técnica na arte
de formar a opinião pública, de dirigi-la e de submetê-la ao serviço
de sua política, resolvidos que estão a triunfar a toda custa, na luta
de interesses e de opiniões, de doutrinas e de supremacia.
Não temos aqui o propósito de descrever especificadamente as ruínas
produzidas por este torneio de "insinceridade" na vida pública; temos,
porém, o dever de abrir os olhos aos católicos de todo o mundo - e
também a quantos têm comum conosco a fé em Cristo e num Deus
transcendente - acerca dos perigos que este predomínio da falsidade
faz correr à Igreja, à civilização cristã, a todo o patrimônio religioso e
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também ao simplesmente humano, que há dois milênios vem proporcionando ao povo a substância de sua vida espiritual e de sua real grandeza.
Como outrora Herodes, ansioso de fazer assassinar o Menino de
Belém, dissimulou sob a máscara da devoção o seu propósito, procurando
transformar os Magos, de coração reto, em espiões inconscientes, assim
os seus modernos imitadores empregam todos os esforços para ocultar
aos povos seus verdadeiros desígnios e torná-los ignaros instrumentos
de seus fins. Mas, uma vez conquistado o poder, apenas se sentem senhores absolutos das rédeas, deixam pouco a pouco cair a máscara e
passam progressivamente da opressão da dignidade e da liberdade humanas à supressão de toda sã e independente atividade religiosa.
Ora, perguntamos Nós a todas as pessoas honestas: Como é possível
à humanidade curar-se; como pode surgir, dos erros e agitações da torva hora presente, uma "nova ordem", digna deste nome, se os limites
entre amigos e inimigos, entre o sim e o não, entre a fé e a incredulidade estão cancelados e deslocados?
A Igreja, repleta sempre de caridade e de bondade para com as
pessoas dos transviados, fiel· no entanto à palavra de seu Divino Fundador, que declarou: "Quem não está comigo, é contra mim" (Mt 12, 30),
não pode fugir ao dever de denunciar o erro, de arrancar a máscara dos
"fabricantes de mentiras" (Job 13, 4), que se apresentam, lobos vestidos
de peles de cordeiros (Mt 7, 15), como precursores e iniciadores ele
uma nova época de felicidade, - e de advertir os fiéis que se não
deixem desviar do caminho reto nem iludir por falazes promessas.
A Nossa posição, em frente aos dois campos, é despida de qualquer
preconceito, ele qualquer preferência para com este ou aquele povo,
por qualquer bloco de nações, como está alheia a qualquer consideração
de ordem temporal. Estar com Cristo ou contra Cristo: eis a questão.
Vós compreendereis fàcilmente, portanto, quanto Nos é doloroso o
ver uma propaganda hostil desnaturar os Nossos pensamentos e palavras, exacerbar os espíritos, impedir as pacíficas trocas de ideias e aprofundar o abismo que de Nós separa tantas almas, redimidas pelo sangue e pelo amor do mesmo divino Salvador. Reconhece-se, no fundo
de tudo isto, sempre a mesma duplicidade, desejada e friamente utilizada
como a mais penetrante arma contra a justiça e a verdade, para impedir
a reaproximação, a reconciliação e a paz. A inevitável consequência deste
estado de coisas é a cisão da humanidade em grupos poderosos e adversários, cuja suprema lei de vida e de ação é uma desconfiança fundamental e invencível, ao mesmo tempo um trágico paradoxo e a maldição do nosso tempo. Cada qual das partes contrárias se julga obrigada
a manter essa desconfiança como uma necessidade de elementar cautela. Por isso, por este mesmo fato, ergue-se uma gigantesca muralha
para tornar vão todo esforço para proporcionar à desalentada família
humana os benefícios de uma paz verdadeira. E não pudemos, acaso,
ainda no curso das últimas semanas, palpar com a mão os efeitos dessa
recíproca desconfiança, ao ver uma tão importante Conferência das Grandes Potências atingir o término sem que conseguisse qualquer progresso
essencial e definitivo no caminho da paz, que ansiosamente dela esperávamos?
Para sair desta estreiteza, a que o culto da "insinceridade" conduziu o mundo, só uma senda é possível: o retorno ao espírito e à prática
de uma veracidade retilínea.
Ninguém, hoje - seja qual for o campo ou partido social ou poli-
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tico a que pertença - que pretenda fazer valer, na balança do destino
dos povos, no presente ou no futuro, o peso de suas convicções e de
seus atos, tem o direito de mascarar suas feições, de querer aparecer
como não é, de recorrer à estratégia da mentira, da constrição, da ameaça, para restringir aos honestos cidadãos de todos os países o exercício de
sua justa liberdade e de seus direitos civis.
Nós vos dizemos, portanto, diletos filhos e filhas: Amanhã celebraremos a Natividade d'Aquele de cuja boca saiu um dia o grito: "Veritas
liberabit vos" (jo 8, 32): a verdade (que é a sua doutrina) v0s fará
livres! Mas talvez este grito jamais tenha ressoado tão forte como o
será hoje, num mundo faminto de paz, que sente pesar sobre si o jugo
da mentira. E a Ele, que se encarnou para servir a todos de "caminho,
verdade e vida", responda a suplicante oração de toda a Cristandade,
para que a verdade reencontre o caminho dos corações dos dirigentes
dos povos, dos quais um sim ou um não pode determinar a sorte do
mundo; e com a verdade refulja sobre a terra, não uma enganadora miragem, mas a estrela luminosa da divina paz de Belém.
II. - Aqueles que absolutamente desejavam ganhar a guerra, mostraram-se prontos a todos os sacrifícios, mesmo ao da vida. Quem deseja
sinceramente ganhar a paz, deve estar pronto a sacrifícios não menos
generosos, porque nada custa mais, a uma humanidade batida, amargurada, que renunciar a represálias e a rancores implacáveis. As injustiças e crueldades, cometidas por aqueles que desencadearam a segunda
guerra mundial, levantaram ondas de justa indignação, mas ao mesmo
tempo fizeram amadurecer imediatamente os germes de uma instintiva inclinação à vingança. A fração mais sã da humanidade - mesmo nos
países maiormente empenhados no conflito - reprovava unânimemente
os excessos e atrocidades que uma política tombada no niilismo moral
não só praticava na guerra por ela provocada, mas até procurava justificar teoricamente. Os fatos e documentos alusivos, vindos a lume, puderam portanto confirmar que os autores e executores dessa política são
os principais responsáveis pela miséria que o mundo hoje sofre.
Os homens do após-guerra teriam podido fàcilmente opor a essa
decadência a própria superioridade moral; mas desventuradamente em
não poucos casos deixaram escapar-se-lhes uma tão oportuna ocasião. E'
preciso reconhecer que a história da humanidade durante os dias, semanas e meses que se sucederam ao fim da guerra, está bem longe de ser
gloriosa sob qualquer aspecto. Os merecidos castigos, infligidos aos grandes culpados, teriam podido inspirar cenas infernais à pena de Dante;
mas o sumo Poeta teria recuado diante das represálias exercidas contra
inocentes. As deportações forçadas, o assujeitamento a pesados trabalhos, pareceram a seu tempo como que uma repulsa aos mais elementares princípios de humanidade, à letra e ao espírito do direito das gentes. E então, quem se poderia admirar de que a mesma consciência,
que se indignara justamente ao ver tais atos realizados por uns, haja
reagido com igual veemência, ao vê-los cometidos por outros? Quem
poderá avaliar que novas misérias morais, familiares, sociais, que danos
ao equilíbrio cultural e econômico da Europa, e não sàmente dela, poderão ocasionar as forçadas e indiscriminadas transferências de povos?
Que tristeza para o presente! Que angústias para o futuro! Somente
uma mais larga amplitude de vistas, uma mais sábia e avisada política
por parte dos Homens que em suas mãos detêm o destino do mundo,
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poderão alcançar uma solução tolerável a um problema insolúvel por
qualquer outro meio!
Honra, portanto, àqueles que, em todas as Nações, não se poupam
a nenhuma privação ou fadiga para atingir a consecução de tão nobre
escopo! Que eles não se deixem turbar pelas contradições e resistências
que lhes não poderão faltar, e que precisamente nestes dias parece crescerem de intensidade para suscitar uma nova guerra de nervos, para
atiçar a discórdia, para arrasar os esforços dos campeões da união e da
pacificação! Aguardem eles que esteja próxima a hora, na qual - como
Nós confiamos e impetramos em Nossas orações - o Rei da paz concederá a vitória àqueles que com intenção pura e com armas pacificas
combatem pela sua causa.
111. - A humanidade, portanto, não poderá sair da crise e da desolação presente, e caminhar para um futuro harmônico, se não frear e
dominar as forças da divisão e da discórdia, graças a um sincero espírito de fraternidade que estreite num mesmo amor todas as classes,
todas as estirpes e todas as nações.
Se hoje, na vigília do Natal, Nós lançamos tal convite ao mundo
inteiro, é porque vemos este espírito de fraternidade em risco de extinguir-se e de morrer; vemos as paixões egoísticas tomar o passo à sã
razão, os duros procedimentos de desmando e de violência sobre a
compreensão leal e a reciprocidade de vistas, o desprezivo descuido que
daí derivam para a assídua gestão do bem público. A Igreja, cujo maternal coração abraça com igual solicitude todos os povos, observa com
angústia essa evolução nos conflitos nacionais e internacionais.
Quando a fé em Deus, Pai de todos os homens, começa a esvair-se,
também o espírito de união fraternal perde sua base moral e sua força
de coesão; e quando o senso de familiaridade desejada por Deus e que
inclui recíprocos direitos e deveres, regulados por determinadas normas,
começa a desfalecer, o seu lugar passa a ser ocupado por uma mórbida
hiper-sensibilidade por tudo quanto divide, uma instintiva inclinação à
exagerada afirmação dos direitos próprios, verdadeiros ou supostos, uma
negligência, às vezes inconcebível mas não menos perniciosa por isso, de
outras necessidades vitais. Inicia-se então a luta de todos contra todos,
luta que não admite senão o direito do mais forte. O nosso tempo tem
nos oferecido dolorosos exemplos de guerras fratricidas, saídas com lógica implacável do esmorecimento do espírito de fraternidade.
Finalmente, a terra que ouviu o canto dos Anjos, anunciando a paz
aos homens, que viu resplender a estrela do Salvador, a terra onde o
Redentor divino morreu crucificado para a nossa salvação, aquela terra
santa, com as suas recordações e seus santuários sumamente caros a todo
coração cristão, agora dividida, tornou-se teatro de sanguinolentos conflitos. E não é hoje, porventura, a própria Europa, centro de toda a
grande família católica, uma advertência e uma prova da situação a que
o desaparecimento do espírito fraternal pôde reduzir uma parte do mundo, outrora tão bela e florescente? Ela nos apresenta, não cicatrizadas
ainda, as feridas que lhe infligiu a última guerra, e começa já a relampejar a luz sinistra de novos dissídios.
Ah! se todas as pessoas honestas se unissem estreitamente, como estaria próxima a vitória da fraternidade humana, e com ela a cura do
rnundol Representam elas hoje uma parte considerável da opinião pública
e dão provas de um senso verdadeiramente humano e até de sabedoria
política. Mas outras, ao contrário, não menos numerosas, e cujo sim ou
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não tem notável peso para acelerar ou retardar a pacificação da Europa,
primeiro passo para a pacificação universal, seguem rumo oposto. Temem
estas, pois, que uma Europa -restaurada, revigorada, novamente consciente
de sua missão, cristãmente inspirada, queira expelir de seu organismo os
germes deletérios do ateísmo e da revolta, viver vida própria e livre de
malsãos influxos estranhos? E' claro, realmente, que uma Europa, abalada pelos calafrios febris das dificuldades econômicas e das turbulências
sociais, se deixaria mais fàcilmente seduzir pela ilusão de um impraticável Estado ideal, que uma Europa sã e clarividente não admitiria.
Os propugnadores de tão falazes propósitos esforçam-se, no entanto,
por angariar prosélitos entre os exaltados e os ingênuos, por impelir também seus povos para o abismo da ruína, em que outros já mergulharam,
menos por sua livre escolha que sob a sistemática opressão das liberdades civis e religiosas. E já não temos Nós talvez visto, neste mesmo solo
sagrado da Cidade em que a vontade divina estabeleceu a Cátedra de
Pedro, os mensageiros de uma concepção do mundo e · da sociedade humana assentes sobre a incredulidade e a violência tornarem-se semeadores
de cizânia na boa terra de Roma e esforçarem-se por persuadir os seus
filhos de que eles idealizaram e realizaram uma nova cultura mais digna
do homem que a antiga e eternamente jovem civilização cristã?
Tendo chegado as coisas a tal ponto, é verdadeiramente chegado o
tempo, em que cada qual, que tem como cara e sagrada a herança
humana e espiritual de seus pais, desterre o sono de suas pálpebras e se
arme de fé e coragem para preservar a Urbe, mãe da civilização, de cair
numa condição religiosa, moral, social, que tornaria, com Nosso vivo sentimento, bem difíceis as solenes celebrações do próximo Ano Santo, desejado pelos católicos do mundo inteiro. De resto, se nas atuais circunstâncias as Nossas claras palavras ultrapassam fronteiras, elas não visam
senão as doutrinas negadoras da fé em Deus e em Cristo, e não, de certo,
os povos que delas são vítimas. Por estes, nutre sempre a Igreja iqmtável amor e com maior ternura quando se tornam sofredores. Nos dias
de provações, mais do que nas horas serenas, devem os homens de todas
as nações sentir-se irmãos, com aquela fraternidade da qual ninguém
tem mais exaltado nem melhor exaltará o profundo sentido, a elevada
missão e a capacidade de reconciliação, com tanto calor como "o primogênito entre muitos irmãos" (Rom 8, 29), que de Belém ao Gólgota
pregou, com o seu exemplo mais do que com as suas palavras, a grande
e universal fraternidade.
Sobre o Natal de hoje adensa-se escura nuvem. Enquanto nos povos
se torna cada vez mais ansioso o anelo de paz, em grau não menor se
patenteia nos seus dirigentes a impossibilidade de satisfazê-los pelos meios
humanos. Os esforços honestos de uns para a consecução de uma paz
equânime e o sistemático propósito de outros por impedir-lhe o advento,
sugere-Nos a imagem de um perigoso jogo de azar, do qual dependerá
a fortuna ou a ruína. Nas assembleias humanas insinua-se solertemente
o espírito do mal, "o anjo do abismo" (Apoc 9, 11), inimigo da verdade,
fomentador de ódios, negador e destruidor de todo sentimento fraternal.
Crendo próxima a sua hora, tudo empreende para apressá-la.
Não obstante isso, Nós queremos encerrar a Nossa Mensagem de
Natal com uma incoercivel exortação à esperança e à fé. Se a fé no
divino Redentor move os cristãos a considerar cada coisa à luz da verdade, sempre antiga e sempre nova, das palavras que o velho Simeão
pronunciou acerca do Menino Jesus apresentado no templo: "Eis que este
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foi posto para a ruína e a ressurreição de muitos. . . e como sinal de·
contradição" (Lc 2, 34); Nós sabemos que o n(1mero daqueles que não
se afastam de Cristo pela incredulidade, que a Ele aderem, que estão
prontos a dar por Ele a própria vida, que n'Ele e na ressurreição depositam a sua inabalável esperança, - sabemos ·que este número é grande, que cresce e se fortifica, vemos que eles irradiam a sua energia e
o seu benéfico influxo em todos os campos da vida, e que outros homens
de boa vontade a eles se vêm unir.
A vós todos, portanto, diletos filhos e filhas, Nós dizemos: A vossa
hora já chegou 1
As Assembleias dos Homens de Estado preside, como Senhor Soberano, um outro Espírito invisível, Deus onipotente, a cujos olhos nada
escapa e que em suas mãos tem os pensamentos e os corações, para incliná-los a seu bel-prazer e na hora da sua escolha, Deus, cujos imperscrntáveis desígnios são todos ditados pelo seu amor paternal. Mas, para
realizá-los, Ele quer valer-se da vossa cooperação. Nos dias de luta, vosso posto é na primeira linha, na frente de batalha. Os tímidos e os que
se ocultam estão bem próximo de tornar-se desertores e traidores. Desertor e traidor seria todo aquele que quisesse prestar a sua colaboração
material, os seus serviços, a sua capacidade, a sua ajuda, o seu voto a
partidos e a governos que negam a Deus, que sobrepõem a força ao direito, a ameaça e. o terror à liberdade, que fazem da mentira, dos embustes, da sublevação das massas, outras tantas armas da sua política,
tornando impossível a paz interna e externa.
Reportemo-nos a três séculos atrás. A Europa convulsionada pelos
horrores ela guerra dos Trinta Anos, trouxe finalmente o ano de 1648 a
mensagem de paz, aurora ela restauração. Rogai e trabalhai por obter
de Deus que o ano de 1948 seja para a Europa ferida, para os povos divididos pelas discórdias, o ano cio renascimento e da paz, e que, expulso o espírito das trevas, o anjo cio abismo, erga-se sobre o mundo
o Sol da justiça, Jesus Cristo, Senhor Nosso, ao qual sejam dados honra
e glória no tempo e na eternidade.
E agora, que se estenda a Nossa Bênção Apostólica, auspicio de graças e de auxílios divinos, a todos os Nossos diletos filhos e filhas, tanto
desta Nossa Cidade episcopal, como do mundo inteiro, mas sobretudo
sobre aqueles que mormente gemem sob o peso da miséria e da dor:
aos doentes, aos pobres, aos trabalhadores desocupados, aos sem-teto, a
quantos sofrem fome e frio; àqueles que, tendo perdido, ou pelos trágicos
acontecimentos do pavoroso conflito, ou pela violência dos homens, ou
ainda por passados erros e culpas próprios, a liberdade, a família, a
pátria, nesta sagrada oportunidade sentem mais agudo o freio do desconforto e da angústia; aos prisioneiros de guerra, ainda não restituídos
aos seus entes caros; aos refugiados, aos dispersos; de modo particular
a quantos, especialmente sacerdotes, sofrem perseguições, cárceres, exílio,
ameaças de torturas e de morte, por permanecerem fiéis a Deus, a Cristo,
à Igreja, ao cumprimento de seus deveres.

* *
A Mensagem foi encerrada com a Bênção Apostólica, à qual está
anexa a Indulgência Plenária. Imediatamente depois, a mesma Estação
da Rádio Vaticana - que havia difundido a venerada palavra do Sumo
Pontífice em cadeia com as Estações Italianas da R. A. I. e com outras
redes nacionais, - passou a retransmitir a Mensagem vertida para as
principais línguas.
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Assim todos os povos, na vigllia da grande Solenidade do Natal,
puderam de modo particular unir-se ao Sucessor de Pedro, ouvir o seu
ensinamento, tirar conforto e esperanças para novas empresas do bem
e para generosos propósitos, extraídos do tesouro infinito da Redenção.
- (Do Osservatore Romano, 25-12-1947).

Encíclica "Optatissima Pax".
Damos abaixo a versão portuguesa da última e momentosa Encicllca de S. S. o Papa
Pio XII, traduzida diretamente da versão Italiana publicada pelo "Osservatore Romano",
de 21 de Dezembro de 1947, comparando-a com o texto latino publicado na mesma edição· do autorizado órgão oficial da Santa Sé.

PIO PP. XII aos Veneráveis Irmãos Patriarcas, Primazes, Arcebispos, Bispos e Ordinários de todos os lugares, em paz e comunhão com
a Sé Apostólica.
Veneráveis Irmãos, Saúde e Bênção Apostólica. - A paz mais desejada, que deve ser "a tranquilidade da ordem" (S. Agost., De Civ. Dei,
I, 19, cap. 13; S. Tomás, 2-2, 29, 1, ad 1) e a "tranquila liberdade" (Cíc.,
2.º Filfpica, c. 44), depois dos cruéis acontecimentos de uma longa guerra
de resultados ainda incertos, como todos observam com tristeza e trepidação, e tem como que suspensas em angustiante ânsia as almas dos povos,
enquanto, por outro lado, em não poucas Nações - já devastadas pelo
conflito mundial, das ruínas e das misérias que lhe foram a consequência
dolorosa - as classes sociais, visceralmente agitadas por um ódio amargo, ameaçam, como todos vêem, com inúmeros tumultos e turbulências
solapar e subverter os próprios fundamentos dos Estados.
Diante deste funesto e miserável espetáculo, Nosso ânimo sente-se
oprimido de profunda amargura e Nos parece que o paterno e universal
mandato, de Deus recebido, não somente nos impulsiona a exortar todas
as gentes a remover os ódios secretos e a renovar alegremente a concórdia, mas igualmente a admoestar todos quantos são Nossos filhos em
Cristo, para que queiram elevar ao céu mais fervorosas súplicas e se
compenetrem verdadeiramente de que tudo quanto se faça sem a divina
propiciação resulta imperfeito e estéril, segundo a sentença do salmista:
"Se não é o Senhor quem edifica a casa, trabalham inutilmente aqueles
que a constroem" (SI 126, 1).
Imensos são os males a que se deve necessàriamente dar remédio,
que não pode mais ser diferido, porque, de um lado, a economia, em muitas Nações, devido às ingentes despesas militares e às destruições bélicas,
está em tal estado de insegurança e exaustão, que comumente não se acha
em condições de resolver os problemas que se apresentam e de alimentar
as obras oportunas, que poderiam dar trabalho a quantos se vêem cada
vez mais constrangidos, contra sua própria vontade, a um ócio infrutífero;
por outro lado, não faltam aqueles que, cada vez em maior número, exasperam e exploram a miséria das classes proletárias, com secretos e astutos planos, e impedem assim todos os nobres esforços com que se busca
reconstruir, dentro de uma ordem reta e justa, as fortunas que foram
dispersadas.
E' necessário, finalmente, que todos compreendam que não é com a
discórdia, com tumultos, com matanças de irmãos, que se podem readquirir
os bens perdidos ou salvar os que estejam em perigo, mas unicamente
com operosa concórdia, com mútua cooperação, com pacífico trabalho.
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Aqueles que, premeditadamente, sublevam desatinadamente as massas, excitando-as a tumultos, sedições e ofensas à liberdade alheia,· não
ajudam, sem dúvida, a mitigar a indigência do povo, mas, pelo contrário,
aumentam e provocam a ruína extrema, exacerbando o ódio e interrompendo o curso das obras da vida urbana. As lutas de partidos, realmente,
"foram e serão para muitos povos uma calamidade maior que a própria
guena, fome ou epidemias" (Liv., Hist., 1, 4, e. 9). Mas ao mesmo tempo
é impendioso que todos compreendam que a crise social é tão grande no
presente e tão perigosa para o futuro, que se torna necessário que cada
qual - especialmente quem possui maiores bens - anteponha o bem
comum às vantagens e à utilidade privadas.
E antes de qualquer outra coisa, é absolutamente urgente pacificar
os espíritos, levá-tos a um fraternal entendimento, a uma mútua compreensão, a uma recíproca cooperação, de modo a poderem efetivar as
doutrinas e normas diretivas consentâneas com os sentimentos cristãos
e com as condições da hora presente. Recordem-se todos de que aquela
série de mates, que houvemos de suportar nos anos decorridos, caiu
sobre a humanidade principalmente porque a divina Religião de Jesus
Cristo, promotora da mútua caridade entre os cidadãos, os povos e as
gentes, não regulava, como se fazia mister, a vida privada, doméstica e
pública. Se, portanto, por este afastamento de Cristo, houve extravio do
caminho reto, é necessário retornar a Ele, tanto na vida privada como
na pública; se o erro entenebrou as mentes, é necessário retornar àquela
verdade, que tendo sido divinamente revelada, indica o caminho que conduz ao céu; se, finalmente, o ódio trouxe frutos mortíferos, impende reacender aquele amor cristão que só ele pode curar tantas chagas mortais,
superar tantos perigos pavorosos, dulcificar tantos sofrimentos angustiosos.
E porque já se avizinham as suaves solenidades do Natal, que nos
conduzem à contemplação do Menino Jesus, dos coros angélicos implorando
a paz para os homens, julgamos oportuno endereçar uma viva exortação a todos os cristãos e especialmente àqueles que se acham na flor
da idade, a fim de que visitem em grande número o Santo Presépio, e
daí elevem as suas preces para obter do Divino Infante que queira benignamente extinguir e afastar os fachos que o ódio ameaçadoramente
agita nas sedições e tumultos.
Que Ele ilumine, com sua celeste luz, as mentes daqueles que as
mais das vezes, mais do que movidos por pertinaz maldade, são arrastados ao engano de erros dissimulados sob especiosa aparência de verdades; que Ele reprima e aplaque nas almas o ódio, componha as discórdias e faça reviver e vigorar a caridade cristã.
Aos que desfrutam de uma larga fortuna, ensine Ele uma próvida
generosidade para com os pobres, para com aqueles que se atribulam
com a sua condição incômoda e mesquinha. Que Ele, com o seu exemplo e com o seu auxilio, lhes leve espirituais consolações e lhes faça
desejar sobretudo os bens celestiais, que são os melhores bens e que
jamais terão fim.
Nas angústias atuais, muito confiamos Nós na oração dos meninos
inocentes, que o Divino Redentor de modo particular acolhe e afaga.
Exaltem estes, portanto, a Ele, durante as solenidades do Natal, suas
cândidas vozes e suas débeis mãozinhas, símbolos da inocência interior,
implorando paz, concórdia, mútua caridade. E além disso unam às suas
fervorosas orações exercícios de piedade cristã e generosas ofertas, com
as quais a divina justiça, ofendida por tantos ultrajes, possa ser apta-
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cada, e ao mesmo tempo possam os indigentes receber - na medida em
que o permitirem as possibilidades de cada um - oportunos auxílios.
Temos plena confiança, Veneráveis Irmãos, de que com diligente
empenho e solicitude, dos quais tantas provas temos tido, tudo fareis
para que esta Nossa paternal exortação seja realizada e obtenha felizes frutos e que todos, de modo especial O.$ pequeninos, correspondam
com valoroso transporte a este Nosso convite, que fareis vosso.
Confortado por esta suave esperança, tanto a vós, singular e universalmente, Veneráveis Irmãos, como aos rebanhos confiados à vossa
cura, concedemos com efusão da alma a Bênção Apostólica, como atestado de Nossa paternal benevolência e auspício das celestiais graças.
Dado em Roma, junto a S. Pedro, no dia 18 de Dezembro de 1947,
9. º do Nosso Pontificado.

PIO PP. XII.
Alocução do Santo Padre à Sagrada Rota Romana.
Em 29 de Outubro p. p. o S. Padre inaugurou o ano judiciário da S. R. Rota com mais
um importante discurso da serie já famosa cm que vem apresentando as relações entre
a ordem judiciária eclesiástica e a civil. Do texto original publicado pelo "Osservatore
Homano" a Rev. do Clero fez a tradução que aqui apresentamos.

E.-Nos particularmente grato ver-vos de novo aqui reunidos em torno
de Nós, diletos filhos, e dirigir-vos Nossa reconhecida saudação, após havermos colhido dos lábios de vosso venerado decano o testemunho do
sempre crescente e árduo trabalho efetuado no ano passado por este Sagrado Tribunal. Ano de conforto e de amarguras, de conquistas e de·
lutas, na sempre cambiante e contraditória mas também pertinaz oposição
do mundo contra a Igreja, segundo a palavra do Redentor: "Se o mundo
vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim" (Jo 15, 18).
Assim aquilo que ontem era para muitos um dever ·da Igreja, e dela
se exigia até com modos intempestivos, a saber, que resistisse às injustas imposições dos governos totalitários, opressores das consciências, e que
as denunciasse e condenasse diante do mundo (o que, aliás, a Igreja não.
deixava de fazer, mas por própria e livre iniciativa e nos devidos modos)
hoje é para aqueles mesmos homens, uma vez alçados ao podei·, um delito
e uma intromissão ilícita no campo próprio da autoridade civil. E os
mesmos argumentos que os governos totalitários de ontem invocavam contra a Igreja em luta pela defesa dos direitos divinos e da justa dignidade·
e liberdade humanas, são hoje usados pelos novos dominadores para combater a perseverante ação da Igreja na tutela da verdade e da justiça. Mas.
a Igreja prossegue em seu caminho reto, tendendo sempre ao fim para
o qual foi instituída pelo seu divino Fundador, que é o de conduzir os.
homens, através das sendas sobrenaturais da virtude e do bem, à felicidade celeste e eterna, com o que, ao mesmo tempo, promove um convívio,
humano pacífico e próspero.
Este pensamento Nos conduz naturalmente ao terceiro ponto do tema
que vimos propondo nos últimos dois anos à vossa consideração. Havendo
Nós já tratado das diferenças entre as estruturas judiciárias eclesiástica
e civil, no que diz respeito tanto à origem e à natureza como ao objeto
de uma e outra, resta-Nos hoje falar sobre o fim essencialmente diverso
das duas sociedades.
Esta última diferença fundada sobre o fim exclui sem dúvida aquela
violenta sujeição e como que inserção da Igreja no Estado, coisa esta con--
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trária à própria natureza de ambas as sociedades, mas que, no entanto
todo o totalitarismo, ao menos em princípio, procara conseguir. Por outr~
lado, todavia, esta diferença de fins não suprime por certo toda espécie
de união entre ambas as sociedades, e muito menos há de determinar entre elas uma fria e desagregadora aura de agnosticismo e indiferença.
Quem assim quisesse entender a verdadeira doutrina, segundo a qual a
Igreja e o Estado são duas sociedades perfeitas e distintas, incorreria
sem dúvida em erro: não poderia explicar as múltiplas formas de união
dos dois poderes próprias do passado e do presente, frutuosas se bem que
em graus diversos; não levaria em conta, sobretudo, que a Igreja e o
Estado provêm da mesma Causa, Deus, e que ambos tratam do mesmo
homem, em sua dignidade pessoal natural ou sobrenatural. De tudo isto
não podia nem quis descuidar-se o Nosso glorioso Predecessor Leão XIII,
quando na sua encíclica "lmmortale Dei", de 1 de Novembro de 1885,
claramente delineava, fundado nos seus diversos fins, os limites das duas
sociedades, e observava que ao Estado cumpre próxima e primacialmente
cuidar dos interesses terrenos e à Igreja velar pelos bens celestes e eternos dos homens, na medida em que estes precisam de apoio, quer da
parte do Estado para as coisas terrenas, quer para as eternas, da parte da Igreja.
Não se poderá ver nisto, porventura, uma certa analogia, sob alguns
aspectos, com as relações entre o corpo e a alma? Estes agem conjuntamente, e de tal maneira que o caráter psicológico do homem se ressente,
a todo instante, do temperamento e das condições fisiológicas, enquanto
que, vice-versa, as impressões morais, as emoções, as paixões se refletem sobre a sensibilidade física tão poderosamente que a alma modela até
os traços do semblante, sobre o qual como que imprime sua imagem.
Há, portanto, diferença de fins, diferença que exerce um profundo e
variado influxo sobre a Igreja e sobre o Estado, principalmente sobre o
poder supremo de ambas as sociedades e, conseguintemente, também sobre
o poder judiciário, que não é senão uma sua parte e função. Antes do
mais, há a circunstância de que cada juiz eclesiástico, esteja ou não consciente disto, tem toda a sua atividade judiciária incluída na plenitude de
vida da Igreja, em vista de seu alto fim: caelestia ac sempiterna bona
comparare. Este "finis operis" do poder judiciário eclesiástico lhe confere
caráter objetivo e dele faz uma instituição da Igreja como sociedade sobrenatural. E porque este caráter deriva do fim ultraterreno da Igreja, o
poder judiciário não cairá jamais na rigidez e na imobilidade, a que são
sujeitos institutos puramente terrenos, quer por temor da responsabilidade,
quer por indolência, quer ainda por um mal compreendido cuidado de
tutelar o bem, certamente alto, da segurança do direito. Isto, porém, não
quer dizer que na estrutura judiciária eclesiástica se deixe campo livre ao
arbítrio do juiz no tratar cada caso. Estes erros de uma pretendida e
funesta "vitalidade" do direito são tristes produtos de nosso tempo com
atividades estranhas à Igreja. Imune de um anti-intelectualismo hoje bastante difundido, a Igreja permanece firme no principio de que o juiz decide em cada caso segundo a lei, princípio este que, sem favorecer um
excessivo "formalismo jurídico", sobre o que já discorremos em outra
ocasião (1 de Outubro de 1942) repele aquele "arbítrio subjetivo" que·
pretende colocar o juiz não sob a lei, mas por cima dela. Compreender retamente a norma jurídica no senso do legislador e retamente analisar cada caso, tendo em vista a norma a aplicar, este é um trabalho
intelectual que constitui parte essencial da concreta atividade judiciária.
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Sem este modo de proceder a sentença do juiz seria uma simples ordem,
e não aquilo que a palavra "direito positivo" quer significar, a saber,
em cada caso concreto, pôr ordem no mundo, que, como um todo, foi
criado pela sabedoria de Deus, na ordem e para a ordem.
Não vos parece rico de vida este campo da atividade judiciária? E
ainda mais: a lei eclesiástica é dirigida ao bem comum da sociedade eclesiástica, e, portanto, inseparàvelmente ligada ao fim da própria Igreja.
Quando, pois, aplica a lei ao caso particular o juiz coopera para levar
a termo a plenitude do fim que reside na Igreja. E se encontrar diante
de si casos duvidosos, ou se a legislação lhe deixar liberdade, então a
conexão da estrutura judiciária eclesiástica com o fim da própria Igreja
ajudá-lo-á a encontrar e a fundamentar a decisão reta, bem como a preservar o seu ofício da pecha de puro arbítrio.
De qualquer modo, portanto, que se considere a relação do poder
judiciário eclesiástico com o fim da Igreja, ele é na verdade a mais segura
garantia da verdadeira vitalidade de suas decisões, e ao mesmo tempo
que constitui o juiz eclesiástico em um ofício disposto por Deus, lhe inspira aquele alto senso de responsabilidade que é, também na Igreja, a indispensável tutela, superior a qualquer dispositivo legal, da segurança
do direito.
Com isto não pretendemos de modo algum desconhecer as dificuldades
práticas que a vida moderna causa, e até mesmo, sob vários aspectos,
ainda mais ao poder eclesiástico que no campo civil. Basta considerar
alguns bens espirituais, diante dos quais o poder judiciário civil se sente
menos ligado ou mesmo se mantém conscientemente indiferente. Típicos,
neste sentido, são os casos de delitos contra a fé e os de apostasia, os
que dizem respeito à "liberdade de consciência" e à "tolerância religiosa"
e também os processos matrimoniais. Nestes casos a Igreja, e portanto
também o juiz eclesiástico, não pode adotar a atitude neutra dos Estados
de confissão religiosa mista, e muito menos, aquela de um mundo caído
na incredulidade e no indiferentismo religioso, mas deve deixar-se guiar
unicamente pelo fim essencial designado por Deus.
Destarte, encontramos sempre de novo a profunda diferença que a
diversidade do fim determina entre o poder judiciário eclesiástico e o civil. Sem dúvida, nada impede que um se valha dos resultados conseguidos pelo outro, não menos nos conhecimentos teóricos do que nas
experiências práticas. Contudo, seria errôneo querer transferir mecânicamente os elementos e as normas de um para outro, e ainda mais, querer
igualá-los. O poder judiciário eclesiástico e o juiz eclesiástico não têm
de procurar em outro lugar o seu ideal, mas devem encontrá-lo em si
mesmos; devem ter presente sempre que a Igreja é um organismo sobrenatural; e guarda em si um princípio vital divino, princípio que deve mover e dirigir o poder judiciário e o ofício de juiz eclesiástico.
Juízes na Igreja são, em virtude de seu ofício e por vontade divina,
os Bispos, dos quais diz o Apóstolo que "foram constituídos pelo Espírito Santo para reger a Igreja de Deus". Mas o "reger" inclui o "julgar"
como função necessária. Logo, segundo o Apóstolo, o Espírito Santo chama os Bispos não menos ao ofício de Juiz do que ao governo da Igreja.
E assim, do Espírito Santo deriva o caráter sagrado daquele ofício. Os
fiéis da Igreja de Deus, "adquirida por Ele com o próprio sangue", constituem o sujeito aos quais se refere a atividade judiciária. A lei de Cristo é fundamentalmente a lei segundo a qual na Igreja se pronunciam
as sentenças. O pr·incípio vital divino da Igreja, move a todos e a· tudo
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o que nela existe, e portanto também o poder judiciário e o JUIZ eclesiástico, para o seu fim próprio: caelestia ac sempiterna bona comparare.
Vós que tendes o ofício de juízes neste Tribunal ordinário da Sé Apostólica, sede cônscios de vossa singular dignidade. Não com espírito de.
pretensão e orgulho, mas com o sentimento simples e humilde do cumprimento de dever sagrado. Será assim, revigorado em vós o ideal do vosso·
ofício, menos como fruto de vosso próprio esforço do que como graça
do Espírito Santo. Mas Nossa palavra, neste momento, quer, sobretudo,.
ser a expressão de Nosso agradecimento pelo trabalho que haveis realizado, e muito especialmente, pelo espírito de sentimento religioso que haveis manifestado. As ásperas críticas de conteúdos contrastantes e procedentes de principios opostos, como as que se movem contra vós - são
já por si mesmas, ordinàriamente, sinal de que a razão se encontra da
parte por elas atingida. E como no vosso caso, esta presunção ainda é
reforçada pelos eloquentes dados estatísticos apresentados pelo vosso Decano, vem ela confirmar aos olhos de todos os homens honestos que o
consciencioso respeito à lei de Deus, o firme propósito de defender a
verdade e a justiça, e aquela "be11ig11itas et lmmanitas" trazida ao mundo pelo divino Salvador e própria de quantos se empenham para a salvação das almas, são verdadeiramente a estrela polar que guia toda a vossa
atividade de juízes. Nesta estrela tende sempre fixo o olhar, sem vos
deixar perturbar pelas tempestuosas ondas das paixões humanas e dos
ataques inimigos, recompensados e confortados pelo testemunho de vossa
consciência e pela contribuição do vosso trabalho à "edificação do corpo
de Cristo".
Implorando sobre vós a abundância da graça divina, fecundadora:
de vosso trabalho, concedemo-vos de coração, diletos filhos, Nossa pater-nal Bênção Apostólica. - (AAS, 1947, pp. 493-498).

Allocutio Pii PP. XII Occasione Beatificationis Contardi Ferrini.
(Habita die 14 Aprilis 1947).

Con singolare gradimento vi salutiamo, illustri Professori e diletff
figli, che siete convenuti in questa eterna Città, madre dei diritto, per·
venerare il novello Beato Contardo Ferrini, decoro delle Università italiane e specchio di vita cristiana, apparso a risplendere, come fulgido·
esempio di scienza e di virtit, negli Atenei dei sapere. Molto opportuna,.
dunque, e stata !'opera della benemerita e a Noi carissima Università Cattolica dei Sacro Cuore in Milano nel farsi promotrice di questa causa·
di Beatificazione, perche scienza e fede resero insigne il nostro Contardo,.
quella scienza che non osteggia la fede, ma della quale egli si fece un
gradino per elevarsi piu in alto verso Dio e Ia religione dei suai padri,
abbracciando, come in una sintesi della sua vita, Ia scienza umana e Ia
scienza religiosa, per poggiare infine verso un'altra scienza sovreminente,
la scienza deli a carità di Cristo: scire etiam supereminentem scientiae caritatem Chrlsti (Eph. 3, 19). Scienza umana, scienza religiosa e scienza
della carità di Cristo: ecco i gradi dei genio, delle virtu e della santità di
Contardo. Ma Ia santità ha anch'essa un maestro, quel Maestro divino, cite
• già disse ai suoi Aposto li: magister vester unizs est Christus (Matth. 23,
.10);. e i1_1fatti alia seu pia di_ Cristo Contç1rdo apprese il valore dei mondo
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e dell'anima, e pose i fondamenti di quell'intimo edifício spirituale, che
ando costruendo negli anni della sua breve ma operosíssima vita.
Egli aveva compreso che l'uomo e un "ens finitum, quod tendit ad
infinitum" (Contardo Ferrini, Un po' d'infinito); che ha un'anima immortale, la quale varca l'abisso che divide il mondo materiale dallo spirituale e, separandosi dai corpo, vola a posarsi sulla sponda dell'eternità
davanti alio sguardo e ai giudizio di Dio. A quell'alta meta egli tenne
sempre rivolto e fisso l'occhio e i1 pensiero durante il suo terreno cammino,
nutrendosi lungo la via con !'alimento dei sapere e della scienza umana,
storica e giuridica, ma facendo cibo vitale e sostanziale dei suo spirito
la pietà e le virtu attinte dalla rivelazione divina, per immedesimarsi con
Cristo nel fuoco della sua carità.
Formazione scientifica dei mzovo Beato. "Cor sapientis quaerit
doctrinam": La mente assennata cerca il sapere (Prov. 15, 14). Questo
detto della Sacra Scrittura brilla come stella polare sulla vita e sull'opera
dei Ferrini giovane studente delle scienze giuridiche. Appena egli ebbe terminato con ottimo successo gli studi secondari, si dedico con assídua cura
alla scienza propriamente detta. ln una età, nella quale altri non di rado
cominciano col darsi alla spensieratezza goliardica e agli eccessi della
libertà universitaria, e cosi troppo spesso sciupano i !oro piu begli anni
e le toro migliori forze, il Ferrini si applico subito con raro fervore allo
studio. Ben presto si manifesto in lui una spiccata tendenza per la ricerca
scientifica, anzi in un campo che puo sembrare, a chi non ne conosce il
pregio, arido, lontano dai mondo e quasi non giovanile, e che alio stu,dente, il quale deve contare con un sollecito avanzamento nella vita pratica, non promette che scarsi vantaggi esteriori: vogliamo d ire il campo
della indagine delle fonti e della storia dei diritto romano. Ma il Ferrini
portava con sê in questa impresa un ricco patrimonio: non solo, cioê,
una profonda conoscenza delle lingue antiche e una buona padronanza dei
piu importanti idiomi moderni, ma anche un puro ed alto idealismo, che gli
svelava e gli additava nel diritto romano un riflesso di quella legge naturale, che dallo stesso pensiero pagano fu considerata come qualche cosa
di eterno e di divino, secondo la solenne attestazione di Cicerone: "Hanc
igitur vídeo sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam, quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia" (Cicer., De legibus, 1. II, cap. 4).
Una magnifica laurea all'Università di Pavia, madre gloriosa di numerosi giuristi, con una tesi sulla utilità che la storia dei diritto criminale puo trarre dai poemi di Omero e di Esiodo, formo il primo coronamento dei suo lavoro. Con questo il giovane Dottore si acquisto anche
una borsa di studio in una Università estera. II sentimento poi e !'interesse, da cui era animato per la sua disciplina prediletta, lo indussero
a far cadere la sua scelta sopra la Università di Berlino.
Pieno quindi il cuore di speranze, ma pur non senza trepide ansietà,
il Ferrini nell'autunno dei 1880 varco le Alpi e si diresse verso la Germania, nell'allora splendida metropoli dell'lmperio degli Hohenzollern, che,
dopo la vittoria conseguita dieci anni prima, si era venuto elevando a
Potenza mondiale; in Berlino che era anche il centro dei protestante-simo germanico e della lotta che il Cancelliere v. Bismarck aveva mosso
contro la Chiesa. Chi potrà dire quali prove que! giovane, fervido amante
<lella sua fede avita e risoluto a conservare intatto il giglio della sua
purezza, ebbe ad incontrare nel vortice di una città moderna e, nella sua
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grande maggioranza, non cattolica? Sappiamo pero con certezza che egli,
ai termine dei suoi studi, tornà in patria consolidato e raffermato nella
integrità della sua virtu virile, illuminato e rinvigorito nella fermezza
della sua fede. Egli aveva potuto osservare coi suoi propri occhi la P,Overtà spirituale di coloro che, fuori della vera Chiesa di Cristo, dovevano
vivere senza il sostegno dei Sacramenti, privi dei divino conforto della
..Ssma Eucaristia, "da que! convito di paradiso lontani e digiuni" (Lettera a
Vittorio Mapelli, 8 Maggio 1881). Ma ai tempo stesso aveva veduto da
vicino, con tutto !'entusiasmo della sua anima giovanile, come una minoranza cattolica, nel turbine dei Kulturkampf, poteva opporre con indomabile sicurezza di vittoria una eroica ed efficace resistenza, difendere
non timida il Regno di Cristo e il suo Vicario in terra, tenersi stretta ed
imita in fraterna concordia, e stabilire saldamente, non pavida di fronte
a tutte le forze nemiche, una valida organizzazione delle proprie file. Con
particolare fervore il suo cuore si sentiva attratto verso le grandi opere
-cattoliche di carità e di azione sociale, cui egli pote partecipare come
membro attivo delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli. Tuttavia la sua
precipua cura in Berlino era rivolta ai suoi studi di perfezionamento sotto
la guida di quegli illustri maestri, che nel campo delle ricerche storiche
e segnatamente storico-giuridiche, tenevano in que! tempo il primato.
Lo studio dei diritto romano intorno al 1880. - E cosa a voi ben
nota, illustri e dotti ascoltatori, come, sul finire dei secolo decimo ottavo,
la scienza dei diritto romano si era venuta orientando verso !e concezioni
della scuola dei diritto naturale, per poi presto decadere verso la filosofia
dell'illuminismo. Senza dubbio la sana dottrina dei diritto di natura, quale
,era stata insegnata nel grembo della Chiesa dai rappresentanti della "philosophia perennis" e aveva raggiunto il suo apice nelle opere di un Tommaso d' Aquino e di un Suarez, avrebbe potuto avere una feconda efficacia anche sugli studi romanistici. Pur troppo pero quella scuola era andata
sempre pii't straniandosi dalle alte verità dei pensiero cristiano e si era
volta alie insostenibili massime degli enciclopedisti e dei filosofi illuministi. Chi potrebbe quindi meravigliarsi che essa non pervenisse a nulla
di veramente e stabilmente proficuo? ln tal guisa, dopo un breve e promettente impulso, quel movimento rapidamente declino e si esaurl in infeconde controversie e in un malsano dommatismo giuridico.
Ben presto si manifesto la reazione. Già verso l'inizio dei secolo decimo nono si era destata nella gioventu studiosa una forte aspirazione
verso nuovi metodi e nuove forme. Distaccatasi dai freddo ed arido culto
della ragione proclamato dalla filosofia dell'illuminismo, infiammata dall'entusiasmo nazionale, la giovane generazione coita si rifugià con amore
nella indagine della storia patria, specialmente della cultura medioevale,
·che con la sua poesia, col suo pensiero religioso, con le sue caratteristiche
forme di vita e di diritto empiva in egual modo di soddisfazione e di
,gioia la mente e il cuore. Spuntà cosi l'età dei romanticismo e con questo
nacque anche un nuovo senso per la storia e la ricerca storica in ogni
campo.
Cominciarono allora in Germania i geniali studi dei fratelli Grimm
:sull'antica lingua e letteratura tedesca e sulle antichità giuridiche dei
popoli germanici; ebbe anche allora principio la grande opera "Monumenta Germaniae historica" destinata a riunire tutti i documenti della
:storia tedesca, comprese !e raccolte delle leggi delle diverse stirpi germaniche; opera che rese preziosi servigi anche alia conoscenza della storia
·della Chiesa e dei Papato nel Medioevo.
13
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Cosi insigni lavori e progressi attuati nel campo delle fonti del diritto
germanico esercitarono un potente impulso anche sugli studiosi dei diritto
romano, tanto piit che dopo la celebre recezione dei 1495 quest'ultimo costituíva la base dei diritto privato vigente in Germania. E fu di somma
importanza che alia testa dei nuovo movimento fosse un uomo di grande
fama e sapere, il quale - ai pari dei Niebuhr negli studi e nelle ricerche
sulla storia antica, - era un autorevole cultore dei diritto romano e ai
nuovo metodo storico cliede una veste filosofica, per quanto non in tutto
irreprensibile: Friedrich Karl von Savigny, considerato come il fondatore
della "scuola storica" nella scienza giuridica moderna.
Su queste basi si sviluppo fra i romanisti in Germania una ricca e
molteplice attività, che si puo riassumere nei seguenti principali gruppi,
dei quali occorre dare un brevissimo cenno per comprendere e quasi inquadrare !'opera e il contributo scientifico dei nuovo Beato.
II primo gruppo riguarda i lavori per le edizioni critiche delle fonti
dei cliritto romano. Dopo che il Niebuhr nel 1816 ebbe scoperte e pubblicate le Institutiones di Gaio, tutta una serie cli edizioni critiche venne
alia luce, per le quali si resero, fra gli altri, particolarmente benemeriti
un Theodor Mommsen, un Paul Krüger, un Otto Lenel, un Aemilius Seckel,
un Wilhelm Studemund. Ma in piit strette relazioni personali il Ferrini entro
con Alfred Pernice e Karl Eduard Zachariã von Lingenthal, investigatori
e scrittori di avanguardia nel campo clelle fonti dei diritto romano-bizantino, i quali accolsero il giovane studente italiano con paterno affetto, lo
curarono amorevolmente e lo incoraggiarono ed aiutarono a penetrare e
approfondire quella vasta e difficile materia.
II secondo gruppo concerne le esposizioni generali e le monografie
sulla storia dei diritto. Sommo fra tutti in questo campo primeggia il
Savigny con la sua opera magistrale: Geschichte des riimisclzen Rechts
im Mittelalter: cui seguirono numerosi altri dottissimi, quali lo stesso
Mommsen, il Pauly, il Voigt, il Karlowa, il Kríiger, il Conrat, il Wissowa; mentre alia estensione delle ricerche e delle trattazioni sui singoli
punti contribuiva la lunga serie di Riviste, fra !e quali celeberrima rimase
la Zeitsclzrift fiir geschiclztliche Rechtswissensclzaft, fondata nel 1815 dai
Savigny stesso, e di cui la nuova Zeitschrift der Savigny-Stiftung filr
Rechtsgeschichte, con le sue tre sezioni di diritto romano, germanico e
canonico, e la continuazione.
Finalmente, valendosi di cosi ricco materiale storico, sorsero i grandi
commenti dei diritto romano: il System des heutigen riimischen Rechts
dei Savigny; i commenti cli un Glück, di un Bethmann-Hollweg, di un
Puchta, di un Windscheid, di un Dernburg, e te classiche opere dei Mommsen, Romisc/zes Staatsrec/zt e Riimisclzes Strafreclzt. Quest'ultimo trattato
venne alia luce quasi contemporaneamente con !'opera dello stesso nome
dei nostro Ferrini: Diritto penal e romano, la quale, a giudizio dei competenti e dello stesso Mommsen, non era, pur sotto diverso aspetto, di
minor valore che quella dei grande Maestro dell'antichità romana.
/l dotto, l'indagatore e il maestro. - Tale era, descritto in rapidissimi tratti, il mondo scientifico, in mezzo ai quale venne a trovarsi il nostro
Beato, che, pieno di entusiasmo e di amore agli studi, dotato di mente
acuta e di ferrea volontà, seppe non solo assorbire in se e rendere fecondi
i potenti impulsi ai lavoro ricevuti dalla vita intellettuale in Germania, ma
anche avanzare e crescere prontamente e sicuramente a maturità di perfetto indagatore e maestro. D'altra parte, te sue ferme convinzioni reli-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase.

1, Março 1948

195

giose e il suo spirito chiaroveggente lo preservarono da quelle opinioni
ed esagerazioni, che fin dai principio cercarono di farsi largo fra i seguaci
della scuola storica.
Già da tempo romanisti italiani di gran fama, come l'Alibrandi, il
Serafini, lo Scialoia, vivamente deploravano che lo studio dei diritto romano avesse perduto nella patria di ogni alta scienza giuridica in splendore e in potenza, e che il primato in tale campo fosse trasmigrato ad altri
popoli. Nella giovane e forte anima dei Ferrini ardeva la brama di lavorare instancabilmente fino ai giorno che la figlia dimorante in terra straniera potcsse essere degnamente e onoratamente ricondotta alia sua madre
gloriosa. Quando egli nel 1882 fece ritorno in ltalia, aveva raccolto in se
gli stnunenti per cosi grandiosa opera, e se oggi nella scienza dei diritto
romano la patria cli lui cammina di nuovo alia testa delle Nazioni, e
merito, oltre che di altri insigni maestri, dei nostro Beato.
Egli, che secondo la esortazione della Sacra Scrittura aveva cercato
il sapere, adempiva anche l'altra parola dei Libri Santi: "Vir sapiens
plebem suam ernclit, et fructus sensus illius fideles sunt" (Eccli. 37, 26):
L'uomo sapiente istruisce il suo popolo, e i frutti della sua scienza sono
durevoli.
Plebem suam eruclit: egli divenne maestro della gioventu dei suo popolo; a cui trasmise negli Atenei di Pavia, di Messina, di Modena, e poi
nuovamente della sua diletta Pavia, i copiosi frutti dei suo alto spirito,
delle sue diligenti ricerche, dei suo cuore generoso. 1 suoi modi distinti
e riservati, la cristiana nobiltà di una santa vita, la sua maniera di porgere
chiara e penetrante, il costante esempio di studioso indefesso e inflessibilmente retto gli guadagnarono dappertutto stima e ammirazione.
Et fructus sensus illius fideles: Ricca fu Ia messe che il nastro Beato
produsse e raccolse come frutto dei suo studio e dei suo lavoro. ln venti
anni appena uscirono dalla sua penna oltre duecento pubblicazioni di
carattere scientifico, fra cui opere di alta e durevole importanza; le quali
tutte - anche quelle di minor mole - portano il sigillo della sua mente
chiara, della sua vastissima cultura, della sua instancabile applicazione.
Là voi trovate, accanto ad articoli su manoscritti inediti e su questioni
particolari di diritto civile, ampie tratta;doni circa le fonti e la storia
dei diritto romano, commenti alie Pandette e ai gius penale romano, soprattutto poi quelle edizioni critiche delle fonti di diritto romano-bizantino,
cite resero il nome dei Ferrini celebrato nel mondo scientifico, a cominciare
dalla cosicldetta Parafrasi di Teofilo, attraverso i Digesti e i contributi
alia reintegrazione dei Basilici, fino alie edizioni, venute alia luce dopo
la prematura sua morte, dei Libro Siro-Romano e dei Tipucito in collaborazione con Giovanni Mercati, oggi onore e lustro dei S. Collegio dei
Cardinali.
E noto bensi che egli scriveva rapidamente e quasi in fretta (fretta di
cui si risentiva talvolta l'esattezza delle citazioni); cio non toglie tuttavia
che i frutti delle sue opere, come furono da !ui preparati e raccolti con
perseverante e feclele lavoro, cosi sono essi stessi rimasti fedeli ai !oro
autore, monumento perenne dei suo veramente solido valore scientifico,
imperituro contributo alla storia di que! diritto, che splenderà sempre fra
i titoli indelebili di gloria dei suo popolo e della sua patria. Sunt iusti
atque scipientes, et opera eorum in manu Dei (Eccl. 9, 1): I giusti e i
sapienti e !e opere loro sono nelle mani di Dio.
Lo studioso e il santo. - ln Contardo Ferrini, come in tutti gli uomini
veramente grandi, i1 lavoro professionale e la vita intima erano congiunti
13*
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in una indissolubile unità; percio la sua figura di studioso diviene visibile
in tutta la sua pienezza solamente nella luce dei santo. La sua coscienza
professionale era fin nelle sue piit profonde radiei illuminata e guidata da
una pura fede e da un forte volere di servire la verità in tutte te sue
manifestazioni, cercando Dio in ogni cosa e tutto dirigendo ai Creatore e
Signore secando la santissima sua divina volontà.
Possono ben esservi stati dotti, che abbiano superato il Ferrini nella
genialità dello spirito; altri che siano stati pií1 di lui favoriti dalla sorte
nelle toro ricerche. Ma nella perfezione e nella nobile purezza dei genuino
tipo dello studioso e indagatore, egli va certamente annoverato fra i
migliori: uomo senza irrequietezza nê violenza, ri posante nella ferma e
stabile armonia di tutte le sue forze spirituali, risultalo di una vita di
virtit e di preghiera. ln lui tutto era diafana chiarezza, sicura tranquillità, serena letizia dello spirito, sincera dedizione e inalterato amare per
la verità. Esteriormente sobrio e riservato, com'egli era, !'opera di lui
pero irradiava !'interna, contenuta fiamma dell'uomo, che ha dedicato la
sua vita alia ricerca dei vero e dietro il nobile volto di ogni scienza terrena cerca sempre !'eterna verità di Dio.
Questo amore della verità, genuino tratto distintivo dello studioso e
dei dotto, formava l'eccitamento e !'impulso dominante dei suo lavoro;
a lei egli era dedito come a gran Dama con l'affetto e la devozione di un
servitore fedele. Percio egli nei suoi studi cosi volontieri risaliva di continuo alie fonti stesse, te esaminava e le scrutava con sapiente cura, affinchê i fatti storici potessero parlare a lui il piit possibile scevri di errore.
A cio il Ferrini congiungeva una sana, vorremmo dire oggettiva umiltà,
poichê si considerava dinanzi alia santità dei vero non come un vanitoso
saccente, ma soltanto come un modesto scolaro, egli che pure con la
sua singolare conoscenza delle fonti e della letteratura, con la sua accuratezza e fedeltà nella indagine, con la sua acuta e pronta intelligenza, era
divenuto padrone e Maestro della sua materia. La sua intima natura si
riflette e si manifesta ancor oggi come in uno specchio nel suo stile,
virilmente chiaro e lucido, calmo e oggettivo, semplice e schietto, ma animato dalla forza trascinante e irresistibile di un fervido ricercatore dei vero
e infaticabile lavoratore.
Si; infaticabile lavoratore fu il nastro Beato. AI suo delicato corpo
non usava alcun riguardo; non conosceva sosta nê ri poso; nê mai fu che
egli si lasciasse stancare o scoraggiare dai penoso minuto lavoro nello
studio di difficili manoscritti; che anzi aliara assoggettava se stesso a piit
rigorosa disciplina. Quale meraviglia che da lui emanasse su quanti lo
circondavano una potente forza morale, la forza di coloro che sono puri
di cuore e che si sentono portati, sostenuti e mossi dallo spirito di Dio,
la forza che essi attingono dai divin Redentore nella Ssma Eucaristia?
Contardo Ferrini era infatti - e questa ê la qualità essenziale dell'animo suo - un santo. Santo, non come sovente se lo figura il mondo:
un uomo estraneo alia vita terrena, incapace, inesperto, timido, impacciato. No. li Ferrini era un santo dei suo tempo, dei secolo dei lavoro
vertiginoso, dei secolo in cui la mente e la mano dell'uomo tendono a
soggiogare tecnicamente e scientificamente la forza operosa di tutto !'universo sensibile.
Vila reale e fede soprannaturale. - L'età nostra, che si chiama volentieri l'età dei fatto reale, crede con cio di dover rinunziare alla pietà
e alia profondità dei sentimento religioso, che si vorrebbe escludere come
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un irreale, infondato, superfluo ornamento della vita. Alcuni non riescono
a comprendere come un uomo possa vivere nel mondo odierno, operare
efficacemente e con frutto per il consorzio umano, e ai tempo stesso essere
un santo. Altri pensano che la vita interiore e la preghiera come "fatto
místico" siano in aperto contrasto con la dura lotta per la vita e col
lavoro assillante dell'uomo moderno, che non ammette ne misteri, ne fede
ne timore di una vita futura. Per Ia fredda e scrutatrice ragione di un
dotto, per lo spirito di un tecnico che vince e domina le leggi della natura, possono forse esistere un mondo soprannaturale e gli arcani della
rivelazione? E la domanda che non pochi si fanno.
Qui il nostro Beato si fa avanti e risponde con un chiaro e risoluto SI.
Egli pronunzia altamente e pienamente questo SI, che e la ferma sua
professione di fede nella vita soprannaturale, nella rivelazione, nella santa
Chiesa, come, d'altra parte, egli ha fiducia negli sforzi della scienza verso
una sempre piit vasta cognizione della verità. Egli e l'uomo della realtà
moderna, ma anche il santo dell'ora presente; il mistico della unione con
Vio, in cui era immerso, e insieme, per cosi dire, il místico dei fatto e
della azione, di quella operosità, che non viene considerata, nel misconoscimento dell'ordine divino, come fine a se stessa o elevata a una
sorte di surrdgato della religione, ma che riceve stimolo e forza, dignità
ed efficacia dai Creatore e Signore di ogni verità e non conosce che un
solo altíssimo fine: la gloria di Dio e il vero bene della umanità.
Diritto e legge separati da Dio. Vestigia terrent. - Dio e il bene della
umanità ! Per il Ferrini il diritto con la sua storia e il suo svolgimento
non era l'oggetto isolato di una ricerca scientifica, che trova in se stessa
il suo appagamento, ma piuttosto l'applicazione della legge eterna, della
legge morale divina alia realtà della vita umana, come una delle potenti
colonne, che, fondate su Dio stesso, concorrono alia edificazione della
società, ai bene universale dei popoli.
Come avrebbe potuto essere altrimenti per il nostro Beato? Egli non
poteva concepire che Ia Iegislazione, la storia e l'evoluzione dei diritto
fossero trattate come quegli affreschi e mosaici staccati dall'altare che
adornavano ad insegnamento dei fedeli, per andare a perdere, fra le tele
profane di 1111 museo, la !oro bellezza, la !oro luce e quasi il !oro stesso
significato. Parimente diritto e Iegge, separati da Dio, sono come una
cosa morta, come un ramo secco staccato dai ceppo vivente e vivificante,
come una terra inaridita che non produce alcun frutto. Di quale fecondità, di quale profitto per la vera felicità di un popolo potrebbe essere una
Iegislazione che non riposa sulla fede in Dio, che affetta d'ignorarla come
inconcludente e superflua, o perfino si vergogna anche solo di pronunziare
il santo nome dei Signore? Allontanati da Dio, i corpi sociali e gli ordinamenti giuridici finiscono presto o tardi nel dispotismo e nella tirannide.
Vestigia terrent! Ecco, esclama il Salmista, che coloro i quali si allontanano da Te periranno (Ps. 72, 27). Feiice invece il popolo, che ha per
suo Dio il Signorel (Ps. 143, 15).
ln un tempo in cul il mondo, diviso da Dio, sembra divenuto come
impermeabile ad ogni influsso divino; in un tempo in cui alcuni sistemi
filosofici deliberatamente si studiano di costruire sulla sabbia una morale
e un diritto senza Dio; Ci e di sommo conforto che il Signore abbia dato
alia Chiesa un Beato, il quale fu un Maestro, un Grande nel campo dei
diritto, ma ai tempo stesso un uomo di Dio, un modello ammirabile per
la elevazione soprannaturale dei suo spirito e la santità della sua vita.
La scienza della carità di Cristo. - Chinate dunque la fronte, illustri
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Professori e diletti figli, dinanzi alia immagine di Contardo Ferrini, elevato
agli onori degli altari. Vivendo egli non opero miracoli nê portenti; il
portento e il miracolo e egli stesso, che splende, esemplare di ogni virtu,
alia venerazione dei popolo. Chinate la fronte e meditate. Meditate in
qual modo egli si fece santo, in un secolo in cui la carità di Cristo sembra
bandita dalla società umana; in un secolo in cui la dottrina di Cristo e
il suo Vangelo sono spesso disprezzati e scemati nella pratica della vita
e della famiglia; in un secolo in cui e cresciuta bens! la scienza della
natura e dei mondo, ma anche quella che dalla natura e dalle viscere
della terra trae e moltiplica te armi e te invenzioni per le lotte, te distruzioni
e le stragi.
Meditate come con tutto il progresso che accompagna il corso della
vita umana, l'uomo non ha qui una stabile dimora, perche e creato per
un altro mondo, per un mondo spirituale, ai quale tutti sono destinati,
ma a cui tanto poco pensano i piit. I santi sono gli eroi, che hanno il piede
in terra e !'animo in cielo: Contardo Ferrini fu uno di questi, fin dalla
sua giovinezza. lmparate da !ui e dai suoi esempi a crescere nella scienza,
che dalla terra si solleva ai cielo e a Dio, e trasforma i passi della vita
quaggiu in una somma di meriti per la vita, che di là da questa non ha piu
fine. Non vi insuperbisca la scienza profana; vi guidi verso !'alto la conoscenza delle verità della fede profondamente studiate e praticate; vi sublimi
in Cristo la scienza della carità di Lui. - (AA~ 1947, pp. 343-352).

Discurso de S. S. Pio XII ao Congresso Internacional para o 50.
aniversário da invenção Marconiana do Râdio.

0

(3 de Outubro de 1947).

O vosso Congresso Internacional reunido para celebrar o "509 aniversário da descoberta Marconiana do Rádio" traz ao Nosso espírito um
pensamento profundo do grande Bossuet: "Malheur - dizia ele - à Ia
science qui ne se tourne pas à aimer". Ai da ciência que não se transforme em amor! Não se poderia decerto fazer tal censura àquela de que
sois os ilustres representantes. Por si própria, qualquer ciência conduz
ao amor. No campo teórico, conduz normalmente ao amor admirativo de
Deus criador: Caeli enarrant gloriam Dei (SI 18, 1). No campo das aplicações práticas, exercita o amor para com os homens a cujo serviço se
põe para lhes conseguir toda espécie de bens. Isto é válido para qualquer ciência, mas é particularmente verdadeiro para aquela que é objeto
dos vossos estudos e dos vossos trabalhos.
Enquanto, com muita frequência, os caprichos ou as extravagâncias
da fantasia ou da moda se atribuem com pomposa vaidade o título de
criações, o douto, o verdadeiro douto, consciente da desproporção entre
os seus conhecimentos e o inescrutável abismo da realidade que ignora,
fala modestamente das suas investigações, das sitas descobertas, ou o que é pràticamente o mesmo - das suas invenções. Os próprios termos
de que ele se serve não serão acaso o testemunho, pelo menos implícito,
de que um campo ilimitado está ainda por explorar, um campo que encerra, escondido nas suas profundezas, um tesouro inexaurível de elementos, de energias, de leis, antigos como as origens das coisas, e cujo autor,
o único verdadeiro criador, cobriu como que dum véu para deixar e oferecer ao homem o prazer e o orgulho da descoberta, da revelação, dotan-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 1, Março 1948

199

do-o para tal fim com sentidos e faculdades que lhe permitem promover
aquele progresso, do qual toda a história da humanidade não bastará talvez para entrever o fim? O astrônomo, o astro-físico, procuram e descobrem na imensidade do céu sempre novos astros até então invislveis para
os mais modernos instrumentos de investigação ou talvez tão longínquos
que a sua luz, apesar da sua vertiginosa velocidade, apenas tinha tido
tempo de chegar até nós. Destes astros estudam e medem a composição,
as dimensões, o peso, e as revoluções. As ciências físicas, químicas, geológicas, procuram e descobrem as leis e até a Intima constituição da matéria, lêem no seio da terra, que os nossos passos calcam, a história do
nosso globo e lerão um dia, ou melhor começam já a ler, a dos outros
mundos. A biologia procura e descobre cada vez mais a fundo os mistérios e as leis da vida, aproximando-se cada dia mais, sem porém lá chegar
inteiramente, do conhecimento do vínculo que liga conjuntamente a matéria e o espírito.
Todas estas ciências na sua variedade não revelarão acaso, pode-se
dizer não desvelarão, - ao mesmo tempo que os elementos criados, as suas
energias e as suas leis, - a sabedoria, o poder, a bondade do Criador?
Conheceis sem dúvida a imortal página de Santo Agostinho (Conf. 1.
10, c. 6), que interrogava uma após outra todas as criaturas, as quais
por sua vez lhe respondiam todas: nós não. somos aquele que tu procuras;
nós não somos o teu Deus; procura-O acima de nós; Ele é aquele que nos
fez. Ora, esta sabedoria, este poder, esta bondade manifestam-se em plena
luz quando se considera como todas as coisas não foram <;riadas senão
para outros seres sensíveis e racionais, capazes de conhecê-las, de interpretá-las, de conquistá-las para as utilizar, de inventar até - graças às
propriedades doutros elementos e à intervenção doutras leis - instrumentos para aumentar a finura, a penetração, o poder das forças naturais.
Que lugar ocupa a Rádio entre as ciências? Outros investigaram as
profundezas do firmamento, escavaram as vísceras da terra, perscrutaram
os segredos da natureza e os da vida. A vossa, senhores, em relação com
todas, tem por domlnio o espaço, teatro das ondas misteriosas que põem
em comunicação todas as coisas que as outras ciências estudam. Como o
médico, armado do estetoscópio, ou do fonendoscópio, ausculta os mais
leves movimentos da respiração, as pancadas do coração, as contrações
e distensões das artérias, assim vós auscultais o ar e o éter, haveis descoberto as leis que intervêm no emaranhado de ondas sonoras, luminosas, magnéticas, elétricas; chegais a captá-las, por assim dizer, uma a
uma, isolá-las ou, pelo contrário, a uni-las, a combiná-las à vossa vontade; vós senti-las obedientes às vossas ordens ainda antes de as conhecerdes a fundo, de saber todo o códice das leis a que estão submetidas.
Ora, precisamente pelo fato de obedecerem a essas leis de um ordenador
supremo, estão à vossa disposição para serem recolhidas e dirigidas. Mas
tudo isto seria simples objeto de curiosidade mais ou menos abstrata, seria
coisa vã, se a tais ondas não correspondessem, em plena concordância
com elas e com a sua ação, órgãos para registá-las e encaminhá-las,
sentidos para percebê-las, inteligência para compreendê-las.
Dá-se um concerto em Milão, Paris, Londres, do outro lado do Oceano;
uma fina e minúscula membrana freme sob a ação de cada um dos instrumentos, de cada uma das vozes; as vibrações propagam-se em ondas a
distâncias ilimitadas, em todas as direções, através de todos os obstáculos.
Ao mesmo tempo, em outros sítios, em Roma ou no deserto ou na Savana,
um pequeno aparelho capta estas ondas, sem por isso lhes dificultar o

200

Documentação

caminho, nem impedir que mil outros aparelhos semelhantes façam o mesmo. Elas cruzaram-se com outras ondas de todas as espécies, puderam
fender a ondulação e as rajadas dos ventos, sem o seu curso se desviar;
e somente aquela que livremente foi escolhida move o aparelho receptor.
Mas eis a maravilha: esta vibração do órgão sem vida transmite-se ao
órgão vivente, ao tímpano do homem, e graças ao funcionamento de todo
aquele mecanismo prodigiosamente complicado e delicado, faz cantar alguma ou algumas das inumeráveis cordas que formam a harpa de Corti;
por meio dos nervos, os acordes desta harpa incomparável chegam ao
cérebro, e aí no mistério - que continuamente se torna menor, sem se
desvelar - da transição do mecanismo para a sensibilidade do vivente,
os instrumentos, as vozes fazem-se sentir e penetram até à alma.
Quantos rodam o botão do seu rádio e ouvem interessados e enlevados, ou indiferentes e aborrecidos, sem pensar em todo o desenvolvimento de tantas maravilhas, sem pensar no Criador que as tinha escondido
na natureza, sem pensar no gênio poderoso de um Marconi e dos outros
cientistas que as descobriram!
Haveis com justiça e solenidade celebrado os méritos científicos que
tornaram glorioso o nome daquele grande descobridor e inventor, com o
qual Nós mesmo entretivemos relações pessoais. Queremos nesta ocasião
recordar os serviços por ele prestados à Sé Apostólica durante o pontificado do imortal Nosso predecessor Pio XI, de s. m., para com o qual
Marconi mostrou, ainda em memoráveis discursos, "particular, verdadeira, filial devoção". Não só dirigiu ele o estabelecimento da nova estação
de rádio no Estado da Cidade do Vaticano, mas realizou também a ligação radiofônica entre a mesma cidade e este Palácio Apostólico de Castelgandolfo com o emprego das ondas elétricas extra-curtas. "O emprego das
micro-ondas num serviço permanente é hoje aqui feito pela primeira vez
no mundo. Exprimo por isso o meu profundo reconhecimento a Vossa
Santidade": disse o ilustre cientista naquela histórica circunstância.
Grandeza da inteligência humana capaz de conquistar as forças da
natureza e dominá-las! Mas a esta mesma inteligência, que sabe não ter
criado aquilo que somente descobriu, desperta no cientista um sentido
de altíssima admiração, e perante a evidência de que o autor de tudo isto
é "o Amor que move o sol e as outras estrelas" e fez o mundo para o
bem e a utilidade do homem, o canto de admiração transforma-se em canto de amor, de tal maneira a ciência se volve verdadeiramente em amor,
em amor de Deus.
Dominada e utilizada por cientistas dignos deste nome, toda a ciência,
e a vossa especialmente, volve-se também em amor do próximo e da humanidade. As vossas investigações, na verdade, e as dos vossos precursores, as suas descobertas e as vossas conduziram-vos, passo a passo, à
multiplicação das aplicações benéficas dela. Chamamos já a atenção para
concertos, para audições. Este não é senão um aspecto, entre tantos outros, da utilização das ondas. Quem poderia enumerar todas as que foram
já registadas, prever todas as que virão ainda? Quem poderia prever até
onde continuarão a progredir? O cientista, por pouco que tenha um coração humano, industria-se em investigar que novo benefício poderia resultar da sua ciência para vantagem dos seus semelhantes. Não pensava,
por exemplo, o .nosso Marconi, nos seus estudos para o emprego das microondas, de maneira especial na segurança dos navegadores? O técnico, depois por sua parte, apiedado das necessidades de outrem, acompanhando
o sofrimento de tantas aspirações desiludidas, animado pelo desejo de
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dar também alegria, apronta-se para investigar de que maneira a Rádio
poderia contribuir para satisfazê-las. Falamos já, em outra ocasião, dos
seus benefícios ao serviço da verdade, da moralidade, da justiça, do amor,
mas também das responsabilidades que traz consigo; de tal maneira ela
pode fazer bem ou mall Nós considerávamos então o interesse não só artístico, mas também humanitário, que apresenta a rápida transmissão da
palavra, mesmo a locais aonde de outra maneira nunca teria chegado, nem
cedo nem tarde. Que dizer das utilizações preciosas nos diversos campos
da radiotelegrafia, da telemecânica, da televisão? Não se conseguiu acaso,
nestes últimos anos, produzir micro-ondas de extraordinária energia, as
· quais não só contribuíram para aperfeiçoar, para além de toda a expectativa, a televisão, mas tornaram ainda possível o desenvolvimento do
Radar, daquele mágico olho elétrico, que penetra na obscuridade, descobre o tesouro dos metais no seio da te~ra e cujas ondas devolvidas da superfície do nosso satélite nos trouxeram a primeira rádio-mensagem vinda
dele? Quantas vidas humanas poupadas, graças ao envio sem pilotos, sem
condutores, de aparelhos para a execução das missões mais perigosas!
Sem dúvida - e as amargas experiências dos últimos tempos mostraram com demasiada frequência toda a gravidade disso - pode-se fazer
um uso imoral, bárbaro, mesmo da rádio, como de todas as coisas melhores. Mas quem poderia pensar em privar, por causa dos malefícios de
alguns criminosos, toda a família humana dos benefícios do gênio e da
caridade?
Prossegui pois incansàvelmente as vossas laboriosas investigações para
sempre melhor conhecerdes, exaltardes e amardes a sabedoria, o poder,
a bondade do soberano Criador e Ordenador ele todas as coisas; prossegui-as para sempre melhor usardes delas para vantagem da humanidade
sofredora, angustiada, necessitada. Que a vossa ciência se volva assim
a ser em tudo obra de amor! O grande Deus, sumo vértice dos seres,
que faz dos doutos os seus nobres cooperadores, não deixará de abençoar a vossa constância em valer-vos, para sua glória e para o bem de
todos, das riquezas que Ele depôs na incomensurável realidade do Universo. E com tal augúrio, do coração vos damos a vós, às vossàs familias,
aos vossos estudos e aos vossos trabalhos, a Nossa Bênção Apostólica. (Lumen, Dez. 1947, págs. 701-703).

PELAS REVISTAS
"Non Possumus".
O seguinte artigo constitui o cap. VII do livro "Hora Decisiva - Aos Sacerdotes", da
autoria do Pe. João Calabrla, e traduzido para o português por D. Manuel Maria, Bispo
de Ourza (Cucujães, 1947). O livro é um apelo enérgico e cordial aos sacerdotes e aos
religiosos, para salrem da mediocridade espiritual c para viverem de harmonia com
a sua missão.

l. Curado prodigiosamente o paralítico, Pedro e João dirigiram-se
para o pórtico de Salomão, e a multidão, fora de si diante do milagre,
seguiu-os em tumulto. Pedro julgou oportuno tirar 1;roveito daquela cir-
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cunstância para instruir quem tanto se tinha impres!jionado com o prodígio. E disse-lhes:
"Varões israelitas, por que vos admirais disto ou por que pondes os
olhos em nós, como se por nossa virtude ou poder tivéssemos feito andar
este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, o Deus de nossos
pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, sendo ele de opinião que se soltasse. Mas vós negastes o
Santo e o Justo, e pedistes que vos fosse dado um homicida; e matastes
ao autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E mediante a fé do seu nome é que o seu mesmo nome
deu firmeza a este que vós vedes e conheceis".
E continuava Pedro neste tom, quando, tendo chegado os sacerdotes
.que naquela ocasião estavam de serviço e o magistrado do templo e
alguns saduceus, lançaram mão dos Apóstolos e meteram-nos na prisão
até que, no dia seguinte, os fizeram comparecer perante o Sinédrio, solenemente reunido, e lhes perguntaram: "Com que direito ou em nome de
·quem fizestes vós isto?"
"Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Príncipes do povo
e Anciãos, ouvi-me: Já que hoje somos interrogados sobre o benefício
feito a um homem enfermo, (para saber) de que modo este homem foi
curado, seja notório a todos vós, e a todo o povo de Israel, que é em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, e
a quem Deus ressuscitou dos mortos, ( é) neste nome que este está são
diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós que edificais, a
qual foi posta por pedra angular do edifício; e não há salvação em nenhum outro. Porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens,
pelo qual nós devamos ser salvos".
A franca e categórica declaração dos Apóstolos espantou o Sinédrio
que, de acusador, se via transformado em acusado; além disso, o mendigo curado estava ali diante dos juízes, calado, mas mais eloquente do que
qualquer testemunha. Cá fora, uma multidão que há quarenta anos conhecia o paralítico, e que se tinha impressionado muitíssimo ao ouvir as
palavras do Apóstolo. Que fazer? Reuniram-se para deliberar secretamente; e, tendo chamado de novo os Apóstolos, os sinedritas fizeram-lhes
.saber energicamente que os proibiam de continuar a falar em tal assunto, e, muito mais ainda, de pregar em nome do seu Mestre. Sem se des.comporem, Pedro e João responderam: "Diante do Céu e em consciência,
a quem se1·á justo obedecer: a vós ou a Deus? Julgai-o vós. Não pode-

mos deixar de dizer o que vimos e ouvimos".
2. "Non possumus!" Esta palavra tornou-se sacramental na Igreja,
sempre que pretenderam levá-la a transigências contra a verdade e contra o direito.
"Non possumus!" Quantos mártires repetiram esta corajosa expressão! Proferiram-na açoitados, crucificados ou colocados sobre brasas
.ardentes.
Ainda hoje, como sempre, a Igreja se adapta, com um poder de maleabilidade única, a todas as condiçi5es da sociedade, a todas as ciências
e descobertas, a todas as formas de governo, que não contenham em si
nada que seja contrário à sã razão e à Fé. "E - como observa o Pe.
Oddone - a Igreja procede assim, não consentindo qualquer influência
intrínseca, mas acolhendo todas as coisas debaixo da esfera da sua ação
benéfica. Ninguém espere dela qualquer transação com os erros e os vícios da sociedade contemporânea.
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"Nenhuma transação é possível com quem nega um Deus pessoal e
pretende substituí-Lo por um panteísmo absurdo; com quem combate
Cristo e as suas doutrinas, e proclama afirmações que estão em oposição
diametral com as máximas do Evangelho; com quem faz prnfissão de concepções jurídicas, políticas e sociais, que calcam aos pés a justiça, a caridade, e os sacrossantos direitos da pessoa humana. A Igreja não transige com aqueles que atentam contra os seus direitos e lhe põem cadeias
nos pés para a não deixar caminhar, e nas mãos para a não deixar agir,
e pretendem que neste estado opere e caminhe. Essas transigências seriam
a ruína da Igreja. E se em algum caso, tendo em atenção a fraqueza humana, a Igreja for obrigada com dor a tolerar, isto é, a suportar algum
erro ou algum mal para evitar um mal maio.r, nunca Ela concederá direitos senão à verdade e à honestidade".
3. A 12 de Março de 1940, na Câmara dos Comuns, o ministro da
guerra, Oliver Stanley, anunciava que dos fundos militares seria concedida, durante o tempo de guerra, além da pensão legal às mulheres legalmente separadas, uma outra pensão às mulheres que vivessem com
os soldados embora não casadas com eles. O Ministro argumentava as-sim: "deste modo os soldados, enquanto combatem na frente de batalha,
sabem que as pessoas, que eles amam talvez mais do que a quaisquer outrns, não serão abandonadas durante a sua ausência". Esta deplorável
legalização do concubinato e do adultério obteve na Câmara gerais aplausos. Contudo, em razão daquele verniz de puritanismo, que o inglês con·serva sempre, não pareceu oportuna a velha designação destas companheiras dos soldados, e o ministro propôs outra denominação mais ... decente. Segundo as suas expressões, que copiamos textualmente do "Times",
de 13 de Março, "a melhor prnposta, que me foi sugerida pelo Arcebispo (protestante) de Cantuária, foi esta: - dependente, não casada, que
convive como mulher". E, enquanto a União Nacional das Mulheres Católicas tomava imediatamente uma atitude enérgica de protesto, é fácil
compreender · como a suprema autoridade religiosa protestante ficava na
triste situação de quem pretende ajudar a mudar as palavras, mas não os
costumes.
Tudo isto explica muito bem como e por que certa gente não pode
suportar a Igreja Católica, que dizem ser demasiado autoritária. A natureza - dizem - é muito complexa e variável; um temperamento pode
aceitar o que outro não aceita; o que é verdadeiro para um, não é neces-sàriamente verdadeiro para outro; as diferenças de tempo e de espaço
são sagradas; no século XX não se pode falar como no século XIV; impor um sistema de dogmas iguais para todos os homens é uma tirania;
e tantas outras afirmações do mesmo jaez. Afinal o que pretenderiam era
encontrar uma Igreja que permitisse colocar no mesmo plano a virtude
e o vício, a mulher legítima e a concubina.
Perante tais baixezas como nos sentimos orgulhosos, em pertencer
à Igreja Católica! A sua personalidade ergue-se gigantesca no meio da
confusão das seitas protestantes, para as quais "a regra é que não há
regra" porque falta a verdade.
Depois de ter recebido da pregação apostólica a Fé, a Igreja, embora espalhada por todo o mundo, guarda essa Fé diligentemente, como se
vivesse numa casa única; e igualmente acredita nela, como se tivesse um
:só coração e uma só alma; ensina-a, prega-a e transmite-a com tal con-cordância, como se tivesse uma boca só.
"Ao serviço da certeza divina, a consciência da Igreja mostra-se ai-
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tiva e indomável. Contestar essa certeza é atraiçoar a Igreja e provocar
o seu anátema. Pode dizer-se que a Igreja persiste em guardar a inviolabilidade desta certeza, com mais energia, do que em guardar a integridade da moral, ou antes, que ela guarda a santidade da moral só por meio
da inviolabilidade da fé. E se alguma vez se pretende arrancar à Igreja a
negação da sua divina certeza, mesmo sob pena de morte, então a Igreja
aceita ou manda o martírio, para afirmar essa certeza como antes ou mais
ainda. A doutrina e o exemplo do martlrio tornam-se, deste modo, o mais
belo sinal da invisível personalidade da Igreja" (Clerissac).
4. Mas à personalidade da Igreja é necessário que corresponda a
nossa.
"Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento ... ?" perguntava Jesus às turbas falando do Precursor João Batista, mártir da
verdade, defendida diante do trono dos reis. Acerca do seu Precursor,
Jesus podia dizer muita coisa, e só disse que ele não era um mole no caráter nem nos costumes.
Há homens cultos que fazem das suas convicções uma cinta elástica
que se adapta a todas as variações da sua personalidade ideal, homens
que vão e vêm desta para aquela escola de doutrina, rastejando ora para
a direita ora para a esquerda, talvez em procura do ósculo da verdade.
E há cristãos que se parecem com eles. Não se trata pràpriamente de sofrer coisas dolorosas e portanto também meritórias, para evitar males
maiores. Trata-se de silêncios que não se explicam, de condescendências
comprometedoras, em palavras e em gestos, que parecem cumplicidades
e que levam a situações equívocas, em que a verdade está exposta a naufragar, e as consciências, que esperavam luz, vêm a encontrar-se na mais
dolorosa escuridão.
Pois a Igreja, da sua parte, nunca deixa de fazer ouvir o seu "tzon
possumus".
Há ainda situações mais vagas que poderíamos chamar indefiníveis,
mas que no fim de contas nada aproveitam e até fazem muito mal. Tratase de atitudes de sã desconfiança perante certas correntes de ideias más,
mas atitudes demasiado reservadas e cautelosas, de modo que a massa
não as entende, e os maliciosos podem interpretá-las em seu favor, sem
que nós cheguemos a desmenti-los, parecendo o nosso silêncio confirmar
essas más interpretações. Seria muito melhor que nós fôssemos claros,
simples, coe.rentes sempre, precisamente como o Apóstolo S. Pedro: "Notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel" que nós pensamos de tal e tal
maneira, e que "non possumus", sem atraiçoar os soberanos direitos da
verdade, passar além.
E' certo que quando se fala claro, às vezes se corre perigo; bem o
sabiam os Apóstolos. Mas que vantagem enorme nas situações claras e
bem definidas; quanta luz para as inteligências, quanta glória para o
Senhor, e que esplêndida escola de caráter! "Afinal - diria Berdiaeff só os comunistas é que hão de ter a coragem de se arriscar?"
Não há muito tempo fez-se uma grande propaganda de ódio, ou melhor, fez-se uma espécie de imposição de ódio, como elemento absolutamente indispensável para a salvação da pátria. Ora, o ódio é a antítese
do Evangelho: "Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem". Se esta
é a voz do Cristianismo, o ódio é anti-cristão. Por isso aquela imposição
atacava na sua essência o pensamento cristão. E' certo que, em geral, as
consciências discordaram; ouviu-se mesmo uma ou outra voz de protesto; mas faltou aquela verdadeira insurreição das almas, aquele claro "non
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possumus" que era exigido, por um ataque tão evidente ao preceito máximo do Evangelho. Isto quer dizer que a nossa sensibilidade religiosa
deixa a desejar. A falta duma posição nítida e bem definida dá em resultado o desassossego das consciências e a desconsideração do Cristianismo. São consequências desastrosas.
5. Da mesma forma, quando se trata de ter na devida conta as virtudes cristãs, parece que não há uma medida adequada e exata. Certas
prédicas parecem dar a impressão de que, quando não há quedas a lamentar em matéria de impureza, tudo está salvo. E então os deveres ela
justiça não têm valor? E' bom que as pessoas não faltem à Missa e façam a sua desobriga pela Páscoa; é bom que sejam irrepreensíveis quanto à honestidade de costumes; mas nem por isso poderemos apontar tais
·pessoas como exemplares, uma vez que deixem a desejar quanto à compreensão dos trabalhos do pobre e do operário, e se mostrem refratárias
a satisfazer as legítimas reivindicações das classes trabalhadoras, que são
defendidas pelas Encíclicas pontifícias. Infelizmente, certos púlpitos serviram mais do que era justo para lançar invectivas, aliás legítimas, contra o socialismo, calando, porém, o "1zon possunws" da Igreja também
contra as aberrações cio capitalismo, apontadas com tanta clareza na "Rerum novarum" e na "Quadragesimo anno".
Mesmo em matéria ele costumes, quer-nos parecer que a verdade não
tem sido verdadeiramente defendida. Há uma impressionante diversidade
-de critérios a respeito da moda: o que é reprovado num lugar tolera-se
noutro, talvez a poucos metros de distância, e isto dá em resultado que
se desorientam os espíritos e se diminui o prestígio da autoridade. Onde,
porém, nos parece maior o perigo é na existência como que de duas morais diferentes, uma da cidade e outra da aldeia, uma do confessionário
,e outra do cinema paroquial.
Dá-se, por exemplo, o caso de uma mãe prudente avisar a filha, que
já pensa no casamento, a respeito dos perigos do namoro, educando-a
assim na prática da vida cristã. Mas um belo dia a rapariga vai à cida-de e assiste a uma sessão de cinema paroquial, em que vê exatamente
aquilo, que a mãe lhe dizia ser proibido. Volta a casa e diz à mãe: "Vê,
-como a mãe é urna exagerada?" E a pobre mãe dirige-se ao pároco da
.cidade, e pergunta-lhe se aquilo que lhe ensinaram a ela em tempo já
,não está em vigor. E ouve com espanto esta resposta do pároco: a moral é ainda a mesma, mas na cidade é preciso proceder com certa lar:gueza, porque o ambiente é diverso, e para evitar males maiores.
Igual há de ser a perplexidade angustiosa ele uma alma, que verifica que a moral do confessionário está em oposição com a que lhe é representada no cinema paroquial. E' evidente que se labora em equívoco, e
•este equívoco está precisamente em pretender que a mesma cátedra mi·nistre ensinamentos opostos. Um cinema, que funciona debaixo da nossa
responsabilidade, equivale à nossa pregação feita do púlpito. Dir-nos-ão
-que por vezes há certas situações, fora de nossa casa, que convém por
momentos, e para evitar males maiores, fingir que não conhecemos; que
talvez seja oportuno deixar o próximo em boa fé, se é que tal boa fé existe. De acordo. Mas não compreendemos como pode ser legítimo aqui o
,que não é acolá.
Mas, talvez nos digam: "Se não vêm ter conosco, atraídos por uma
,certa indulgência, irão a outros lugares ver coisas· piores". Respondemos
,que a defesa integral da verdade será sempre mal menor do que falseá-
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la, sobretudo quando em razão do nosso ministério temos obrigação de
a defendei·.
"Iriam a outros lugares ver coisas piores?" - Podemos salvar-nos
dizendo-lhe: Não vão lá!
"Sermos indulgentes com o mal?" - Podemos com isso ser a causa da ruína das almas.
O grande mal que, acima de tudo, é preciso evitar é que o povo cristão deixe de distinguir entre o bem e o mal, entre o licito e o ilícito. E
mete-nos medo que sejamos nós mesmos a cooperar positivamente para
que o povo cristão venha a cair na desventura de não distinguir entre o
bem e o mal. Se são os outros que fazem o mal, poderemos sempre responder-lhes com o nosso "rzon posstzmus" ,· mas, se somos nós que ensinamos o mal, concorremos para deitar abaixo vergonhosamente o edifício da nossa moral. Se estamos em erro pensando assim, gostaríamos que
no-lo mostrassem.
"O cristão, responsável pela sua fidelidade a princípios muito superiores e essenciais, sabe que não pode renunciar a esses princípios. Para
ele, a verdade não é como um vestido que se muda conforme a necessidade. A falta de sinceridade torna-se nele um rejeitar a Deus. Ele sabe
que a fé não merece o nome de fé, quando não há caráter para a saber pregar de fronte erguida, sem timidez nem subentendidos. Não julga ter cumprido o seu dever quando se limita a não conviver com a falsidade, pois sabe que deve levantar-se sempre e com prontidão em defesa da verdade".

CRÔNICA ECLESIÁSTICA
DO BRASIL.
1 Congresso dos Reitores dos Seminários Diocesanos e Religiosos do Brasil.
Nos dias 6 a 10 de Janeiro de 1948 realizou-se no Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio de Janeiro, a primeira reunião dos Reitores
dos Seminários Diocesanos e Religiosos do Brasil. O Congresso fora motivado pela necessidade de troca de idéias e experiências entre os Reitores,
bem como de uniformização da educação dos seminaristas, na medida em
que o permitissem as diferenças dos vários ambientes brasileiros. O que
levou à realização do Congresso, foi a Carta Apostólica "Volvidos cinco
anos" de S. S. o Papa Pio XII, datada de 23 de Abril de 1947 e endereçada aos Eminentíssimos Cardeais, aos Execelentíssimos Senhores Arcebispos e demais Ordinários do Brasil. A idéia do Congresso partiu de S. Eminência o Snr. Cardeal do Rio de Janeiro e encontrou franco apoio da parte do Exmo. e Revmo. Snr. Visitador Apostólico dos Seminários do Brasil.
Comunicada ao Exmo. e Revmo. Snr. Núncio Apostólico, foi proposta à
Santa Sé, que, aceitando a iniciativa, convocou oficialmente o Congresso,
por meio de carta da Nunciatura aos Exmos. e Revmos. Snrs. Ordinários
do Brasil. A Sagrada Congregação dos Seminários incentivou o empreen-
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dimento e traçou o rumo do Certame. S. Eminência o Cardeal Câmara
fez a distribuição das teses e ofereceu a diversos Reitores o desenvolvimento delas. A Sessão inaugural realizou-se no dia 6 de Janeiro de 1948,
às 20,15. A mesa presidia S. Eminência ladeado pelo Exmo. e Revmo. Snr.
Núncio Apostólico, pelo Exmo. Snr. Bispo de Pelotas, e ainda pelo Exmo.
Snr. Visitador Apostólico dos Seminários do Brasil e pelo Auditor da Nunciatura. O auditório se compunha de cerca de 100 Reitores e Representantes de Reitores ou Superiores religiosos. Estiveram presentes ainda
vários Superiores Maiores de Institutos Religiosos. Eram, pois, 37 os Reitores seculares e 60 os Reitores religiosos, e estes se discriminavam da seguinte maneira pelos institutos: 11 Lazaristas, 8 Capuchinhos, 5 Jesuítas,
4 franciscanos, 3 Redentoristas, 3 da Pia Sociedade de São Paulo, 3 Palotinos, 2 .l\1issionários do Sagrado Coração de Jesus, 2 Agostinhos Recoíetos, 2 Salesianos. Também enviaram um representante os Beneditinos,
os Carmelitas Calçados, os Agostinhos Assuncionistas, os Premonstratenses, os Beneditinos Olivetanos, os Passionistas, os Camilianos, a Congregação da Divina Providência, os Sacramentinos, os filhos do Coração de
Maria, os Saletinos, os Salvatorianos, os Padres dos Sagrados Corações,
os Josefinos, os Missionários da Consolata, os Sacramentinos de Nossa Senhora e os Padres do Sagrado Coração. A instalação do Congresso o
Exmo. e Revmo. Snr. Núncio Apostólico comunicou um telegrama de S. S.
o Papa Pio XII e outro do Emo. Snr. Cardeal Prefeito da S. C. dos Seminários e Universidades. Após falou Mons. Cintra, saudando o Santo Padre. O Emo. Cardeal Câmara historiou a origem e apontou a orientação,
mais prática do que teórica, do Congresso. Pediu encarecidamente que os
participantes pusessem em comum as suas sugestões e experiências. Determinou o horário dos trabalhos: 2 sessões diárias, com 2 teses em cada, seguidas cada qual de discussão. A sessão da manhã teria início às 8,30
e a da tarde às 15,30. Um intervalo permearia as duas teses de cada
sessão; foi este o único ponto do programa que, .devido ao acúmulo de
material, não pôde ser observado com a pontualidade que regeu os estudos.
As diferentes teses estiveram assim distribuídas pelos seguintes Reitores:
1) A vocação ao estado eclesiástico, pelo Reitor de U ruguaiana, Revmo.
P. Luís Angerpointner, S. J. 2) Sinais de Vocação, pelo Reitor de Caxias
do Sul, Revmo. P. fr. Armínio de Antônio Prado, O. M. Cap. 3) Métodos e indústrias para descobrir vocações, bem como para guiá-las e
ampará-las em jovens bem dispostos: meios positivos e negativos, pelo
Exmo. Snr. Vigário Capitular de Cafelândia, Mons. Vítor Mazzei. 4) A
Obra das Vocações Sacerdotais, pelo Exmo. e Revmo. Vigário Geral de
Teresina, Mons. Paulo Hipólito de Sousa Libório (devendo S. Revma. retirar-se, o seu trabalho foi lido pelo Revmo. P. José Teles Arruda, C. M.,
Reitor de S. Luís). 5) Atribuições e deveres do Reitor e mais pessoal dirigente do Seminário, pelo Reitor de Maceió, Mons. Adelmo Machado. 6) O
Diretor Espiritual: conceito, condições, obrigações, desempenho do cargo;
os confessores, pelo Reitor do Seminário do Rio, Revmo. Con. João Batista da Mota e Albuquerque. 7) Estudos no Seminário: ano letivo, programas, horário das várias matérias, horas de estudo, de repetição, pelo
Reitor do Seminário de Niterói, Revmo. P. José de Almeida Batista. 8) Disciplina no Seminário: ordem e pontualidade, sinais, silêncio, urbanidade,
recreações, castigos e repreensões, demissão e casos de expulsão, pelo Reitor do Seminário de Mariana, Revmo. P. Lázaro Neves, C. M. 9) Educação da Piedade: espírito, solidez, exercícios; santificação dos seminaristas, pelo Exmo. Vigário Capitular de Botucatu, Mons. José Melhado. 10)
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Cultivo da pregação em língua culta e popular, pelo Reitor do Seminário de Belo Horizonte, Revmo. P. Juvenal Honório dos Santos. 11) Canto
Gregoriano, música sacra e liturgia, pelo Reitor do Seminário de Azambuja, Revmo. P. Afonso Niehues. 12) Cuidado especial do novel sacerdote; suas relações com o Seminário, pelo Reitor do Seminário de João
Pessoa, Revmo. P. Manuel Pereira da Costa. 13) Relações entre vários
Seminários, pelo Reitor do Seminário Central da Bala, Mons. Antônio Monteiro. 14) Associações, academias e atividades dos seminaristas, pelo Reitor do Seminário do Crato, Revmo. P. Pedro Rocha. 15) Higiene e Saúde
dos seminaristas, pelo Reitor do Seminário de Olinda, Revmo. Mons. Luls
do Amaral Mousinho. 16) Dificuldades econômicas e domésticas na admissão dos seminaristas, pelo Reitor do Seminário de Fortaleza, Revmo. P.
Josefino Cabral, C. M. 17) Preparação próxima ao Sacerdócio, pelo Reitor
do Seminário Central de S. Leopoldo, Revmo. P. Oscar Müller, S. J. O que caracterizou o ambiente foi o espírito de objetividade, manifestado
por muita sinceridade, competência, aplicação e cordialidade. Não obstante o excessivo calor e o natural prolongamento das exposições e dos debates que distenderam as sessões além do previsto, todos os congressistas demonstraram uma atenção tão excepcional, que superou todas as dificuldades. Muito embora vários dos relatores só conseguissem redigir in
loco os temas que lhe foram atribuídos, todos eles atingiram com suficiência e agrado geral o objetivo prefixado. Os temas provocaram a mais
vívida troca de idéias e experiências, salientando-se a atuação equilibrada
de Monsenhor Cintra, Visitador Apostólico. Sua Eminência o Cardeal Câmara, tomando parte ativíssima nos debates, revelou a competência, o interesse e o invulgar tato adquirido na sua larga peregrinação por tantos
Seminários do Brasil. Cumpre frisar ainda o fato de S. Eminência apesar dos múltiplos encargos do seu laborioso pastoreio - ter presidido todas as sessões, ausentando-se apenas em parte de uma delas. Merece particular relevo a atuação da comissão de conclusões, de que fizeram parte os Reitores de S. Leopoldo, Belo Horizonte, Olinda e Fortaleza, e à qual incumbia o dever de coordenar as exposições e discussões,
a fim de formular e apresentar as conclusões. A exiguidade dos interstícios
entre as várias sessões e a multiplicidade dos aspectos, moções e sugestões exigiram desta comissão um trabalho muito intensivo e a ela cabe,
por certo, grande parte dos resultados obtidos. O efeito mais imediato
do Congresso foi o estabelecimento de amplo contato entre os Reitores,
anteriormente isolados cada qual em seu posto. Deste contato decorreu
o encorajamento mútuo, por se ver quanto e como se trabalha pelas vocações sacerdotais em todos os pontos do pais. A troca de idéias e experiências trouxe para todos, como aliás muitos observaram espontâneamente, farta messe de conhecimentos relativos à pedagogia eclesiástica.
O resultado principal do Congresso foram as conclusões, elaboradas depois de convenientemente ponderadas as teses, e redigidas pela Comissão
e pelo Plenário. Estas conclusões foram distribuídas entre os participantes do Congresso que ainda não se tinham ausentado, no dia imediato ao
termo do Certame. No dia 9, às 19,30 houve uma sessão especial dos Religiosos. Ali insistiu-se nas seguintes recomendações de S. Eminência o
Cardeal Câmara: sinceridade e delicadeza no recrutamento de vocações,
cuidado na boa formação moral e cientifica, rigor na admissão às ordens.
Outra sessão especial realizou-se ainda no dia 10, à noite, e teve como
objetivo a discussão de uma Associação de Professores de Filosofia e Teologia e o estabelecimento de uma comissão encarregada da elaboração
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dos estatutos. Os Reitores se comprometeram de comunicar o plano aos
professores e de enviar sugestões à comissão, integrada pelo Revmo. Con.
João Batista da Mota e Albuquerque, Reitor do Seminário Arquidiocesano
do Rio de Janeiro, pelo Revmo. P. Tiago Cloin, C. SS. R., do Seminário
Maior dos PP. Redentoristas de Floresta, Juiz de Fora e pelo Revmo.
P. Fr. Constantino Koser, O. F. M., do Seminário Maior dos Franciscanos em Petrópolis. No dia 9, o Exmo. e Revmo. Snr. Núncio Apostólico
compareceu à sessão da manhã, para comunicar ao Congresso a eleição
do Exmo. e Revmo. Visitador Apostólico dos Seminários, Mons. Manuel
Pedro da Cunha Cintra, como primeiro Bispo da nova diocese de Petrópolis. A Comunicação foi recebida com vibrantes e sinceros aplausos
da assembléia. Além do Exmo. e Revmo. Snr. Dom Antônio Zattera, Bispo de Pelotas, o Congresso teve ainda a assistência (em algumas de suas
sessões) dos Exmos. e Revmos. Snrs. Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, bispo-auxiliar do Emo. Snr. Cardeal Mota, Dom José Alvarez, O. S. A.,
prelado de Lábrea, recentemente elevado ao episcopado e de Mons. João
de Barros Uchoa, Vig4rio Capitular de Niterói. Na última sessão S. Eminência o Cardeal Câmara leu a moção de os congressistas assinarem um
·
pedido da definição dogmática da Assunção.

A Posição dos Eleitores Católicos em Face das Alianças com Comunistas.
Sobre a posição da Igreja ante as alianças de partidos democráticos
e que se dizem respeitadores cios postulados católicos, com elementos do
extinto Partido Comunista do Brasil, publicamos dois preciosos documentos do Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, dirigidos a um de seus Vigários forâneos, por
ocasião das eleições municipais em Minas. O Diretório Municipal de Nova
Lima do Partido Social Democrático, apesar de prevenido, pelo Vigário,
com antecedência de um mês da orientação da Igreja na matéria, com
aprovação da Comissão Executiva Estadual, aliou-se publicamente, com
documento assinado, aos comunistas do município, oferecendo aos mesmos
alguns lugares em sua legenda partidária. Advertidos pelo próprio Arcebispo no primeiro documento, distribuído profusamente e publicado em
toda a imprensa da Capital do Estado, e em várias oportunidades, como
concentrações católicas, reuniões de associações, etc., - muitos católicos,
desprezando a orientação de seus pastores, sufragaram a legenda desaprovada pela Liga Eleitoral Católica. Como consequência desta cooperação
de católicos com os inimigos da Igreja, foram eleitos, para a Câmara
Municipal de Nova Lima, quatro elementos comunistas, num total de treze
vereadores. Condenando esta atitude de filhos da Igreja em colaboração
com seus inimigos, o Exmo. Sr. Arcebispo dirigiu ao Vigário Forâneo a
segunda carta que, além de rica em ensinamentos sobre o dever eleitoral
dos católicos, contém providências que exprimem sua desaprovação pelo
ocorrido e ordena maior seleção e formação dos elementos que pertencem
às associações católicas.
Primeira Carta: "Belo Horizonte, 7 de Novembro de 1947. Laudetur
J. Christus. Revmo. Padre José Campos Taitson, Digníssimo Vigário Forâneo. Nova Lima. Saudações e bênção no Senhor. Tem vindo ao nosso
conhecimento a situação criada aí, no próspero município de Nova Lima,
por motivo das eleições de vinte e três deste mês. Fiéis às diretrizes traçadas pela Autoridade Eclesiástica, V. Revma. e todos os dignos Párocos
do município, tomaram a posição que lhes incumbia, como orientadores
14

210

Crônica eclesiástica

da consciência católica, em face dos deveres cívicos dos eleitores. Vimos,
pois, trazer a V. Revma. e aos seus devotados colegas de Paroquiato, não
só nossos aplausos, mas ainda agradecer-lhes o belo exemplo de amor às
almas que lhes foram confiadas, à nossa Augusta Religião e à terra amiga
onde se dedica ao trabalho honrado, tão numeroso eleitorado, composto,
em sua maioria, de católicos. Fora e acima de competições partidárias,
agindo tão somente por dever de consciência, não poderiam VV. Revmas.
silenciar ante o lamentável fato de se haver incluído em chapas de partidos que se afirmam respeitadores dos postulados católicos, elementos ostensivamente comunistas e de atuação marcantemente infensa à Religião.
Desta sorte, não se trata de preferir este ou aquele partido nem de combater as pessoas que os representam. Urge, entretanto, esclarecer que,
por conveniência ou disciplina partidária, nenhum católico poderá sobrepor-se aos princípios que regem sua consciência de eleitor. Não será jamais lícito, sob pena de grave traição à Igreja de Jesus Cristo, cooperar,
pelo voto, para a vitória de candidatos que, no exercício do seu mandato,
poderiam hostilizá-la ou desprezá-la. Só os eleitores desavisados ou inconscientes de suas tremendas responsabilidades ousariam tal proceder.
Com efeito, é o voto livre uma sagrada moeda, de inestimável valor e decisiva expressão. Todavia, torna-se preciso que seu possuidor saiba aquilatar-lhe o valor, utilizando-o a fim de assegurar à sua Comuna, ao seu
Estado e à sua Pátria, os dirigentes mais dignos, à altura dos· anseios de
um povo que deseja preservar seu patrimônio moral e viver cristãmente.
Abençoando neste momento, com paternal afeto a V. Revma. e a todos os
devotados vigários dessa Forania, desejamos expressar à população dessa
florescente cidade de Nova Lima e de todo o Município, sem distinção de
partidos, a confiança de que os numerosos eleitores católicos que o constituem saberão ser reconhecidos, dóceis e merecedores dos dedicados pastores que lhes dirigem os destinos espirituais. A Virgem do Pilar vos
assista e, sob seu maternal amparo, vos alente e ilumine, são os votos do
Prelado Am 9 Servo em Jesus Cristo, (a) t Antônio, Arcebispo de Belo
Horizonte".
Segunda Carta: "Revmo. Sr. Padre José Campos Taitson, D.D. Vigário Forâneo do Vicariato de;> Divino Espírito Santo de Nova Lima. Laudetur Jesus Christus. Sentimos, neste momento, o imperioso dever de
dirigir-nos a V. Revma. e aos Revmos. Vigários de Santo Antônio de
Morro Velho, Raposos e Rio Acima. Vimos significar-lhes todo o nosso
reconhecimento e dar-lhes público testemunho de nossos aplausos pela edificante união de vistas com que agiram, no cumprimento das sábias orientações da Igreja, no tocante ao pleito eleitoral de 23 de Novembro passado. Situando-se superiormente como lhes cabia, acima dos interesses e
competições partidárias, tiveram o exclusivo intuito de esclarecer a consciência dos católicos para o criterioso exercício do voto, na escolha dos
dirigentes dessa comuna e eleição de sua Câmara legislativa. Na qualidade de guias espirituais do povo, nada mais fizeram do que se desobrigarem de um sagrado dever e exercerem um direito que ninguém medianamente esclarecido, em sã consciência, poderá estranhar. Cumpre-nos
ainda assinalar que assim procedendo, o fizeram em estrita obediência
às diretrizes traçadas pelo Episcopado Nacional, expressas reiteradamente pelas publicações da Liga Eleitoral Católica. Com efeito, constitui esta
Liga um Departamento da Ação Católica Brasileira, tendo como função
específica colocar diante da consciência dos católicos os nomes dos candidatos que assumem, pública e desassombradamente e por escrito, o so-
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Iene compromisso de respeitar os princípios cristãos e por eles se nortearem, quando investidos das responsabilidades de cargos eletivos. Só poderíamos esperar de católicos ássim advertidos, fossem dóceis e disciplinados, sufragando, com exclusão de quaisquer outros, os nomes dos que ·
merecessem estas recomendações, certos de que, sob pretexto de simpatia pessoal ou disciplina partidária, jamais poderiam preferir inimigos da
religião, filiados abertamente ao comunismo ateu. Lamentàvelmente assim
não se verificou! Desvairados pela paixão partidária e obcecados pela ambição do poder, muitos menosprezaram esta orientação prudente e com o
mais injustificável desacato à sua consciência cristã, sufragaram candidatos não aprovados e claramente assinalados como hostis aos postulados
católicos. Para conforto nosso e também de VV. Revmas., de acordo com
o minucioso relato que temos presente, numerosos dos nossos caros filhos,
elementos de diversas classes sociais, bem souberam interpretar com elevação e observar conscienciosamente a orientação de seus zelosos Párocos. Cumpre-nos destacar, com merecido louvor, os habitantes de Rio Acima que, em sua unanimidade, se revelaram fiéis à orientação de seu Vigário. Em mortificante contraste, como para retratar-nos a realidade do
ambiente local, pudemos observar que elementos das organizações e diversas associações católicas, e até membros de suas diretorias, traíram, de
modo ostensivo, o seu sacrossanto dever, em proveito dos inimigos da
Santa Igreja que, sincera e espontâneamente, declararam atribuir sua eleição à surpreendente e desconcertante indisciplina dos católicos que constituem a maioria do eleitorado! Não nos seria licito disfarçar o amargor
desta decepção, nem conveniente ao bem das almas, sorvê-lo em comprometedor silêncio. Urgia articular algumas palavras e adoptar P.rovidências
que viessem demonstrar aos fiéis e caros filhos quanto nos compraz seu
devotamento e obediência, como, aos relapsos, quanto nos contrista e
desagrada sua destoante e inesperada atitude. Assim, para maior esclarecimento, deveremos repetir o que já é sobejamente por todos conhecido. A Igreja não faz política nem está filiada a qualquer partido, mesmo
aos que se intitulem de cristãos. Também não constrange seus filhos a
ingressarem preferencialmente nestas ou naquelas organizações partidárias.
A todas acata, desde que em seus programas e estatutos não atentem contra sua liberdade de ação espiritual, nem tenham objetivos hostis à sua
divina missão. Desta sorte, os católicos são absolutamente livres para aderir a esta ou àquela organização política, que vise o bem comum da sociedade. O que a Igreja não poderia aceitar é permanecer indiferente ao
que se relaciona com a vida pública de seus filhos. Os interesses morais
e espirituais dos cidadãos são objeto de sua maternal solicitude. Nos atos
públicos como nos da vida privada, o homem tem o dever de respeitar em
sua conduta a lei eterna de Deus (Ubi Arcano Dei, 23-12-922). As leis
morais e os interesses religiosos encontram-se tão estreitamente vinculados que, não raro, impõem à Igreja, em certas circunstâncias, o encargo
de fixar uma orientação política que esteja conforme aos princípios da
lei natural e aos da divina revelação. São textualmente de Pio XI as
palavras seguintes: "Quando a política se aproxima do altar, a religião,
a Igreja bem como o Papa que os representa, têm não somente o direito,
mas o dever de dar as indicações e normas que as almas católicas têm o
direito de pedir e obrigação de seguir". "Há momentos em que Nós, o
Episcopado, o Clero e os leigos católicos, damos impressão de tratarmos
de política. Mas na realidade Nos ocupamos da religião, da defesa da religião e dos interesses religiosos, tanto quanto se combate pela liberdade
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religiosa, pela santidade da família, pela santidade da escola, pela santificação dos dias dedicados ao Senhor. Isto não é fazer política. Ter-se-á
a política imiscuído na religião. E Nós el'ltão defendemos o Altar" (Discurso, em 19 de Agosto de 1925). Assim, não será mais possível permitir
viceje parasitàriamente no grêmio da Igreja esta categoria de pseudoscatólicos que só o são enquanto participam do culto e dos sacramentos,
ou quando acompanham as solenes paradas religiosas, mas que na sua
vida pública ou profissional se consideram desembaraçados de quaisquer
compromissos com sua consciência de católicos. Com o pensamento de
exprimir nossa desaprovação pelo que se verificou de anormal nas paróquias do Pilar e Morro Velho, dessa cidade de Nova Lima e de Raposos,
na esperança que, de futuro, não mais se reproduzam tais anomalias, recomendamos aos Revmos. Vigários das respectivas paróquias mencionadas
as seguintes providências: 1º) A começar do recebimento desta, até o
início do tempo Quaresmal, proíbam-se todas as solenidades festivas e de
culto externo, como sejam: Missas, novenários e terços cantados; missas
campais, procissões, etc., sendo porém permitidas procissões de penitência
e atos públicos de desagravo. 2°) Por ocasião do Santo Natal e na passagem do Ano, suprimam-se as Missas de meia noite, podendo porém ser
re_zadas da madrugada em diante. 3°) Dentro do mesmo período de tempo deixarão de funcionar as reuniões das Associações religiosas, Irmandades e Pias Uniões. Para a recomposição das diretorias destas Associações, após este período, procurarão os Revmos. Vigários elementos convenientemente preparados e de inteira confiança, organizando, em todas
as Associações, círculos de estudos para dar aos seus membros um conhecimento mais esclarecido e profundo da religião. 4°) Em preparação
para a Páscoa será de toda a conveniência promovam-se Missões que
abranjam todos os bairros habitados, tendo-se em vista, sobretudo, uma
sólida instrução religiosa das respectivas populações. Confiante de que
VV. Revmas. redobrarão de zelo e abnegação na direção dessas queridas
paróquias, para os caros filhos e para todos os que constituem os seus rebanhos, mesmo os que inexplicàvelmente se afastaram da orientação da
:Santa Igreja, mas aos quais continuamos a amar nas entranhas ele Nosso
Senhor Jesus Cristo, enviamos nossas bênçãos mais paternais e os protestos de crescente devotamento. Servo em Jesus Cristo, (a) Antônio, Arcebispo de Belo Horizonte".
Redentoristas Americanos Trabalhando no Brasil.

Desde 1929 a Província Redentorista de Baltimore, atendendo ao pedido do então Bispo diocesano, Dom Antônio Lustosa, acha-se empenhada
na cura das almas da quase total extensão do sul do Mato Grosso. Os
pioneiros foram os Padres Mohr e Hild. Após a sua chegada no Rio de
Janeiro, partiram para o seu posto: a sertaneja cidadezinha de Aquidauana. Com reforços recebidos no ano seguinte conseguiram se estabelecer em Miranda e Bela Vista. Foi o começo de lutas e sacrifícios ingentes, mas também de grandes vitórias. Acostumados com meios mais modernos de apostolado, esperava-os, - além das dificuldades de clima,
transporte, llngua e doenças, - uma quase completa ignorância da religião por parte do povo. Graças a auxílios valiosos recebidos da Província
de Baltimore e de católicos americanos, a semente germinou e está pro,duzindo frutos copiosos. Deus está abençoando generosamente os primeiros sacrifícios. No sul do Mato Grosso os Padres Redentoristas cuidam
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de cinco enormes paróquias; no Paraná outras quatro estão sendo atendidas pelos mesmos Redentoristas. A mais recente fundação neste último
estado é a de Paranaguá, cuja paróquia abrange toda a costa do estado
banhada pelo oceano. Para avaliarmos a extensão das nove paróquias;
basta pensar que a Itália caberia folgadamente dentro dessas nove paróquias. O bem espiritual de 300.000 almas está sob os cuidados dos Redentoristas. Belas e espaçosas igrejas foram construídas; ao lado delas sempre se destacam as modernas escolas paroquiais entregues ao carinho e
competência das Irmãs de São Vicente e das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. Centenas de postos avançados se espalham pelos sertões
e pinheirais. Grupos de missionários estão constantemente em viagem, visitando fazendas e aldeias, abençoando lares dilacerados pela discórdia,
batizando dezenas e dezenas de pessoas de todas as idades, ensinando as
verdades mais rudimentares da religião aos pobres abandonados do interior. Isso durante o ano todo. O campo continua ainda imensamente
vasto, desafiando a sua coragem e o seu zelo pelas almas. . . Os Redentoristas americanos estão realizando no Brasil aquilo que constituirá o
verdadeiro alicerce da política de "Boa-Vizinhança". Somente o espírito de
Cristo poderá ligar esses dois povos destinados a grandes coisas para o·
futuro da Igreja.

Mons. Manuel Pedro da Cunha Cintra, 1. Bispo de Petrópolis.
O Brasil recebeu, com comovida satisfação, a notícia da elevação de
Mons. Dr. Manuel Pedro da Cunha Cintra, Reitor do Seminário Central
do Ipiranga e Visitador apostólico dos Seminários do Brasil para o sólio
episcopal da recém-criada Diocese de Petrópolis. Impressionante figura de
sacerdote, bem lhe assentava a direção do Seminário Central, constituindose modelo vivo aos futuros levitas do altar. Conhecido e apreciado pelo
Brasil inteiro, o novo Prelado de Petrópolis será um luzeiro, pela sua
inteligência fulgurante e pelas suas acrisoladas virtudes, que vêm juntar
seu brilho ao glorioso Episcopado Brasileiro. A alviçareira notícia colheu
o novo Bispo em meio de suas atividades de Visitador Apostólico dos
Seminários, realizando, no Rio de Janeiro, reuniões com os reitores dos
Seminários do Brasil. O novo príncipe da Igreja Católica nasceu em Piracaia, Diocese de Bragança, a 11 de Novembro de 1906, sendo filho do
desembargador Cândido da Cunha Cintra, do Tribunal de Apelação de São
Paulo, e da sra. Antonieta da Cunha Cintra. Fez o curso de preparatórios
no Seminário Menor da Diocese de Botucatu, ingressando, depois, no Seminário Maior da mesma Diocese, onde cursou as aulas de Filosofia, impondo-se desde logo à consideração dos seus mestres, por sua invulgar
inteligência e dedicação aos estudos e firmeza na vocação. Pela autoridade eclesiástica da Diocese de Botucatu foi enviado para Roma, onde
frequentou as aulas da Pontifícia Universidade Gregoriana como aluno
do Colégio Pio Latino-Americano. Cursou ali Filosofia e Teologia, doutorando-se em ambas as faculdades. Ordenou-se sacerdote em Roma, a
26 de Outubro de 1930, regressando ao Brasil um ano depois e iniciando
seu ministério em Cafelândia, como cura da Catedral e consultor diocesano. Em 1936, veio para o Seminário Central do lpiranga, onde lecionou
filosofia e teologia moral, sucedendo em 1940 a D. Manuel da Silveira
D'Elboux, então nomeado Bispo de Ribeirão Preto, na Reitoria do Seminário do Ipiranga, cargo que vem ocupando desde Janeiro daquele ano.
Também em 1940, foi nomeado Monsenhor camareiro secreto da Santa
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Sé. Por D. José Gaspar foi, logo depois, convidado a participar da Câmara Eclesiástica da Arquidiocese. Como Cônego catedrático do Cabido
Metropolitano, Juiz pro-sinodal do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese,
pertenceu também D. Manuel Pedro à comissão organizadora do segundo
sínodo diocesano. Em 1944, a S~nta Sé confiou-lhe as elevadas funções de
Visitador Apostólico dos Seminários do Brasil, em substituição a Monsenhor Albertt> Teixeira Pequeno, tendo, no desempenho dessas funções,
percorrido, entre 1945 e 1946, todos os Seminários espalhados no território brasileiro. Em 1947, visitou Roma, onde se demorou dois meses,
relatando à Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades os seus
trabalhos em prol dos Seminários brasileiros. Frutos desses dois meses
de labores intensos, de repetidas entrevistas com as mais altas autoridades da Igreja e de audiências com o Santo Padre, foram os novos programas de estudo que trouxe para os Seminários do Brasil e, sobretudo,
a Carta Apostólica sobre as Vocações Sacerdotais, que o Papa Pio XII
enviou aos Bispos de nossa Pátria, a 23 de Abril de 1947.
Cabido Diocesano de Ouaxupé.
A Diocese de Guaxupé, no Sul de Minas, criada por ato pontiflcio
de Bento XV aos 3 de Fevereiro de 1916, acaba de ser honrada com a
bula "Domus Dei decorem" do Santo Padre Pio XII, de 19 de Julho de
1947, que erigiu o Cabido Diocesano, com duas dignidades - Arcediago
e Arcipreste e oito Cônegos. S. Excia. Revma. o Snr. Dom Carlos Chiarlo,
d.d. Núncio Apostólico, com Decreto de 28 de Janeiro de 1948, em virtude das "faculdades que lhe foram conferidas pela Sagrada Congregação
Consistorial, executou as referidas letras apostólicas e o Exmo. e Revmo.
Snr. Dom Hugo Bressane de Araújo, Bispo de Guaxupé, aos 2 de Fevereiro de 1948 nomeou os primeiros Cônegos.
Jubileu Aureo Sacerdotal de D. Inocêncio Lopez Santamaria.
Acaba de completar cinquenta anos de sacerdócio S. Excia. Revma.
D. Frei Inocêncio Lopez Santamaria, da Ordem da Bem-aventurada Virgem
Maria das Mercês, Bispo Titular de Trebennato e Prelado do Bom Jesus
do Gurgueia, Piauí. Nascido a 28 de Dezembro de 1874 em Sotevellanos
(Burgos, Espanha), recebeu o hábito religioso em 25 de Dezembro de
1890, professando em 27 de Dezembro de 1891. Foi ordenado sacerdote
em 18 de Setembro de 1897, em Tuy, Espanha. Em 17 de Maio de 1914
foi nomeado Vigário Geral da Ordem, e em 5 de Novembro de 1919
foi eleito Mestre Geral. Em 19 de Agosto de 1930 foi eleito Bispo, sendo
sagrado em 31 de Agosto do mesmo ano.
Nomeação de Novos Bispos Para o Brasil.
Segundo notícias divulgadas pelo "Osservatore Romano", a Santa Sé
nomeou: Mons. Carlos Sabóia Bandeira de Mello, da Ordem dos Frades
Menores, Prelado de Palmas, Bispo Titular de Girba; Mons. Anselmo
Pietrulla, da Ordem dos Frades Menores, Prelado de Santarém, Bispo
Titular de Conana; Mons. José Alvarez, dos Recoletos de.-§. Agostinho,
Prelado de Lábrea, Bispo Titular de Colibrasso; Mons. Manuel Kõnner, da
Sociedade do Verbo Divino, Prelado de Foz do Iguaçu, Bispo Titular de
Modra; Mons. Vunibaldo Talleur, da Ordem dos Frades Menores, Prelado de Sant' Ana de Chapada, Bispo Titular de Magido; Mons. Carlos
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Coelho, Cônego do Cabido Metropolitano da Paraíba, Bispo de Nazaré
(Pernambuco); Mons. Júlio-Maria Mattioti, da Ordem dos Servos de Maria, Prelado de São Peregrino Laciosi (Território do Acre), Bispo Titular
de Lacedemônia.

Vigário Capitular de Niterói.
Em reunião realizada em Niterói, no dia 24 de Dezembro p. p., os
Consultores diocesanos elegeram Vigário Capitular de Niterói o Revmo.
Mons. João de Barros Uchoa, antigo Vigário Geral da Diocese.
DO ESTRANGEIRO.

Homenagem da Academia Francesa a S. Santidade o Papa Pio XII.
A notícia da concessão da Grande Medalha de ouro da Hngua francesa ao Santo Padre, decretada por aclamação unânime pela Academia
Francesa, atraiu, no dia 18 de Dezembro, à solene reunião anual da
mesma Academia, um público seleto. Mons. Georges Crente, ArcebispoBispo de Lemans, diretor atual da Academia, encarregado de comunicar
a notícia ao Santo Padre, fizera-lhe chegar às mãos a seguinte moção,
votada igualmente por trinta e oito Acadêmicos: "A Academia decidiu
reconhecer a superioridade, distinção e eloquência com que Vossa Santidade usa o nosso idioma e lhe observa o ritmo e o colorido. Quer portanto felicitá-Lo respeitosamente por conhecer a fundo os grandes mestres
de nossa literatura, a começar pelo glorioso Bossuet; agradecer-Lhe por
recorrer frequentemente à língua francesa nas relações com a diplomacia;
agradecer-Lhe igualmente Sua alta benevolência para com o nosso País.
O brilhante discurso, pronunciado em 1937, em Notre Dame de Paris,
sobre a vocação da França, foi para nós memorável testemunho igual à
delicadeza paternal da solicitude de Vossa Santidade em nossas horas
dolorosas. Da concessão da Medalha será feita solene comunicação na
sede da Academia, em meados de Dezembro. Mas desde já a Academia
suplica a Vossa Santidade queira aceitar esta homenagem de sua reconhecida gratidão, relembrando, Beatíssimo Padre, que desde a sua fundação,
feita no século XVII pelo Cardeal Richelieu, é Vossa Santidade o primeiro
Papa a quem tal medalha tenha sido oferecida".
O Desaparecimento de um Apóstolo da Alta Cultura Católica.
Há poucos meses, pois ocorreu o infausto acontecimento a 13 de
Abril de 1947, faleceu na Clínica "Maison de Santé" de Lima o Pe. Jorge
Ointilhac, da Congregação dos Sagrados Corações (Picpus), Fundador e
Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Peru. O Pe. Dintilhac nascera no sul da França a 3 de Novembro de 1878 e fizera seus primeiros
estudos no Colégio de Graves, dirigido pela Congregação dos SS. Corações. Alcançado o bacharelado, entrou no Noviciado de Beire, na Navarra,
e fez sua profissão em Miranda de Ebro, aos 19 de Março de 1897. Poucas semanas após, embarcava para a América. Esteve em Valparaíso até
1902 e daí passou para Lima, onde recebeu a Ordenação sacerdotal. Aí
lecionou no Colégio da "Recoleta" e obteve a !áurea em Teologia pela
Faculdade Teológica da Universidade Nacional de S. Marcos. Desde 1916
trabalhou pela realização de seu projeto de fundar uma Universidade Ca-
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tólica. O Superior nessa época, Pe. Florentino Prat, conquistado pela idéia,
pôs à disposição do Pe. Dintilhac o primeiro local provisório que, pouco
a pouco, foi crescendo no local atualmente ocupado pela sede da Univer'Sidade. A Universidade teve vida pelo Decreto de 24 de Março de 1917,
assinado pelo dr. josé Pardo, Presidente da República, e pelo sr. Valera,
ministro de Estado. O Fundador, Pe. Dintilhac, redigiu os Estatutos, que
foram aprovados pelo Arcebispo de Lima, Mons. Pedro Garcia Naranjo.
A data oficial da inauguração fora fixada para o dia 15 de Abril de
1917, e se iniciou com a Missa Votiva do Espírito Santo, na igreja da
"Recoleta". A Universidade Católica compreende hoje, além das Faculdades de Letras e de Direito, com as quais se iniciou, mais as Faculdades
de Ciências Políticas e Econômicas, de Educação, de Engenharia, o Instituto Feminino de Estudos Superiores, a Escola de Jornalismo, a Escola
Normal Masculina, a cargo dos Irmãos das Escolas Cristãs, a Escola
Normal Feminina, a cargo das Madres Cônegas da Cruz, e ainda a Academia de Arte. A morte do Pe. Dintilhac constitui uma perda irreparável
para a cultura nacional, da qual foi um nobre animador pelo seu amor
generoso à mocidade, a sua dedicação absoluta às obras do ensino e a
fecunda consagração ao claustro por ele fundado. Com a clara visão da
renovação do nosso ambiente moral, imprimindo à juventude uma orientação ética segura, o Pe. Dintilhac fez da Universidade Católica a obraprima de sua vida exemplar. Apóstolo em toda a extensão do termo, o Pe.
Jorge foi um espírito de idéias amplas, austero e afável; o seu temperamento bom e cordial, as suas maneiras simples e a retidão em suas decisões, conquistaram o afeto de seus discípulos e a estima de quantos o conheceram. O propósito fundamental de toda a sua vida foi de orientar
a formação intelectual dos homens chamados a influir sobre a cultura
do país. Sob este aspecto, a sua atividade foi tenaz, profícua e silenciosa.
Ourante largos anos, não obstante a frieza religiosa de então, esforçouse por constituir e encorajar diversas associações juvenis, nas escolas ou
não, inspiradas sempre, quanto à mentalidade e conduta, nos princípios
da Religião Católica. Seu gênio inato e sua notável formação cultural
faziam dele uma inteligência humanística, sàbiamente equilibrada pela luz
da fé. Os traços essenciais da personalidade do ilustre extinto foram, sem
a menor dúvida, a sua perseverança e humildade. O Pe. Jorge, como afetuosamente o chamavam, jamais se deixou empolgar pelos aplausos e pelas
honras do mundo. Por isto, recebia sem perturbar-se as expressões de
admiração dos seus alunos e as homenagens que de uma forma excepcional lhe foram prestadas pelos círculos universitários e pelas autoridades
públicas. Pela sua dedicação à juventude, pelo elevado espírito cristão
e patriótico que soube infundir na vida universitária do Peru, o Pe. Jorge
Uintilhac assume as proporções de uma figura excepcional, cuja memória
será perpetuamente admirada entre os nossos mais elevados valores no
ensino superior.
Causou a mais profunda consternação a noticia da sua morte. O Presidente da República, por intermédio de seu Chanceler, apresentou suas
condolências ao Reitor interino da Pontifícia Universidade Católica, Dr.
Vitor Andrés Belaunde, e ao Superior da Congregação dos Sagrados Corações, Pe. Lázaro Rouy. O mesmo Presidente, Dr. José Luís Bustamante
y Rivero, exprimindo assim os sentimentos de todo o governo, decretou
que ao Pe. Jorge Dintilhac fossem prestadas honras de Ministro de Estado.
O decreto foi subscrito pelo Ministro da Educação, engenheiro Cristóbal
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de Lozada y Puga, decano da Faculdade de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica. O Conselho Superior da Universidade, sob a Presidência do seu Grande Chanceler, o Emo. Cardeal Guevara, decretou três dias
de luto na Universidade. Os funerais se realizaram de acordo com o cerimonial prescrito pela secretaria geral do Ministério da Educação Pública.
Todos os jornais da capital publicaram a respeito extensas relações, assim
demonstrando o grau de estima tributado ao Pe. Dintilhac. A Associação
dos ex-alunos da Universidade, de suas diversas secções, do Colégio da
"Recoleta" e da Ação Católica Peruana manifestaram publicamente seu
pesar. O féretro do Pe. Dintilhac foi transportado, na tarde do dia de seu
falecimento, para a igreja da "Recoleta", pelos professores, alunos e exalunos. Durante dois dias, revezaram-se no velório os alunos das várias
Faculdades da Universidade. As 9 horas do dia imediato, o Exmo. Sr.
Núncio Apostólico, Mons. Luigi Arrigoni, celebrou a S. Missa, e durante
todo o dia acorreram a visitar o corpo numerosas personalidades das mais
altas esferas diplomáticas, sociais, políticas e intelectuais. No dia 15, às
8 horas, o Superior da Congregação dos Sagrados Corações celebrou a
S. Missa de Requiem, e o Exmo. Sr. Núncio Apostólico deu a absolvição.
Logo após, conduzido a mão pelos professores, alunos e ex-alunos, foi o
féretro transportado à Catedral, através das principais ruas da capital.
Nela se realizaram às 10 horas os solenes funerais, com a assistência do
Emo. Cardeal Guevara, representantes do Presidente da República e do
Governo, do Exmo. Sr. Núncio Apostólico, diplomatas, altas personalidades dos mundos religioso e civil, e grande massa popular. Mons. Luls
Lituma, Cônego da Catedral e professor da Pontifícia Universidade Católica, pronunciou a oração fúnebre. No cemitério, antes da inumação, falaram o Ministro da Educação, eng. Cristóbal de Lozada y Puga, em nome
do Governo; o Reitor interino da Universidade, Dr. Vitor Andrés de
Belaunde, o Dr. Raul Porras Barrenechea pelos ex-alunos do Colégio da
."Recoleta"; o Dr. Raul Ferrero, pelos ex-alunos da Universidade, e o sr.
César de la Jara, pelos atuais alunos da mesma. Associando-se ao pesar
da Universidade Católica; a vida cultural do país declarou-se de luto,
suspendendo as atividades intelectuais de seus institutos. A Sagrada Congregação dos Seminários e das Universidades de Estudos enviou de Roma
um comovido telegrama. Não sabemos se alguém tenha observado que o
Pe. Dintilhac faleceu no domingo_ in albis e foi sepultado no dia 15 de
Abril. A 15 de Abril de 1917, exatamente trinta anos antes, nascera a
sua querida Universidade, e aquele dia fora igualmente um domingo
in albis!
Trinta Anos de Atividade da Sagrada Congregação Para a Igreja Oriental.

Com o Motu-proprio Dei Providentis, de t • de Maio de 1917, S. S.
Bento XV deu existência jurídica a um novo Dicastério da Cúria Romana, encarregado dos negócios da Hierarquia e dos fiéis dos vários ritos
orientais, denominando-o "Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali". Esse
Motu-proprio dispunha, de fato, que a 30 de Novembro do mesmo ano deveria cessar a atividade da "Sacta Congregatio de Propaganda Fide pro
Negotiis Ritus Orientalis", que havia, durante muitos anos, subordinada à
Sacra Congregação de Propaganda Fide, cumprido com extremado zelo
e viva solicitude o delicado encargo de trabalhar a favor da Igreja do
Oriente. E a 1• de Dezembro o novo Dicastério iniciava sua vida e atividade na Igreja. A disposição de Bento XV veio amadurecer um germe
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já semeado e cultivado pela sábia e clarividente obra de Leão XIII, o qual,
com reuniões, por ele mesmo presididas, de uma Comissão especial de Eminentíssimos Cardeais e Patriarcas do Oriente (1894), com Encíclicas memorável foi a Orientalium dignitas de 30 de Novembro de 1894, e com uma larga série de Decretos, havia despertado a atenção do mundo
católico para a necessidade de aprazar o problema do retorno dos dissidentes à Unidade, dando igualmente um generoso impulso, não unicamente
ao movimento unionista, mas também à reforma do apostolado no mundo
oriental. O novo organismo separava, de fato, radicalmente, das missões
propriamente ditas ad paganos, as obras destinadas a ajudar os Orientais; sua criação vinha a ser uma eloquente demonstração dos métodos
que a Igreja Católica deseja sejam adoptados na defesa dos cristãos de
rito oriental, querendo assegurar eficazmente a salvaguarda dos ritos e
declarando-se nova e mais energicamente contrária a qualquer forma de latinização. O ato de Bento XV devia portanto dissipar temores, até então
alimentados por uma falsa propaganda anti-unionista, e aparecia como
uma solene declaração de que a Igreja Católica deseja conservar as tradições e privilégios da Igreja Oriental, assim como quer salvaguardar a
disciplina, certa de que assim favorece o apelo dos dissidentes à Unidade,
apelo tornado mais eficaz pelo apostolado dos mesmos Orientais em comunhão com a Sede de Pedro. Essas idéias foram confirmadas, no mesmo
ano de 1917, pela fundação de um Pontifício Instituto Oriental, que, em
Dezembro do ano seguinte, não obstante as dificuldades resultantes da primeira guerra mundial, abriu seus cursos a quantos desejavam aprender,
de forma científica, o complexo problema cristão oriental. Deste modo,
recolhendo a herança de Leão XIII, Bento XV convidava todos os católicos e todos os dissidentes a conhecer-se para se poderem amar, segundo
o conselho do Apóstolo: Veritatem facientes in charitate. Consoante as
disposições do Motu-Proprio Dei Providentis, a Sacra Congregação para
a Igreja Oriental iniciou suas atividades na Igreja a 19 de Dezembro de
1917. A Congregação é presidida pelo próprio Romano Pontífice; compõem-na alguns Eminentíssimos Cardeais, um dos quais é o Secretário;
estão-lhe adidos, além dos Assessores, outros Sacerdotes dos ritos latino
e oriental, que desempenham as funções de Consultores; tem igualmente,
tal como nas outras Congregações romanas, um certo número de Oficiais,
conhecidos pelos seus estudos de direito canônico e das questões relativas
à Igreja Oriental. São-lhe naturalmente · reservados os problemas de toda
espécie que se referem às pessoas, à disciplina, aos ritos da Igreja Oriental, mesmo que tais problemas sejam de caráter misto, isto é, se, pela
natureza das coisas ou mesmo das pessoas, possam ser também observados pelos Latinos.
Esse Dicastério da Santa Sé goza de todas as faculdades de que dispõem as outras Congregações para a Igreja de rito latino, excepto o direito da Suprema Sacra Congregação do Santo Ofício. Além disso, resolve as controvérsias por via disciplinar; as questões, porém, que o devem ser por via judiciária, a Congregação pode devolvê-las, para sua resolução, ao tribunal que julga dever escolher. As faculdades pro foro
interno e de conceder indulgências, exercidas primitivamente pela Sacra
Congregação para a Igreja Oriental, foram assim confirmadas à Sacra Penitenciaria Apostólica e igualmente a Constituição Deus scientiarum Dominus reservou à Sacra Congregação dos Seminários e das U niversidades de Estudos a ereção canônica e o governo supremo das Universidades e Faculdades de Estudos Eclesiásticos, também nos lugares que de-
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pendem da Sacra Congregação para a Igreja Oriental. Sobre o lineamento
traçado pela augusta vontade do Santo Padre e fixado pelas leis canônicas, a Sacra Congregação para a Igreja Oriental, além de tratar das
várias questões que cotidianamente lhe são apresentadas e reclamam ou
a disciplina canônica e eclesiástica ou também o desenvolvimento da atividade apostólica em cada Patriarcado, Província e Eparquia, cuida que
não falte sua direta vigilância sobre Eparquias e instituições; que o nível
da educação e instrução nos vários Seminários orientais seja elevado,
tanto para o clero secular quanto para o regular; que sejam criadas novas Eparquias, onde for oportuno e que as mesmas jurisdições eclesiásticas sejam melhor definidas. Expressão dessa solicitude não o são apenas
as Visitas Apostólicas realizadas, mas sobretudo a fundação de novos
Seminários Pontifícios que, em Roma, acolhem para a formação acadêmica
numerosos alunos procedentes de outros Seminários Orientais, institutos
que encontraram em Pio XI o seu Mecenas pontiflcio. Bastará recordar
que o Colégio Maronita, cuja fundação remonta a 1584, foi reorganizado
em 1920; o Pontifício Colégio Russo, dedicado a S. Teresa do Menino
Jesus, foi inaugurado em 15 de Agosto de 1929; o Etiópico, fundado a
1° de Outubro de 1919, viu a sua nova sede inaugurada no jardim da Cidade do Vaticano a 12 de Fevereiro de 1930; o Ruteno de S. Josafá, fundado em 1897, pôde passar em 1931 para sua nova sede no Janículo; o
Pontifício Colégio Pio Rumeno reabriu em nova sede em 1936. Além disso, a mesma Sacra Congregação lançou, a 4 de Dezembro de 1940, os
fundamentos do Colégio S. João Damasceno, convento destinado a Sacerdotes, principalmente de rito oriental, que em Roma desejem completar
seus estudos para trabalhar no Oriente; e por último deve-se recordar que
o Pontifício Colégio Armênio, fundado em Março de 1883, pôde conseguir uma nova sede em 1943, agora em S. Nicolau de Tolentino. Ao próprio Pontifício Colégio Grego, cuja fundação data de 1577, foram aplicadas diversas medidas de ordem econômica. O Decreto Apostolicae Sedis,
de 27 de Janeiro de 1940 - que, apesar de infalíveis dificuldades, encontra por toda parte a sua aplicação prática em proveito da elevação moral
e cultural do clero oriental - apresenta uma síntese da diligente obra
que, através da Sacra Congregação, o Santo Padre quer seja desenvolvida em benefício do próprio clero. Entre as iniciativas tomadas para a
organização de novas jurisdições e a criação de novas Eparquias, assinalam-se: a fundação da Eparquia de Lugro (13 de Fevereiro de 1919);
a constituição da Província Eclesiástica do Malabar, para os fiéis siromalabares (21 de Dezembro de 1923); a ereção de dois Exarcados Apostólicos de rito bizantino, para os Rutenos da Galícia e para os da Podcarpácia, nos Estados Unidos da América (8 de Maio de 1924); a criação da Eparquia de Maramures, na Rumânia, em 1930; a criação da Eparquia da Transjordânia, para os fiéis melquitas de rito bizantino (2 de
Maio de 1932); a ereção do Mosteiro Exárquico de S. Maria em Grottaferrata (26 de Setembro de 1937), e da Eparquia de Piana dos Albaneses (28 de Outubro de 1937); a criação da Eparquia Maronita do Cairo
(22 de Junho de 1946); e, por último, a fundação da nova Eparquia de
Assiut, para os fiéis coptas de rito alexandrino no Egito (9 de Agosto de
1947). Não é possível, igualmente, esquecer uma bela página, escrita durante esses trinta anos, na história da Sacra Congregação, qual seja o
retorno à Unidade de um tão importante grupo de dissidentes jacobitas,
que permitiu a ereção de duas Eparquias de rito siro-malancárico, as de
Trivandrum e de Tiruvalla, em Junho de 1932.
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Três foram as principais atividades que, em grau extraordinário, assinalaram a operosidade da Sacra Congregação para a Igreja Oriental nesses trinta anos de vida: a nova Codificação Canônica, a unificação da jurisdição nos territórios a ela confiados e uma progressiva reforma litúrgica, a qual, começada em 1930, está atualmente em pleno desenvolvimento para os diversos ritos. Ao Codex Juris Canonici para a Igreja Latina devia logicamente seguir-se a codificação da legislação oriental; o
trabalho, empreendido por uma Comissão especial, teve início na própria
Congregação, e nutre-se a esperança de que, completados os trabalhos,
o novo texto apareça como um magnífico testemunho da pastoral solicitude do Santo Padre para com as Igrejas orientais. - Pelo Decreto Saneia
Dei Ecclesia, de 25 de Março de 1938, Pio XI determinou a unificação
da jurisdição em muitos territórios nos quais anteriormente exerciam sua
autoridade dois diferentes Dicastérios, um para os fiéis latinos, outro para
os orientais. Por força desse Decreto, hoje estão sujeitos à Sacra Congregação para a Igreja Oriental tanto os Latinos quanto os Orientais, das
regiões que antigamente constituíam o território dos quatro Patriarcados
tradicionais, ou sejam: o Egito e a Península Sinaítica, a Eritréia e a parte setentrional da Etiópia, a Albânia meridional, Bulgária, Chipre, Grécia,
com o Dodecaneso, Irã, Iraque, Líbano, Síria, Palestina, Transjordânia,
Turquia Asiática e Européia. Nas circunscrições malabares e malancáricas
da lndia e em vastos territórios da Europa Central e Oriental, a Sacra
Congregação exerce jurisdição pessoal sobre muitos milhões de fiéis orientais: tais são a Rumânia, a Galícia, a Iugoslávia, a Hungria, a Eslováquia
e a Rússia. - Não destituída de dificuldades é a reforma litúrgica, preparada científica, histórica e comparativamente com a edição de iguais
livros litúrgicos dos diversos ritos. Para esse fim foram nomeadas Comissões de especialistas, os quais podem valer-se de uma riquíssima documentação encontrada principalmente na Biblioteca Vaticana e na do
Pontifício Instituto Oriental. O escopo desse trabalho científico e histórico
é o de dar às várias Comunidades orientais novas edições de livros litúrgicos mais em conformidade com a antiga tradição e portanto expurgadas de hibridismos, que em toda parte se foram introduzindo. Com isto
se procura também chamar todos os católicos de rito oriental à genuína
observância da sua liturgia própria. Enumeremos as principais publicações: reimpressão anastática (por processo químico) do Breviário Caldeu,
em três volumes (1938); dupla edição Vulgata e Rutena em língua estaroslava do Stuzebnik, ou seja Liturgicon (1942), com muitos extratos
tirados à parte; Evangelho litúrgico eslavo igualmente em dúplice edição
(1943); também duas edições do Apostoleion ou Epistolário para os domingos e festas principais (1933); um Cerimonia/e para a celebração das
Vésperas, Matinas e da Liturgia Eucarística entre os Rutenos (1945); os
dois volumes do Trebnik ou Ritual de recensão vulgata (1945-1946); impressão do Missal de rito alexandrino-etiópico (1945); um pequeno Trebnik
para os Rutenos (1947); a preparação dos livros litúrgicos do rito alexandrino-copta, do Orolochiwn Monastico ítalo-bizantino de Grottaferrata
e do Oroloclzium Etiópico (1940-1947). Está pronto o material para a
publicação do Pontifical Caldeu e para a do Pontifical Antioqueno dos
sírios. Atualmente (em Abril de 1947) está em andamento a impressão,
sempre nas duas recensões vulgata e rutena, do Jereskij Molitovoslov, ou
seja o livro de orações bizantinas, o qual, de certo modo, é uma substituição dos outros livros do Ofício Divino propriamente dito. Com o objetivo de posteriormente fornecer à estatística a sua contribuição e para
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oferecer a quantos se interessam pela Igreja do Oriente um manual prático, a mesma Congregação promoveu em 1932 a publicação de uma Estatística, com noções históricas da Hierarquia e dos fiéis de rito oriental,
livrinho que hoje deve estar atualizado e de que se espera uma próxima
reedição. Uma última informação sobre a mesma Congregação. Instalada
inicialmente no vetusto Palazzo dei Convertendi, na praça Scossacavalli,
durante o período da demolição da por assim dizer "espinha", que cedeu
lugar à ampla Via da Conciliação, o Dicastério enct>ntrou momentâneo
abrigo no Palácio de S. Carlos, na Cidade do Vaticano; agora, está novamente instalado no reconstruído Palazzo dei Convertendi, na Via da Conciliação, 34. (S. l. C. O. - Do Osservatore Romano, n9 280, 3-12-1947).

Novos Mártires Franciscanos na China.
Notícias procedentes de Kiangchow (China) referem que foram mortos, pelos comunistas, Mons. Quintino Pessers, Prefeito Apostólico daquela Missão, e o Pe. Leônidas Bruns, ambos franciscanos holandeses. Já
em princípios de 1947 grande parte do território fora ocupado pelos comunistas que, em seguida, fizeram desapiedada busca aos dois missionários, obrigando-os a fugir ora para um ora para outro lugar da Missão.
Depois, pela Páscoa, ninguém mais pôde obter notícias dos mesmos, senão quando, em princípios de Novembro, se soube que os dois missionários
haviam sido capturados. Mons. Pessers foi levado ao "Tribunal Popular"
de Kiangchow, e, após julgamento sumário, apedrejado e em seguida decapitado em praça, juntamente com uma dezena de cristãos que procuravam defendê-lo. O Pe. Leônidas foi morto, não se sabe como, na cidade
de Wenshi. Mons. Pessers tinha 51 anos de idade. Chegara àquela Missão
em 1923 e em 1926 fora nomeado Prefeito Apostólico de Kiangchow. O
Pe. Leônidas tinha apenas 35 anos de idade; cursara Missionologia, em
Roma, no Ateneu Antoniano, nos anos de 1937-38, partindo, logo depois,
para a China. (Le Missione Francescane, Roma, 1948, pág. 8-9).
Ereção de novas Dioceses e Constituição de Província Eclesiástica
na Escócia.
S. Santidade o Papa dignou-se benignamente dividir a Arquidiocese
de Glasgow e de erigir as novas Dioceses de Motherwell e de Paisley.
Ao mesmo tempo, dignou-se S. S. elevar a Metropolitana a igreja arquiepiscopal de Glasgow e constituir a nova Província Eclesiástica deste nome, da qual serão sufragâneas as duas novas Dioceses de Motherwell
e Paisley.
O Catolicismo na América do Norte.
O Diretório Católico Oficial dos Estados Unidos já publicou os números de 1947 pelos quais se sabe que os católicos, incluindo Alaska e
ilhas Hawaii, já totalizam 25.268.173 pois, no ano transato a cifra de conversões atinge os cem mil. Existem ali 173 Prelados ( Cardeais, Arcebispos e Bispos) e 40.470 sacerdotes, pois houve t .490 ordenações de presbíteros. Registemos a existência de 140.563 Religiosas, das quais 62.896 se
votam ao ensino, pois os católicos americanos dão a máxima atenção ao
problema da instrução e formação da juventude como o prova a circunstância de 3.855.362 rapazes e raparigas frequentarem as escolas católicas
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que vão desde as primeiras letras até ao ensino universitário. E' neste
apostolado intelectual e no da Caridade que os católicos americanos firmam a sua posição, pois nada menos de 3.840.573 doentes passaram pelos
705 hospitais católicos, experimentando as realizações dos novos samaritanos.

NECROLOGIA
Cardeal D. Carlos Salottl. - Munido dos Sacramentos da Igreja e
confortado por uma bênção do Santo Padre, faleceu na manhã de 24
de Outubro dl 1947 S. Em. o Cardeal D. Carlos Salotti. Nascido em
Grotta di Castro a 25 de Julho de 1870, completou seus estudos clássicos no ·seminário de Orvieto, alcançando a !áurea de honra no Liceu Tolomei, de Siena. Sua vocação eclesiástica amadureceu enquanto
prestava o sel'viço militar em Roma, e, ordenado Sacerdote em 1894,
dedicou-se em Roma aos estudos superiores, laureando-se em Teologia
e Dil'eito Canônico no Ateneu de S. Apolinário, e em letras na R.
Univel'sidade "della Sapienza". De índole ardente e combativa, ao ensino de filosofia no Ateneu de S. Apolinário e ao de l'eligião, assim
como também às graves ocupações dos cargos que a pouco e pouco
lhe foram confiados, acrescentou a mais férvida operosidade nas fileiras da Ação Católica e durante quinze anos manteve cursos de conferências apologéticas, travando vivas controvérsias, que atraíam numerosos ouvintes, unindo nelas ao vivo entusiasmo a profundidade da
doutrina e a seriedade de sua preparação. Depois de trinta anos de
consecutivos trabalhos na Congregação dos Ritos, primeiro como advogado dos Santos e advogado consistorial, depois como sub-promotor
e finalmente como promotor da Fé, foi em Junho de 1930 eleito Arcebispo titular de Filipópoli e em Julho seguinte designado como secretário da Congregação de Propaganda Fide, ofício no qual soube dar
novo impulso às Pontifícias Obras da Propagação da Fé e de S. Pedro Apóstolo, fundou o Instituto Científico Missionário no Pontiflcio
Ateneu de Propaganda, por ele organizado de acordo com as disposições da Constituiçã_o "Deus scientiarum Dominus", e iniciou pela Rádio Vaticana as mensagens anuais pelo "dia missionário". Criado Cardeal pol' Pio XI em 1933, mas reservado in pectore até ao Consistório
de Dezembro de 1935, sucedeu, em 1938, ao Cardeal Laurenti na Prefeitura da Congregação dos Ritos, e no ano seguinte, depois da morte
do Cardeal Dolci, optou pela Diocese subul'bicál'ia de Palestrina, iniciando com juvenil fervor uma ativa operosidade pastoral, de que dão
testemunho suas numerosas Cartas ao clero e aos fiéis e as incessantes visitas, mesmo aos mais remotos pontos e aos menos acessíveis
da Diocese prenestina. Três dias após seu passamento, falou na Câmara, sobre sua personalidade, o deputado Sr. Corsanego, que reco!'dou,
entre outros fatos, o apostolado entre os trabalhadores, a obra corajosa de oposição ao fascismo e o vibrante protesto contra o massacre
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dos Fossos Ardeatinos. Associou-se à comemoração o ministro Grassi,
em nome do Governo, e o vice-presidente da Câmara, Sr. Coati, que
leu o seguinte telegrama dirigido pelo presidente Terracini a Mons. Latino Salotti, irmão do falecido: "Tomando viva participação na sua dor
pessoal, deploro a perda desse homem eminente, que na Igreja e entre
o povo traduzia na ação prática os ensinamentos e as virtudes da
sua fé".
Cardeal Pedro Petit de Julleville. A 10 de Dezembro, depois de
breve enfermidade e munido dos Sacramentos da Igreja e confortado
por uma bênção especial do Santo Padre, rendeu a alma a Deus o
Em. Cardeal Pedro Petit de Julleville, Arcebispo de Ruão, França, do
Título de S. Maria in Aquino. Nascido em Dijon, em 1876, completou
seus estudos no Seminário ele S. Sulpício, em Paris, e, ordenado Sacerdote em 1903, voltou à sua Diocese, onde exerceu o ministério como
diretor da escola diocesana da S. Cruz de Neuilly e, durante a primeira grande guerra, como capelão militar. Eleito Bispo de Dijon por
Pio XI, em 1927, foi promovido ao Arcebispado de Ruão em 1936. Além
da ação pastoral, e também do cuidado pela formação do clero e do
laicato, distinguiu-se pelo zelo empregado na propagação da boa imprensa, pelas obras do movimento social, e, no tempo da ocupação alemã, pela firmeza apostólica em defender os direitos da Igreja e das
almas. No Consistório de 18 de Fevereiro de 1946 foi por S. S. Pio
XII criado Cardeal e chamado a fazer parte das Congregações: Cerimonial, para a Igreja Oriental, e dos Seminários e Universidades de
Estudos.

D. João [rineu Joffill. - A Igreja perdeu, em 14 de Janeiro p. p.,
um cios seus mais bravos e decididos combatentes na pessoa de D. João
Irineu Joffili, Arcebispo resignatário ele Belém do Pará e uma das mais
destacadas expressões cio Episcopado Nacional. Pastor inflamado do
maior zelo apostólico, pondo acima de tudo o santo serviço de Deus
e objetivando sempre uma maior expressão da divina palavra no seio
de suas amadas ovelhas - as almas que buscava para o aprisco de
Jesus, o pastor dos pastores - D. Irineu Joffili era bem a excelsa figura do Bispo ela Igreja Católica Apostólica Romana, cuidoso de sua
autoridade, cioso de sua responsabilidade, zeloso impertérrito ele seu
múnus episcopal. Em verdade ninguém o excedeu neste sentido de autoridade, de responsabilidade, de perfectibilidade, no alto mandato para
o qual Deus o escolheu. Lembra-se a propósito a sua atitude de exator perfeito do culto católico, quando teve ele sustentar porfiada e salutar campanha de caráter litúrgico contra a desordenada exploração
que se fazia em torno à celebrada procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, quando teve as figuras mais representativas da sociedade católica daquele Estado a apoiarem intransigentemente em tudo quanto fez em benefício do culto de Nossa Senhora na mais bela das festas que celebra amialmente aquela Arquidiocese. Resignando, há alguns anos, o Arcebispado do Pará, para
onde viera transferido do Amazonas, em 1924, depois de ter sido Bispo auxiliar de Olinda e Recife e Bispo de Manaus, de cuja catedral
tomou posse em 1916, D. João Irineu Joffili - que também fora Bispo titular de Safetula - tinha sido até bem pouco tempo capelão do
Convento da Ajuda, de onde se retirou gravemente doente para uma
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das enfermarias da Casa de São Luís, onde acaba de expirar. Sua
morte abre indelével claro nas fileiras do Episcopado Brasileiro que teve
nele um dos mais ardorosos e sinceros soldados do Evangelho, e, basta
para assinalar-lhe a vida cheia de trabalhos e de benemerências, que
se registe aqui a sua obra apostólica em todos os lugares por onde
passou, fecunda sob todos os aspectos, mormente no bispado inaugurado em 21 de Setembro de 1724, por D. Bartolomeu do Pilar, sob Clemente XI, e que, por decreto de Pio X em 1.º de Março de 1906 teve
as insígnias de Arcebispado, do qual foi D. Joffili o primeiro e virtuoso titular.
D. José Pereira Alves. - Faleceu santamente, no dia 21 de Dezembro último, na Capital fluminense, o Exmo. e Revmo. D. José Pereira
Alves, preclaro Bispo Diocesano de Niterói e Administrador Apostólico
de Petrópolis. Durante todo o ano de 1947, o estado de saúde de S.
Excia. foi precário, pelo que vinha causando justas apreensões entre
os seus íntimos. D. José faleceu rodeado de seus Padres dedicados e
de sua veneranda mãe, tendo recebido em conjunto, a absolvição <.los
sacerdotes presentes. E' digno de destaque o fato realmente edificante
de, no momento extremo da morte, já moribundo, com os olhos sem
brilho, sem forças, o grande Bispo ter erguido com dificuldade a dextra e abençoado pela derradeira vez a todos os presentes. O corpo foi
trasladado para a Catedral de S. João Batista no dia 22, com grande
acompanhamento, do qual participaram o Governador Macedo Soares,
os Secretários de Estado e o Prefeito de Niterói. O Governo estadual
decretou luto oficial por três dias, estabelecendo que fossem prestadas
honras de chefe de Estado ao ilustre morto, sendo por isto o cortejo
escoltado pelo esquadrão de cavalaria durante todo o percurso. Na
Catedral Mons. João de Barros Uchôa fez a encomendação cio corpo,
tendo início, então, a visitação pública que se prolongou até o dia seguinte, quando foi celebrado solene pontifical de corpo presente pelo
Cardeal-Arcebispo D. Jaime de Barros Câmara. O elogio fúnebre do
. ilustre morto foi feito pelo Revmo. Cônego José de Tomás de Aquino
Menezes. A absolvição foi dada pelos seguintes Bispos presentes: D.
Daniel Hostin, D. Rodolfo Pena, D. Rosalvo Costa Rego, D. André Coimbra, D. Jorge Marcos e D. André Arcoverde. Terminado o comovente
cerimonial fúnebre, o corpo foi dado à sepultura na Capela do Ssmo.
Sacramento, na própria Catedral de S. João Batista, conforme desejo
de D. José. O extinto nasceu na cidade de Palmares, no Estado de
Pernambuco, a 5 de Março de 1885. Ordenado sacerdote em 17 de Novembro de 1907, foi professor e reitor do Seminário de Olinda, deão
da Catedral de Olinda, em 1918, Monsenhor protonotário apostólico, em
1920, Governador do Bispado em 1921, e Vigário Capitular da Arquidiocese de Olinda e Recife no mesmo ano de 1921. Dirigiu a "Tribuna
Religiosa", "Mês do Clero" e a Revista "Maria". Foi Professor de humanidades e religião em vários colégios de Pernambuco, Vice-presidente
da Academia Pernambucana de Letras, membro do Instituto Histórico
e Geográfico de Pernambuco, do Instituto Histórico do Rio Grande do
Norte, da Academia .fluminense de Letras e da Academia Petropolitana
de Letras. Eleito Bispo de Natal em 27 de Outubro de 1922, foi sagrado na Basílica do Carmo de Recife no dia 4 de Março de 1923.
Foi transferido para Niterói em 27 de Janeiro de 1928, tendo tomado
posse do Bispado a 20 de Maio do mesmo ano. Esse o vulto notável
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que vem de desaparecer, privando os meios católicos e intelectuais do
Pais de uma das suas personalidades mais destacadas, daquele que, segundo a voz autorizada de D. Sebastião Leme, foi "uma das figuras
primaciais da Igreja em terras do Brasil, um grande talento, um grande coração, e, acima de tudo, grande em sua modéstia".

Monsenhor Romeu Borges. - Faleceu no dia 4 de Janeiro de 1948,
no Rio de Janeiro, o Monsenhor Romeu Borges, Capelão do Asilo Isabel. Era o extinto natural de Pernambuco. Apesar de suas dificuldades
financeiras, foi ter ao Seminário de Mariana, em Minas Gerais, onde
fez todo o curso sacerdotal, dando o primeiro ano de preparatórios.
Foi porteiro da velha casa, como outros seminaristas pobres, ao mesmo
tempo que estudava. Muito estimado sempre pelos superiores, quando
passou para o Seminário Maior, foi nomeado regente do Salão dos Menores, servindo nessa função desde I.913 até sua ordenação em 1919.
Recebeu todas as ordens sacras, menores e maiores, das mãos do venerando Arcebispo D. Silvério Gomes Pimenta, que muito o estimava.
Depois de ordenado, foi Vigário de Rio Casca, Campo Belo e Oliveira.
Criada, em 1920, a Diocese, hoje Arquidiocese de Belo Horizonte, passou para a jurisdição desta, sendo depois Secretário do Arcebispado,
a convite de D. Antônio dos Santos Cabral. Foi distinguido então com
o título de Monsenhor. Por motivo de saúde, transferiu-se em 1941 para
o Rio de Janeiro, sendo designado para substituir na capelania do Asilo Isabel a Monsenhor Amador Bueno. Nessa situação veio encontrá-lo
a morte.
Pe. João Gualberto do Amaral. - Faleceu no dia 28 de Janeiro último, em Petrópolis, o Reverendo Padre João Gualberto do Amaral,
professor no Colégio Assunção, no Rio de Janeiro, e Capelão do Carmelo de São José, em Petrópolis; possuidor de uma das mais vastas
culturas e orador sacro que transpôs os próprios limites do púlpito ou
tribuna para se impor como erudito e conferencista dos mais autorizados do clero brasileiro. Nasceu na antiga Vila do Aguapé, Sul de
Minas, em Abril de 1873, sendo oriundo de família brasileira. Seu pai,
já falecido, Lisandro do Amaral, cursara 4 anos de medicina no Rio
de Janeiro, sendo entretanto obrigado a lutar pela vida no interior de
Minas, onde constituiu família, da qual foi João Gualberto o filho mais
velho. Desde menino mostrou vocação para o estudo sacerdotal, tendo sido internado no Seminário de Mariana, onde fez brilhantemente
os cursos de letras e de ciências eclesiásticas (filosofia e teologia).
Depois de ordenado, foi enviado a Roma, pelo Bispo D. Silvério Gomes Pimenta, para formar-se em Direito canônico, em que se doutorou, pela Universidade Gregoriana. No curso das ciências jurídicas foi
premiado duas vezes com "medalha de mérito", pelo sábio e grande
canonista padre Wernz, geral da Companhia de Jesus. Voltando
para o Brasil, trabalhou ao lado de D. Silvério, de cuja amizade e
confiança desfrutava. Foi diretor do Boletim Diocesano de Mariana e
promotor do mesmo Bispado, tendo sido o organizador do primeiro
sínodo diocesano. Por ocasião da reforma · do Seminário Central de São
Paulo, feita por D. José de Camargo Barros, de aocrdo com as normas de Sua Santidade Pio X, foi João Gualberto convidado para diretor espiritual e professor de Teologia Moral e de Direito Canônico
dos seminaristas maiores de São Paulo e de outras dioceses do Brasil,
15
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onde se manteve durante nove anos e meses. Chamado à Capital Federal em 1914 pelo Sr. Cardeal D. Joaquim Arcoverde, passou vários
meses revendo as pastorais coletivas dos Bispos do Sul do Brasil. O
Cardeal Arcoverde desejava ver o Padre João Gualberto na capital, e
o reteve, colocando-o na capelania do Colégio Assunção de Santa Teresa, para, de outro lado, dedicar-se a um curso de apologética para
os intelectuais da Capital da República. Realmente, célebres, eruditas e
altamente científicas foram as conferências feitas por ele no Círculo Católico, cujo presidente, Dr. Carlos de Laet, escreveu um artigo no "Jornal do Brasil", sobre a personalidade do Padre João Gualberto, enaltecendo seus dotes de inteligência peregrina e de cultura invulgar nos
diversos departamentos do saber humano. Durante os trinta anos em
que residiu no Rio, frequentes vezes esteve em contacto com os intelectuais, já paraninfando turmas de doutorandos de Medicina, Direito e
Engenharia, já orientando particularmente os aludidos doutorandos na
confecção de suas teses de formatura. Os centros cultos têm apreciado
o valor científico do Padre João Gualberto, a quem muito deve o clero
do Brasil, quer quanto à sua formação eclesiástica, quer quanto às
suas pregações de retiros espirituais em diversas dioceses do Brasil, pois
pregou exercícios espirituais ao clero, nos Bispados de Mariana, Florianópolis, Taubaté, etc., como também a comunidades religiosas. O Sr.
Professor Leitão da Cunha, então Reitor da Universidade do Brasil, testemunhou o saber do Padre João Gualberto quando, por ocasião da
inauguração da enfermaria em homenagem a seu nome, realizou ele
uma conferência sobre assunto relacionado à cadeira de anatomia patológica. O Padre, que, ao entrar na sala, fora recebido com sorrisos
pelos estudantes, ao terminar a conferência quase saiu carregado pelos
mesmos. De outra vez, por ocasião de um discurso aos engenheirandos,
o Sr. Paulo de Frontin se dirigira ao Padre João Gualberto, com verdadeira efusão intelectual, chamando-o de colega. E ainda falando sobre Manguinhos, recebera, de Carlos Chagas e de seus colegas daquele
centro, verdadeiros aplausos. Ainda quando em São Paulo, na Faculdade ~e Direito, assistindo a uma aula de Medicina Legal do Sr. Professor Amâncio de Carvalho, sendo convidado para falar aos alunos
presentes, discorreu sobre a matéria explorada pelo professor. As suas
palavras foram não só precisas, atuais, como mais modernas do que
as do lente. Nesta ocasião o Sr. Vítor Konder, ex-ministro da Viação,
então aluno, agradecera ao Revmo. Padre João Gualberto pela bela preleção que lhe fizera. O Sr. Cardeal Cerejeira, Patriarca de Lisboa, de
passagem pelo Rio, saudado em nome elo clero pelo Padre João Gualberto, ficara tomado de admiração de ver que suas pastorais e suas
letras fossem tão bem apreciadas pelo ilustre sacerdote. Na Academia
de Medicina do Rio, nos tempos do Dr. Pizzardo, e provocado pelo Dr.
Felício dos Santos, o Padre João Gualberto apresentou um estudo sobre o aborto nas suas relações com a moral católica. Após a exposição feita pelo Padre, prestaram a devida homenagem ao seu saber, e
desde então o Dr. Fernando Magalhães se tornou seu amigo. Durante
mais de trinta anos o Padre João Gualberto ensinou catecismo às alunas do Clégio da Assunção. São lembradas pelos homens de ciência
de São Paulo as célebres conferências do Padre João Gualberto, contra Enrico Ferri; as que pronunciou sobre a Imaculada Conceição, na
Catedral de São Paulo, por ocasião do cinquentenário da proclamação
do dogma, e, principalmente, as admiráveis conferências sobre protes-
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tantismo, na Igreja de Santa Cecília. Em 21 de Dezembro de 1944, foi
inscrito no Livro do Mérito, dele coni:,tando o seguinte: "Em testemunho de público reconhecimento nacional, pelas suas doações valiosas e
prestações de serviços relevantes para enriquecimento do patrimônio material e espiritual do Brasil".
Pe. José Romualdo de Sousa. - Faleceu no dia 27 de Outubro de
1947 o Pe. José Romualdo de Sousa, Vigário de Caucânia, Arquidiocese
de Fortaleza. Sacerdote exemplar, apesar da sua idade provecta morreu à frente do seu rebanho, que dirigia há 34 anos. Era filho legítimo
de José Domingues Sousa e Augusta Virgínia ela Conceição, tendo nascido na freguesia de São José de Fortaleza. Recebera a tonsura em
30. 11 . 1900, as ordens menores no mesmo dia e mês ele 1901, o subdiaconato em 1902, tudo na Prainha; o diaconato em 28. 3. 1903, na
Sé, e o presbiterato na Prainha, aos 30 de Novembro ele 1903, sendolhe o sacerdócio conferido por D. Joaquim José Vieira.
Frei Mário de Santa Teresa, O. C. D. - Frei Mário de Santa Teresa, no século Humberto Bellotto, nasceu a 13 de Maio de 1915 em
Santa Cruz das Palmeiras, no Estado de S. Paulo, filho de Eugênio
Bellotto e de Luísa Zanon. A 24 ele Junho de 1929 ingressava no seminário dos Padres Carmelitas Descalços. Recebeu o hábito ele Nossa Senhora do Carmo a 15 de Outubro ele 1931, na Basílica de Santa
Teresinha, no Rio de Janeiro, consagrando-se a Deus com os votos religiosos a 16 de Outubro do ano seguinte. A 25 de Março de 1933 embarcava para Roma a fim de estudar filosofia e teologia. Foi ordenado Sacerdote a 9 de Julho ele 1939. Após dois anos ele aperfeiçoamento no Colégio Angélico de Roma, voltava ao Brasil a 11 de Julho
de 1942, trabalhando com zelo apostólico na paróquia de Santa Teresinha de Higienópolis de S. Paulo. Uma doença pertinaz, suportada com
cristã resignação, deteve-o quase três anos numa casa de saúde. últimamente agravando-se seus padecimentos, foi transportado para a Santa
Casa ele Misericórdia ela Capital paulista, onde veio a falecer confortado com todos os Sacramentos ele nossa santa Religião, sendo assistido pelos seus irmãos ele hábito e parentes. Morreu com plenos sentidos balbuciando até o último suspiro devotas e fervorosas orações. Frei
Mário foi sempre perfeito modelo de observância regular, piedoso e
cheio ele zelo pela salvação elas almas.

Padre Celestino Dordis, S. J. - Faleceu no Colégio São Luís, em
São Paulo. Contava com 65 anos de idade e 49 de vida religiosa. Nasceu em Montgaillard, na França, a 6 ele Abril de 1882. Era filho de
Antônio Dordis e Ana Piquet. A 12 de Novembro ele 1898 ingressou
na Companhia de Jesus, no Noviciado Santo Estanislau, da cidade da
Campanha, no Sul ele Minas, onde teve por mestre ao Padre Justino
Maria Lombardi, de santa memória. Ordenado sacerdote em Roma a
26 de Julho de 1914, voltou ao Brasil no ano seguinte, sendo pouco
depois aplicado aos santos ministérios, primeiro em Santos, no Santuário cio Coração ele Jesus, depois em !tu, na igreja do Bom Jesus.
Os últimos cinco anos de vida, passou como capelão no Colégio São
Francisco Xavier, no lpiranga.
15*

228

Necrologia

Pe. Jorge Eigl, C. SS. R. - Faleceu no dia 21 de Outubro p. p., em
Pirapitingui, S. Paulo. Nascido na Baviera a 7 de Março de 1889, professou na Congregação em Gars, aos 8 de Setembro de 1910. Foi ordenado em Ratisbona a 21 de Junho de 1915 e veio para o Brasil em
1920. Exerceu o ministério sacerdotal como missionário nos Estados de
Goiás e de S. Paulo durante muitos anos, e desde 1929 trabalhou como capelão em vários asilos, dedicando-se com extremo carinho ao
trato e à assistência espiritual dos doentes. Nesse apostolado, principalmente, alcançou a estima de todos, e distinguiu-se sobretudo por uma
caridade sem limites para com os necessitados.

APRECIAÇÕES
De Occasionariis et Recidivis, auctore F r a n e i s c o T e r H a a r,
CSSR. Juxta doctrinam S. Alphonsi aliorumque probatorum auctorum. - Ed. II revisa et aucta. Marietti, Taurini 1939, pgs. XV+455.
Entre as cruzes do cura d'almas não é a mais leve o cuidado que
se eleve empenhar para com os que estão, ou sempre na beira do precipício, ou sempre caindo de novo, ele modo que se torne um problema
inquietante do ministro se pode ou não aplicar o sacramento da misericórdia sem injúria ao Redentor. Por isso há mais de dois decênios
que os operários na vinha cio Senhor agradecem ao R. P. Francisco
Ter Haar o seu livro De Occasionariis et Recidivis, que desde 1939
·existe em 2$ edição. A fama universal de que goza a obra nos dispensa duma apreciação recomendatória. O livro não é teórico, embora
desdobre amplamente os princípios, tanto teológico-morais como psicológico-práticos, que devem nortear o confessor, a fim ele que ele não
se deixe levar por uma severidade cômoda que o afasta do seu ofício de ser o dispensador da longanimidade misericordiosa e compassiva
do Mestre que não se cansa em ir ao encalço da ovelha perdida no deserto com uma paciência de mãe, a fim de que não se deixe seduzir
por uma compaixão falsa e cruel que transforma o sacramento do perdão em instrumento de perdição. Não recua o autor diante dos casos
mais difíceis e intrincados, · como se vê no capítulo V do primeiro tratado: De occasione proxima necessaria in qua quis sem per labitur. Parece ser uma banalidade ao ver o autor realçar como ponto cardeal a
salvação eterna do pecador. No entanto, em face de opiniões corno
"compreender tudo é perdoar tudo" ou semelhantes, bem urgente se torna a clareza de vista. A compreensão não salva o homem, salva-o a
volta ao bom caminho. A palavra do "olho que te escandaliza" foi dita
por Aquele que compreende o coração humano corno ninguém. Todavia
este princípio não seduz o autor a sentar-se no tribunal para condenar; antes ele procura com verdadeira solicitude pastoral compreender
a situação individual, compreender a fraqueza e dar o remédio adequado. Fala pelas páginas deste livro o zelo pela salvação das almas
na linguagem do teólogo que criteriosamente consulta os peritos na
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arte e santos missionários como d' Annibale e Berardi, Santo Afonso Maria e S. Leonardo de Porto Maurício. Este livro não devia faltar na
biblioteca dos vigários.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.

Casus Conscientire, auctore F r aneis e o Ter H a ar, CSSR. - Vol.
)3 1944, pgs. VIII+212. Vol. 113 1944, pgs. Vll+230. Marietti, Torino.
Estes "Casus Conscientire" são, na intenção do autor e de fato,
uma continuação ou complemento da obra já conhecido "De Occasionariis et Recidivis". O primeiro volume trata em duas secções "De
prrecipuis huius retatis peccandi occasionibus: l.º em geral; 2.º em particular. São aplicados, dum modo prático, os princípios expostos na obra
principal supra-citada. Merece especial menção que Ter Haar, na pág.
33 ss., aborda a diferença no proceder dos confessores, diferença que
não raro se faz sentir dum modo desagradável na administração do sacramento da penitência. O segundo volume se intitula: De prrecipuis
huius retatis vitiis eorumque remediis. A vantagem de serem ventilados
estes assuntos, é óbvia. Ter Haar não se esquiva dos casos problemáticos: J• secção: De dispositione requisita ad sacramentum prenitentire; 11• secção: De vitiis in particulari; de incredulitate; de vitio pollutionis, de onanismo coniugali, de iniustitia et avaritia. Os casos são,
de fato, numerosíssimos e variados. A apresentação fluente faz deste
livro tão sério uma leitura agradável e utilíssima. A obra deve ser
recomendada a quantos se dedicam ao ministério da penitência.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
De Censuris, Tractatus Canonico-moralis iuxta C. 1. C., auctore F e I i e e M. C a p p e 11 o, S. j. - Ed. tertia recognita et emendata. Marietti, Taurini-Romae, 1933, págs. XVI +515.
Este livro do conhecido canonista é uma explicação e interpretação minuciosa do direito penal da Igreja. Versado na praxe da Santa
Sé, o A. desenvolve o conceito da censura desde a origem, no direito
romano, até a significação rigorosamente determinada de hoje. Depois
de tratar do sujeito ativo e passivo como da causa da censura, das
regras a observar ao infligi-la, das condições necessárias para incorrer
numa censura, do trâmite judicial, enfim de todas as questões de princípio em matéria penal, passa o A., na segunda parte, às censuras in
concreto. As diversas excomunhões "latre sententire" são propostas sistemàticamente segundo as suas categorias de reserva. De modo semelhante procede o A. em relação ao interdito e à suspensão. Merece
especial menção o cap. IV da primeira parte: De iis qui absolvere
possunt a censuris. Visa principalmente o ministério sacerdotal no confessionário, como também extra-sacramental, pondo em evidência os dois
foros com suas competências ordinárias, e as extraordinárias do foro
interno em casos urgentes. E' digno de nota que Cappello costuma
dar uma solução definitiva prática (embora não peremptória como é
natural) nas questões controvertidas, coisa que interessa a maioria dos
que se devem ocupar com o estudo das censuras eclesiásticas. O livro
'apresenta um bom "lndex Scriptorum" no princípio e "lnclex Rerum"
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
no fim.
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lnstitutiones Iurls Canonici, auctore P. Dr. C h ris top h oro B e r u t ti,
O. P. Vol. 1. Normre Oenerales, 1936, págs. VIIl+183. Vol. li. Pars
prima: De Personis et de Clericis in genere, 1943, págs. XI+ 359.
Vol. III. De Religiosis, 1936, págs. XVI+384. Vol. IV. De Rebus, 1940,
págs. XX+562. Vol. VI. De Delictis et Prenis, 1938, págs. XV-1-258.
- Marietti, Taurini-Romre.
P. Berutti, conhecido catedrático da Universidade de Friburgo na
Suíça, há mais de quinze anos é lente de Direito canônico na Faculdade teológica. Na obra em apreço ele apresenta um comentário do
Direito da Igreja, que com a possível brevidade explica as leis canônicas auxiliando o leitor a entender, não só a matéria do Direito, senão ainda o espírito que o informa. O método é exatamente aquele que
foi prescrito pela S. C. dos Seminários e Universidades (decr. de 7
de Agosto de 1917). O autor tem em mira a instrução dos estudantes
de teologia e por isso, de propósito, evita as discussões em voga entre os canonistas, sempre que isto lhe pareceu ser possível sem prejuízo para a prática. Não trata De Sacramentis nem De Censuris latre
sententire, por ser matéria da teologia moral e pastoral (prefácio do
A.). Conforme esta finalidade - um tanto restrita dum manual - o
P. Berutti procura reunir o mais possível os pontos principais de cada
questão, pontos estes destacados também tipogràficamente. Exemplos:
De privilegio canonis.. . offensa vel nocumentum aut: 1) in corpore .. . ,·
aut: 2) in dignitate ... ; aut: 3) in libertate ... Brevemente são explicadas as condições para incorrer a censura e enumerados os casos previstos no direito penal do Código (cfr. Vol. II, págs. 96 ss.).
Quandonam iurisdictionem Ecclesia suppleat: Distingue claramente entre o uso válido e lícito da jurisdição suprida em caso de erro comum
ou díivida positiva, não só quanto à confissão, senão também quanto
à assistência ao matrimônio (Vol. 11, págs. 334-337). No tratado De
Religiosis, elaborado com esmero, encontramos um "scholion" interessante: Quid legitime auctoritati civili competere possit in ordine ad institutorum religiosorum erectionem (Vol. 111, págs. 39 ss.). O Vol. VI
apresenta somente a explicação, muito detalhada, do delito e das penas
eclesiásticas em geral, sem todavia entrar na explicação de cada censura em particular (cfr. supra). E' de desejar que em breve sejam publicados os Vols. li. 2• parte: De clericis in specie, e V. De Processibus. A obra de Berutti será particularmente benvinda aos sacerdotes
que trabalham na cura dalmas.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
lus Constitutionale Missionum, auctore V i c t o r i o B a r t o c c e t t i.
Apud R. Berruti & C., Torino 1947, 218 págs.
Este Direito constitucional das Missões é uma novidade. O A. é
professor de Direito missionário no Ateneu Urbaniano em Roma e Consultor da S. C. da Propaganda. Como justificação deste livro o A.
alega a experiência que adquiriu nos cinco anos (1931-1935) em que
exerceu o cargo de Oficial para o Extremo Oriente, na S. C. da Propagação da Fé (pág. 17). No primeito capítulo Bartoccetti procura fixar o conceito de "Missão" ou de "território de Missões", dinstinguindo entre "obiective et de facto" e "non de facto sed de iure" sem todavia dar uma definição (pois toda a definição em direito é perigosa).
No segundo capítulo relata os documentos pontifícios mais importantes
para o desenvolvimento histórico das Missões. Os capítulos seguintes se
ocupam com a instituição da "Commissio", ou entrega às diversas Con-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 1, Março 1948 231
gregações religiosas, característica para as Missões em geral. Os últimos capítulos se referem a questões oriundas principalmente da diarquia (superior eclesiástico e religioso) e da dualidade do sujeito jurídico (Missão e Congregação). No cap. 17 é posta em foco a questão
do clero indígena. O livro é interessantíssimo, não só para o canonista.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.

Praxis Ordinandorum, auctore C a e sare C ar b o n e. - Ed. IV, 1944,
XVIII+ 325 págs. Marietti, Taurini.
O autor deste livrinho pretende dar uma espécie de manual aos
que seguem a vocação eclesiástica. O assunto é disposto segundo os
graus elas Ordens, em forma ele catecismo. A finalidade do livro não
é somente explicar as Ordens, mas ainda de sugerir a forma de vida
correspondente à Ordem. Dum modo conciso e feliz o autor caracteriza
as disposições necessárias aos candidatos e distingue entre a vocação
divina e os sinais desta vocação. Alega em sua obra rica documentação cio C. I. C. e dos Decretos das Ss. Congregações. São numerosas e bem escolhidas as citações - no rodapé e nos apêndices de autores competentes e cios Santos Padres. O amor e a estima pela
vocação sacerdotal fala em cada página deste livro, que prestará ótimos serviços nos seminários, e pode servir de Vademecum do sacerdote,
como deseja o autor no prefácio ela primeira edição.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
Creremoniale iuxta Ritum Romanum, auctore A 1o i s i o M. cl e C a r p o,
O. M. Editio decima revisa et aucta a Sac. A I o i s i o M o r e t t i. Marietti, Taurini 1932, XXVll+816 págs.
Se é maldito o homem que faz a obra ele Deus com má fé (Jer
48, 10), será bendito o homem que a faz com o devido cuidado. Este
cerimonial, segundo a intenção do autor franciscano De Carpo, tem
a finalidade de facilitar aos ministros cio altar o santo ministério. E',
sem dúvida, de suma conveniência que em cada sacristia de igreja com
funções frequentes haja um cerimonial, para que o culto possa ser
executado dum modo digno e edificante. No presente livro as cerimônias das funções litúrgicas são propostas dum modo claro e breve,
visando a aplicação prática. Para maior facilidade são inseridos, no
texto, esquemas dispositivos como p. ex. para a Bênção dos Ramos,
Canto ela Paixão, Adoração ela Cruz, etc. Para vigários e reitores ele
igrejas, assim como para o uso imediato de cerimoniários, é ótimo. No
apêndice se encontra uma disposição sobre o modo ele proceder na visita canônica. O !nelice alfabético é bom.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
Ordo Judicialis Processus Canonicl Super Nullitate Matrimonii, instruendi iuxta instructionem a S. C. de Sacramentis editam, auctore Ivo
B e n e d e t ti. - Marietti, Taurini, Novissima editio, 1938, 249 págs.
Na sua qualidade de doutor em teologia e advogado da S. R. Rota
o autor é suficiêntemente qualificado ele apresentar um comentário da
Instrução baixada aos 15 de Agosto de 1936 pela S. C. ela Disciplina
dos Sacramentos sobre a Ordem de Processos em casos ele nulidade
do matrimônio, ainda mais que o mesmo já antes havia publicado um
livro sobre os processos matrimoniais, o qual, nesta eclitio novíssima,
é adaptado à elita instrução. A grande utilidade deste livro está, não
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só na explicação magistral das determinações, mas de modo particular na ilustração dada por exemplos da praxe judicial. Só a título
de informação sejam citados: pág. 24, Formula pro nominatione Cursoris et Apparitoris; pág. 42, exemplum Libelli supplicis e pág. 43,
exemplum petitionis oralis; pág. 82, Exemplum Depositionis N. N. testis; pág. 122, Exemplum qurerelre nullitatis; pág. 177, Informatio Parochi; pág. 197, Specimen processus matrimonialis. A parte primeira
trata do processo matrimonial em geral; a parte segunda: De causis
super matrimonio rato, et non consummato. O livro será de particular
interesse para os tribunais diocesanos.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.

II Terz'Ordine Francescana. Leglslazione Canonica, dei P. Ma t te o
C o n te d a C o r o n a ta, O. F. M. Cap. - Casa Editrice Marietti.
Uma excelente obra sobre a Ordem III de S. Francisco em face
da nova legislação canônica, da autoria do P. Matteo Conte da Coronata, O. F. M. Cap., doutor e lente de Direito canônico, examinador
e juiz pró-sinodal na arquidiocese de Gênova. Muito bem ordenada, escrita em linguagem simples e clara, acessível a todas as inteligências,
completa quanto possível e minuciosa na referência das fontes, esta
obra merece tornar-se de consulta frequente em todos os sodalícios terciários. Recomendamo-la a todos que desejam conhecer mais profundamente os objetivos, os direitos e os privilégios da Ordem e especialmente aos diretores de fraternidades os quais encontrarão neste tratado regras, exemplos e conselhos úteis para a resolução dos casos difíceis que se lhes apresentarem concernindo a atividade do sodalício
ou a constituição da Ordem Terceira.
O livro está dividido em cinco partes ou títulos que tratam sucessiva e metodicamente: 1.º da natureza, origem e variedades da Ordem
Terceira em geral e especialmente da franciscana; 2.º da admissão e da
exclusão de associados, quem pode ser inscrito, quem pode inscrever
os Terceiros, que formalidades são exigidas para a entrada e a saída
do sodalicio e da Ordem; 3.º das obrigações do Terciário, tanto as
que derivam da Regra, quanto as que derivam das leis eclesiásticas que
lhes são aplicáveis; 4.º do governo da Ordem Terceira, constituição
e organização dos sodalícios, suas relações de ordem pública com as
demais entidades eclesiásticas, e suas relações de ordem privada, para
administração dos bens próprios do sodalício e para governo, no sentido estrito, da sua atividade interna nas relações dos associados entre si e com associados de outras fraternidades;. 5.º, enfim, dos direitos e privilégios da Ordem Terceira, em especial da franciscana, e
das múltiplas graças que lhe são concedidas e que consistem, na maioria dos casos, na outorga de um grande número de indulgências, algumas das quais privativas das famílias de S. Francisco. Termina o
livro um bem elaborado sumário das indulgências que cabem aos Terciários franciscanos, seguido por um escrupuloso calendário dos dias
em que, cada ano, essas numerosas indulgências podem ser alcançadas.
Aos que desejarem formar, logo ao primeiro mànuseio, uma ideia
aproximada da orientação do livro e da capacidade do autor, aconselhamos a leitura do capítulo II do título 1, no qual se define o que seja,
em face do vigente Código Canônico, uma Ordem Terceira e em que
ela se diferencia das outras associações de fiéis, ou a do § li do
capítulo VII do titulo V, no qual se precisa, esclarece e explica o que
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seja a indulgência dos seis Pater, Ave, Gloria, uma das mais praticáveis e valiosas, entre as que são privativas dos franciscanos de qualquer das três Ordens. O primeiro desses trechos mostra bem a exatidão e a claridade com que o autor trata do assunto; o segundo a
habilidade com que elucida um tema de si obscuro e complicado; ambos patenteiam a segurança do seu raciocínio e o apuro dos seus
conhecimentos.
P. C. Mendes.

Heroes of the Cross, by Fr. M a r i o n A. H a b i g, O. F. M. St.
Anthony Guild Press, Paterson, 1947, 271 págs.
O R. P. Fr. Marion Habig, autor de "The Franciscan Pere Marquette" e de outros livros de valor, acaba de lançar à publicidade a
3• edição de "Heroes of the Cross". Trata-se de um martirológio completo da América do Norte, contendo também relações concisas e exatas do martírio de 117 Religiosos franciscanos que deram a vida por
sua fé, quando pregavam o Evangelho aos índios dos territórios que
hoje formam os Estados Unidos. As informações contidas em "Heroes
of the Cross" são tão exatas e fidedignas que serviram de fonte histórica na preparação dos documentos para a Sagrada Congregação dos
Ritos. "Heroes of the Cross" é uma obra sumamente interessante e
uma contribuição de alto valor para a história da Igreja Católica na
Fr. S. Silva Neiva, O. F. M.
América do Norte.
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Cr$ 15,00
Talbot, F. S., Un Saint parmi les
Sauvages. a14 pp.
Cr $25,00
Thibaut, D. R., O. S. B., Dom Columba Marmion O. S. B. Buenos
Aires 1946. 614 pp.
CrS 50,00
Vallery-Radot, R., La Vie de Pasteur. 556 pp.
Cr $70,00
Vasconcelos, E., Pedro Jorge Frassati. Porto 1943. 230 pp. Cr $20,00
HISTóRIA
Barthas/Fonseca, Fatima, Merveille
Inouie. Mo11tréal. 404 PP.
Br. Cr $30,00
- n était trois petits enfants. Vie
séc:rête et pénitente des voyants
·de Fatima. Montréal, 1945, 224 pp.
, Broch. Cr$ 25,00
Carmo, Dr. M., Brilhante Milagre em
Fátima. Lisboa 1945. 148 pp.
Cr$15,00
Charpentler, J., L'Ordre des Templiers. Paris 1945. 266 pp.
Cr$45,00
Clénet, B.. Gloire a Notre-Dame
Reine de France. 204 pp. MontCrS 25,00
réal 1945.
Delabay!!, J., Elle s'est montrée a
Trois Pastoreaux de Fátima. 178
pp. Montréal 1947.
CrS 25,00
Félix, Dr. J. M., Fátima e a Redenção de Portugal. Vila Nova de Famalicão, 1939. 284 pp.
Cr$ 20,00
Figueiredo, Antero de, Fátima. Graças, Segredos, Mistérios. Livraria
Bertrand, L.isboa, 1944. 378 pp.
Br. Cr$ 24,00
Fischer, L., Fátima à Luz da Autoridade Eclesiástica. Lisboa, 1932. 133
pp.
Cr$ 10,00
Insuelas, J. B. L., Curso de Patrologia. (História da Literatm·a Antiga da Igreja). Braga, 1944. 780 pp.
Cr$ 70,00

Kirkfleet, c. J., The white Canons
of St. Norbert. Herder, St. Louis.
Enc. Cr $65,00
1944. 307 pp.
Lecompte, P., O. F. M., La Chronique Conventuelle.
Montréal.
131 PP.
Br. Cr $12,00
Montelo, V. de, Fátima, o Parafso na
Tel'l'a (Subsídios para a História
dos Acontecimentos de Fátima).
Lisboa, 1931. 190 pp.
Cr$ 12,00
- A Pérola de Portugal. Crónicas
de Fátima. I;,isboa.
Cr$ 10,00
Oliveira, P. M., História Eclesiástica
de Portugal. Lisboa 1940. 428 pp.
Cr$30,00
Pattee, R., El catolicismo en Estados Unidos. México 1945, 541 pp,
Broch. Cr $50,00
Piette, C. J. G. M., O. · F. l\L,
ll:vocation de Junipero Serra, Fondatem· de la Califomie. 439 pp.
Montréal 1946.
CrS 60,00
FILOSOFIA
Allers, R., Freud. Estudo Critico da
Psicanálise. Porto, 1946. 338 pp.
Cr$ 36,00
Allers, R., The Psychology
Character, New York, 1943. 383 pp.
Enc. Cr$ 75,00
·Andrade, A. A. de, Vernei e a Filosofia Portuguesa. Braga 1946. 386 pp.
CrS 25,00
Barros, M. C. de, Lições de Filosofia
Tomista. Porto, 1945. 430 pp.
Cr$ 50,00
Cory, H. E., The Emancipation of a
Freethinkcr. 313 pp.
Cr $80,00
De Wulf, M., Précis d'histoh·e de
la philosophie, Montréal 1943, 156
pp.
Br. Cr$22,00
Farges & Barbedette, Cours de Philosophie, Montréal 1943, 2 vols.
643 + 607 PP.
Br. Cr $100,00
Gar Mar, Vicente, s. J., Sugerencias Filosófico-Literarias. B. Aires,. 1943. 498 pp. Enc. Cr$ 50,00
Hugon, P. E., O. P., Las Veintecuatro
Tesis Tomistas. Buenos Aires 1946.
Cr $30,00
327 pp.
Iíao, J. B. Se-Tsien, O. F. M., La
filosofia social y politica del confucianismo. B. Aires 1945, 320 pp.
Broch. Cr $35,00
Laburú, J. A., S. J., Psicologia médica, Montevideo 1942, 341 pp.
Br. Cr $50,00

of

-

Anormalidades
del
caracter,
Montevideo 1943, 216 pp,
Broch. Cr $45,00
- Origen de la vida. Montevideo,
1943. 112 pp.
Broch. Cr$ 12,00
- Los Sentimientos su Influjo en la
Conducta del Hombre. 261 pp.
Montevidéu 1946.
C1·$ 45,00
Lahr, C., Manual de Filosofia, Porto 1941. 839 pp.
Cr S60,00
Martins, D., S. J., Bergson. A Intuição como Método na Metafisica.
326 pp. Porto, 1946.
Cr$ 36,00
Ribeiro, P. I. de s.. o. F. M., Escola Franciscana, Lisboa, 1943.
202 pp.
. Br. Cr$ 18,00
Roustan, Lecciones de Psicologia.
Buenos Aires. 474 pp.
Br. Cr S50,00
Sturzo, L., The True Life. N. J.
1943. 312 pp.
· Cr $90,00
PEDAGOGIA
Alves, A. D., Rapariga Moderna.
Lisboa 1946. 210 pp.
c1·s 18,00
Anônimo, Aide Spirituel à l'usage
des gardes-malades et des malades. Montréal. 127 pp.
Cr $6,00
Anonimo, Les Passions de L'AdolesCr$ 15,00
cence. 92 pp.
- Les Passions de L'Enfance. 132 pp.
Cr$ 15,00
L'Archevêque-Duguay, J., Mater. 110
pp. Montréal 1946.
CrS 15,00
Barabe, O. M. 1., Paul-Henri, Obstacles, comment les vaincre. Montréal, 1943. 301 pp. Broch. Cr$ 28,00
Bethléem, Abade René, Catecismo
da Educação, Livraria Figueiri, nhas, Pôrto, 1945. 651 pp.
;sr. Cr$ 40,00
Biot, D. R., Education de L'Amour.
238 pp. Paris 1946.
CrS 25,00
Boudrias, Mme. G., Les Nouvelles
Mamans. Montréal. 111 pp.
Br. Cr S16,00
- Hygiêne Familiale et Sociale.
Montréal. 384 pp.
Cr $30,00
Bourgeois, A. C. E., Une Richesse a
Sauver: L'enfant sans soutien. 262
pp. Montréal 1946.
crs 35,00
Bousquet, O. P., Jean, Comment
éduquer vos enfants. Montréal.
160 pp.
Br. Cr $18,00
Onarmot, F. , S. J. , Présence mariale, Montréal 1940, 204 pp.
Br. Cr S20,00

Christian, A., Ce Sacrement est
Grand. Montréal 1942. 250 pp,
Cr$ 28,00
Combes, P., O Livro da Dona de
Casa. Porto, 1934, 233 pp,
Broch. Cr$ 20,00
Idem Encad. Cr$ 30,00
- O Liv1•0 da Educadora. Porto,
1934. 218 pp.
Broch. Cr$ 20,00
Idem Encad. Cr$ 30,00
- O Livro da Esposa. Porto, 1934.
Broch. Cr$ 20,00
Idem Encad. Cr$ 30,00
- O Livro da Mãe. Porto, 1934,. 223
pp.
Broch. Crt 20,00
Idem. Encad. Cl'$ 30,00
Courtois, G., L'Art d'être Chef. 220
pp. Montréal 1946.
CrS 25,00
Deferrari, R. J., Essays on Catholic
Education in U.S. Paterson 1942,
556 pp.
Enc. Cr $115,00
Drogat, N., S. J., Méditations a
Dieux. La Montée de Notre Foyer.
21)2 pp. Paris 1946.
Cr$ 25,00
ltlisée, P., O. F. M. C., Un Coup
de Clairon. 188 pp. Montréal 1946.
Cr$25,00
Xl:Iisée, P., o. F. M. C., Aux Jeunes
Gens. Collection. 8 fasciculos.
'
Cr$40,00
- Aux Jeunes Filles. Collection. 10
fasciculos.
Cr$ 50,00
Elizalde, A. B., Cartas de un Cura
que fue padrino de casamiento,
B. Aires 1944, 196 pp.
Br. Cr$8,00
Gay, M. F., et Cousin, L., Comment
J'Jl:léve· mon enfant. 709 pp. Paris 1927.
Cr$ 75,00
Grangcr, A. M., O. P., Comment
P1·éparer son Mariage? Montréal
1942. 204 pp.
.
Cr $20,00
Grimaud, A. e., Non-Mariées. · 258
pp.
01'$ 25,00
- Bébé •grandit. 280 pp.
Cr$ 25,00
- Futurs Jl:poux. ::S20 pp, Cr$ 30,00
- Mamans. 236 pp.
Cr$ 20,00
- Foyers Brisés. 284 pp. Cr$ 22,00
Guerrero, E., Fundamentos de Pedagogia Cristiana. 383 pp. Madrid
1945.
Cr$ 70,00
Fõrster, F. w·., La escuela y el cafacter, B. Aires, 1941, 204 pp.
Br. Cr $15,00
Fortier, D. J., Je vais être Mêre ...
253 pp. Quebéc 1946.
Cr$ 35,00
Guibert, J., A Entrada na Vida.
Pôrto, 1939. 125 pp. Br. Cr$ 8,00

Hoesl, P., Ton Cqeur Devant Dieu.
221 pp. Pa1·is, 1946.
CrS 25,00
Hoornaert, P. G., S. J., El Combate
de la Pureza. Santander 1946. 259
pp.
CrS 45,00
Klug, Dr. I., Les Profondeurs de
L'Ame. 490 pp.
Cr $60,00
Laburú S. J., J. A. de, La Salud
Corporal y San Ignaclo de Loyola. Montevldeo, 1938. 168 pp.
Broch. ·cr$ 18,00·
Lachapelle, A. P., Psychologle et
Pédagogle. 206 pp. Montréal 1944.
Cr$2q,00
Lejlit, J. H., S. J., Polltique et
éducation, Montréal 1941, 321 pp.
Br. Cr $35,00
Léon, Frêre, Formation Rellgleuse
et Méthodes actives. Montréal.
176 PP.
Br. Cr $15,00
- Hors des Sentlers Battus. Essal
de Méthodologie Nouvelle. 4 vols.
Cr $60,00
146-176-157-111 pp.
- Pour mieux enseigner. 132 pp.
Cr$15,00
Marie-France, Mamans, avec énergie. . . 150 pp.
CrS 18,00
- Mamans, avec ·1e soul"ire... 148
pp.
CrS 18,00
- mamans, avec tendresse... 135
pp. Montréal, 1947
Cr$ 18,00
Mercier, L. P., D. C., N. D., Quoi
dire, Comment dire et Quoi faire.
62 pp. Montréal 1930.
CrS 10,0Q
Plus, R., S. J., Face au Mariage.
128 pp. Paris 1931.
. CrS 15,00
Pradel, A. H., Comment former des
hommes. 208 pp.
Cr$ 20,00
...:.... Les petltes vertus de l'éducateur.
115 PP., Paris 1939.
CrS 15,00
Surbled, Dr. G., Conselhos aos Adolescentes. Porto, 1942. 220 pp.
Cr$ 12,00
- Conselhos às Raparigas. Porto,
1942. 180 pp.
Cr$ 12,00
- Conselhos aos Rapazes. Porto,
1944. 150 pp.
Cr$ 10,00
Ta.rdivel, F.', La· Personnallté Ll.ttéraire de Newman ll:ducateur. Paris, 1937. 236 pp.
Cr$ 35,00
Vérine, La Famille Nouvelle. 143. pp.
Paris 1945.
CrS 18,00
Vilahur, Maria Rosa, La joven ante
la vida. B. Aires 1945. 151 pp.
Broch. Cr $18,00

SOCIOLOGIA
Andrea, M. M., Catolicismo Social.
Bienos Aires, 1945. 312 pp.
Cr$ 28,00
Azpiazu, J., S. J. , Moral proflslonal
económica, B. Aires 1940, 430 pp.
Enc. C1· $45,00
Barlbeau, c., Leçons sociales,· Montréal 1942, 213 pp. Br. Cr $25,00
Borne, E., y Henry, F., El Trabajo
y el Hombre. Buenos Aires 1944.
190 pp.
CrS 28,00
Bl'ena, T. G., Corporativismo de
Assoclación, Montevideo 1937, 325
PP.
Br. Cr $15,00
- La Tragedla Actual, Montevidco
1941, 120 pp.
Br. Cr $10,00
B1·ubel, c:, La reconstrucción social
según el plan de Pio XI, B. Aires 1943, 481 pp.
Enc.• Cr $40,00
Colens, P. L., A Formação dos Dirigentes de Obras Sociais. 244 pp.
'
CrSl0,00
Delaye, E., S. J., Eléments de Morale Sociale. MontréaL 195 pp.
Br. Cr $18,00 .
Dautais, E., Leçons ll:lémentaires de
Morale Sociale d'aprês l'enseignement des Encycliques Pontlflcales.
190 pp. Paris 1946.
CrS 22,00
Gurlan, · W., El Bolchevismo. Barcelona, 1932. 325 pp. Enc. Cr$ 60,00
Haessle, J., El Trabajo y la Moral.
Buenos Aires 1944. 292 pp.
CrS 40,00
Lacbance, L., O. P., Natlonallsme
et rellgion, Ottawa 1936, 195 pp.
Br. Cr $20,00
Lallemant, D., Principies católicos
de acción cívica, B. Aires 194l,
280 pp.
Br. Cr $20,00
Lamarche, Thomas M., O. P., Comment Rendre l'Argent au Peuple.
3 vol. . 238-229-205 PP.
·
Br. Cr $45,00
Laurent, L. & E. L., O. F. M.,
Autour de "Rerum Novarum;'.
Montréal. 86 pp.
Br. Cr $15,00
Levassor, R., Manuel pour les cercles
d'études. Mont1·éal 1939, 217 pp.
Broch. Cr $20,00
Passage, H. du, S. J., Moral e Capitalismo. Porto. 231 pp.
Cr$ 18,00
Pinto, E., Francisco de Asls y la
Revoluclon
Social,
Montevldeo
1940, 109 pp.
Br. Cr $10,00

Pio XIl, La familia cristlana. DisBuil, N. M. , Las ra'zones de creer,
cursos a los recien casados (1939Montevideo 1943, 261 pp,.
1943). B. Aires 1945, 415 pp.
Br. Cr $18,00
Broch. Cr $40,00
- Yo Católico y tu que ... ? MontePlus, R., s. J., F1·ente al trabajo,
video, 1940. 74 pp.
B. Aires 1942, 182 pp. Br. Cr $7,00
,
Broch. Cr$ 4,00
Carmo, Dr. M. do, Porque Jurei
Riesco, G., San Augusthi, maestro
Crer em Deus ..· Lisboa 1944. 170
de nuestro ttempo, B. Aires 1943,
. PP.
ci·s 15,oo
Br. Cr $28,00
285 PP.
Cortés, D., Ensayo sobre el Catolicis- Liberalismo y catolicismo, B• Aimo, el Liberalismo y el Socialisres 1938, 166 pp.
Br. Cr $12,00
mo. Buenos Aires 1943. 328 pp.
Riviere, I., Sur le Devoir d'lmpré- ·
.
CrS 36,00
voyance. 336 pp.
· Cr $30,00
Labur6, J. A., S. J., Jesucristo es
Rolhn, F. J., O. F. M., O Comunismo.
Dlos? Montevideo, 1942. 124 pp.
Lisboa. 2 vols. 708 pp. Cr$ 40,00
C1·$15,00
Rouzic, L., O Pai. Porto 1939 209
- Jesucristo y la euca1·lstia, Monpp.
Cr$ 12,00
tevldeo 1944, 107 pp. Br. Cr $15,00
Ruttén, C., O. P., Manuel d'Etude
Moillot, A. H., L'Egllse de Jésus. 154
et d'Action Sociales. 352 pp. Bélpp.
Cr$ 16,00
gica 1945.
CrS 90,00
Morell, P., S. J., Migalhas de DouSchllgen, H., S. J., Normas morales
trina. 192 pp. Porto 1940.
de educación sexual, . B. Aires
Cr$ 7,00
1940, 278 pp. '
Br. Cr $16,00
O'Brien, J. A., La foi de milllons
Sylvestre, P. A., L'Unité Soctale, Esde croyants, Montréal 1942, 551
quisse d'ontologie sociale thomisPP.
Br. Cr $35,00
te, Montréal, 1940. 280 pp.
Ségur, M. de, Perguntas e Respostas
Broch. Cr$ 28,00
Concisas e Famllla1·es às Objeções
Vários, Code Social. Esqulsse d'une
mais Vulgares contra a Religião.
synthêse sociale catholique. Mont•
Por\o 1946. 181 pp,
Cr$ 15,00
réal 1944, 106 pp. Broch. Cr $10,00
Silva, D. M. da, O Que Pode um
Aldeão em Favor da Fé. 223 pp.
Vlance, G., Força e Fraqueza do SoPorte 1945.
CrS 10,00
cialismo. Porto, 1936. 256 pp.
Vários, Essays ln order. N. Y. 1940,
Cr$ 15,00
Enc. Cr $25,00
243 pp.
Vila Creus, P., Manual de orientaciones soclales. 430 pp.
DOGMATICA
Enc. Cr $45,00
'
Vlollet, J., La educaclón por la faBover, P. J., S. J., A Mediação Unimilia, B. Aires 1944, 142 pp.
versal de Maria. Porto 1930. 112 pp.
Br. Cr$9,00
Cr$ 5,00
Vulllermet, F. A ..· La vocación al . Bujanda, J., S. J., Manual de Teomatrimonio, B. Aires 1944, 232 pp.
logia Dogmática. Livraria. ApostoBr. Cr $12,00
lado de. Imprensa, POrto, 1944.
Wright, J. J., National patriotism
Formato portãtil. 818 pp.
ln papal teaching, Newman Book
Enc. Cr$ 50,00
Shop -1943, LIII + 358 PP.
e. M., Prlmauté de Saint Joseph
Enc. Cr $70,00
d'aprês l'Eplscopat Catholique et
Tetens, T. H., Cristianismo, mtlerlsla Théologle. Montréal, 1945. · /
mo, Bolchevismo. Buenos Aires, 97
513 pp.
Broch. Cr$ 40,00
pp.
Cr$ 10,00
Denzinger, H., Enchlrldion Symbolorum Deflnitlonum et Declaratlonum de Rebus Fidei et Morum.
APOLOGlttICA
Barcelona 1946. 748 pp. Cr$ 120,00
Brandão, P. A., A Santa Missa. 334
Hentrioh, G., et Moss, R. G., Petipp. Porto 1945.
CrS 15,00
tiones de Assumptlone Corporea
- O Maior Milagre de Jesus. 223
B. V. Marlae ln Caelum Deflnlenpp. Porto 1944.
Cr$ 10,00
da ad Sanctam Sedem Delatae. 2
- Quem é Jesus Cristo? 179 pp.
vols. Roma 1942. 1061-1108 pp.
Porto 1947.
Cr$ 200,00
CrS 12,00

Hervé, e. J. M:, S. Th. Dr., Manuale
Theologiae Dogmaticae. 4 vols. enc.
Montreal 1939. 645-680-636-720 pp;
Cr$ 250,00
Jugie, M., A. A., La Mort et l'Assomption de la Sainte Vierge. Etude Historlco-Doctrinale. Vaticano
1944. 747 pp.
CrS 80,00
K.õsters, L., s. J., Ln Iglesia de Nuestra Fe. Fundamento Teológia de
la Doctrina Católica. Brisgovia
1939. 220 pp.
CrS 45,00
Labrecque, e. e., Consulta~ions
Théologiques. Québec, 1945. 682 pp.
CrS 80,00
Scheeben, M. J., Las Maravillas de
la Gracia Divina. Buenos Aires,
Cr $80,00
1946. 504 PP.
Tanquerey,
Synopsis
theologiae
dogmaticae, 3 vols. Enc. Cr $330,00
Broch. CrS 300,00
- Brevlor
Synopsis
Theologiae
E>ogmaticae. 825 pp.
Cr $80,00
MORAL

Aertnys, J., Damen, e. A., e. SS. R.,
Theofogia Moralis, 900-880 pp. Torlno, 1947. 2 vols.
Cr$ 240,00
Arregui, A.. M., s. J., Summarium,
Theologiae Moralis. 661 pp. Papel
Bíblia.
Enc. Cr S70,00
Enc. melhor Cr$ 85,00
Azplazu, J., S. J., Los Precios Abusivos Ante la Moral. Buenos Aires
1945. 228 pp.
Cr $30,00
Bayón, J ... Garcia, Medicina y Moral,
B. Aires 1943, 325 pp.
Enc. Cr $45,00
Bonatto, J. , Religión y moral, B.
Aires 1943, 395 pp. Enc. CrS 45.00
Charmot, F., O Amor Humano. Lisboa. 386 pp.
Cr $20,00
Glllet, M. S., La moral y las morales, B. Aires 1942, 292 pp.
Br. Cr $20,00
Guchteneere, R., A Limitação da Natalidade. Braga. 241 pp. Cr S20,00
Laburú, J. A. de, S. J., Las playas
en su aspecto moral. Montevideo,
1936. 32 pp.
Broch. Cr$ 2,00
- Jesucristo y el Matrimonio. Montevideo 1945. 131 pp.
CrS 15,00
Lhomme, P., Mariage et Fécondité
selon les exigences de la loi morale. 55 pp.
Cr $6,00
Noldin, s. J., Summa theologiae
moralis, 1940-41, 3 vols. enc.
C1• $220,00

Ruiz, e. E., S. J., El arte y la
moral, Montevideo 1941, 319 pp.
Br. Cr $25,00
Surbled, Dr. G., A Moral nas suas
Relações com a Medicina e a Higiene. Porto, 1940. 4 vols. 284-284317-277 pp.
Broch. C1·$ 90,00
Idem Encadernado CrS 140,00
Tanquerey, Brevior Synopsis Theo10"1-ae Mornlis et Pastoralis. 799
pp,
· Cr S80,00
- Synopsis Theologiae Moralis et
P:::.:~:>ralis. 771-839-694 ·pp.
Enc. CrS 330,00
Broch. CrS 300.00
Ter Baar, F., C. SS. R., Casus Conscientiae. 212-228 pp. Torino, 1944.
C1·$ 50,00
2 vols.
Ter Haar, C. SS. R., De Matrimoniis
Mixtis Eorumque Remedils. 195
pp. Roma 1931.
CrS 20,00
- De Occasionariis et Recidivis. 455
pp. Torino 1939.
CrS 45,00

DIREITO CANôNICO
Cappello, F. M., S. J., Tractatus Ca. nonico-Moralis de SacrnmFntis.
777-782-266 pp. Torino, 1942-44-45.
Cr$ 200,00
3 vols.
Coclex Iuris Canonici, Ed. Vatica-·
na,
reimpressa nos Estados
Unidos, The Newman Book Shop,
1944, 928 pp. (com notas) .
Enc. Cr $75,00
Codex Iuris Canonici, Ed. Vaticana,
reimpressa no Canadá, 1943, 918
pp. (sem notas).
Enc. Cr S60,00
Coronata, P. M. c. A., O. M. c.,
Institutiones Iuris Canonici ad
Usum Utriusque Cleri et Scholarum. 519-718-702 pp. Torino, 1945.
CrS 200,00
3 vols. broch.
- Institutiones Im·is Canonici ad
Usum Utriusque Cle1·i et Scholarum. De Sacramentis tractatus
Canonicus. 656-400-1210 pp. Torino, 1943-45-46. 3 vols. C1·$ 200,00
- Compendium Iuris Canonici ad
usum scholarum. 661-631 pp. Torlno, 1944. 2 vols.
Cr$ 125,00
Domínguez, L. M., Morán, S. A., &
Anta, M. C. Código de Derecho Canónico, texto latino y versión castellana:, con jurisprudencia y comentarios. 860 pp. Madrid, 1945.
.
Cr$ 175,00
Leite, A., S. J., Competência da Igreja e do Estado sobre o Matrimônio. Porto 1946. 250 pp. Cr$ 45,00

PASTORAL
Bon, Medicina Catolica. Argentina.
608 PP.
Br. Cr $60,00
Konz, P. M., S.V.D., Manual de
Canto Gregoriano. Buenos Aires
1944. 168 pp.
c::.- s20,oo
Noppel, c., S. J., Shepherd of souls,
Herder 1939,. 203 pp. Enc. Cr '360.00
Pastorem, F., Servitude et Grandeur
de la Maladie. 262 pp. · Cr $25,00
Perardi, G., Novo Manual do Catequista. Lisboa. 622 pp.
Broch. Cr $40,00
- Pequeno Manual do .Catequista.
Lisboa, 1934. 383 pp. Br. Cr$ 25,00
Roeggl, A., O. S. B., Le Confessional. 112 pp,
Cr $10,00
Rossi, G., Cortesia Sacerdotale (Galateo del Sacerdote). 246 pp. Torino, 1944.
CrS 20,00
Sangiorgio, D. Carmelo, Liturgia
Dell'Organista. 541 pp. Torlno,
1939;
Cr$, 40,00
Spirago, F., Catecismo Católico Popular. Trad. do Dr. A. Blvar. 3
vols. União Gráfica, Lisboa, 1944.
Br. Cr$ 75,00
433-564-406 pp.
S. ESCRITURA
Enchiridion Biblicum. Documenta
Ecclesiastica Sacram Scripturam
Spectantla. Roma 1927. 194 pp.
CrS 15,00
Filllon, L. CI., Vida de N. Sefior
Jesucrlsto, B. Aires 1944, 2 vols.
641 e 821 pp.
Enc. Cr $220,00
Gramatica, A., Biblia Vulgata. Editio Vaticana. Buenos Aires 1943.
1184 PP.
CrS 250,00
Holzner, J., San Pablo, Heraldo de
Cristo, Barcelona 1946, 482 pp. +
42 gravuras e 1 mapa.
Enc. em pano Cr$ 130,00
Matos Soares, Pe., Bíblia Sagrada,
Antigo e Novo Testamento, Põrto
1939, 4 vols.
Enc. CrS 130,00
Os Quatro Evangelhos, Põrto,
1945.
Broch. Cr$ 5,00
- O meu Evangelho, Põrto, 1944.
Devocionário.
Enc. Cr$ 15,00
Lapide, C. A., S. J., Commentarla ln
Quatuor Evangelia. 478-493-509-555
pp. Torino, 1941. 4 vols. C1·$ 250,00
Leal, J., S. J., Os Evangelhos e a
Critica Moderna. Porto, 1945. 302
Cr$ 28,00
PP,
S. José, P. B., de, Os Salmos e Cânticos do Breviário. Tradução e Comentário. Braga, 1947. 590 pp.
Cr$ 35,00

Simon-Dorado-Prado, C. SS. R.,
Pl'aelectiones Blblicae. Novum Testamentum. 1032-551 pp. Torino,
1942-44. 2 vols.
CrS 150,00
- Idem, Idem, idem. Vetus Testamentum. 535-276 pp. Torino, 194041. 2 vols.
Cr$ 100,00
- idem, idem, idem. Propaedeutica
Bibllca slve Introductio ln Universum Scripturam. 436 pp, Torino, 1946.
Cr$ 35,00
. HOMILlí."'TICA
Andrea, Mons. M. de, El evangelio
y la actualidad, B. Aires 1944,
vol. 1, 285 pp. . Br. Cr $28,00
- Idem, vol. 2, 314 pp.
Br. Cr $28,00
- Perturbación social contemporanea, B. Aires 1944, 259 pp.
Br. Cr $28,00
Barbieri, A. M., La verdad en el
eter
(Alocuções
1·adiofônicas),
Montevidéo 1938, 326 pp.
Br. C1· $25,00
- E11 la tarde, Montevideo 1942, 268
pp.
Br. Cr $20,00
- Siembra. Montevidéo _1947. 222 pp.
CrS 18,00
- Riego. 1943. 442 pp.
Cr$ 25,00
- Abriendo el Surco. 1946. 170 pp.
CrS 15,00
- Hacia ll::1. 1945. 125 pp. CrS 12,00
- Luz en la Sombra. 1945. 96 pp.
CrS 10,00
Bover, P.J.M., S.J., Epistolas Dominicales. del Afio Eclesiástico.
301 PP.
Cr $25,00
Desmarals, M., O. P., Catholiques d'aujourd'hui. Radiocauseries,
· Montréal 1941, 230 pp.
Br. Cr $28,00
Faria, D. José Lopes Leite de, Verbum Dei. - Homilias para os Domingos e Festas de Preceito. 515
pp.
Cr $20,00
Frola, S. D., Pensieri, Schemi, Svolgimenti Pel Vangelo Domenicale.
Tratti dalle Messe Del Giorno. 809
pp. Roma 1939.
CrS 60,00
Gattet, B., P. S. S., Explication du
Pontifical. Sermons de ret1·aites,
Montréal 1943, 374 pp.
Br. Cr $38,00
Laborie, Ph. G., Le Prédicateur des
Retraites de Premiere Communion.
Paris 1926. 415 pp.
CrS 45,00
Longhaye, R. P. G., La Prédication.
Grands Maitres et Grandes Lois.
Paris 1927. 490 pp.
Cr$ 45,00

Oliveira Dias, J., S. J., Elementos
de arte concionatória, Põrto' 1936,
554 pp.
IDnc. Cr$ 35,00
Perreyve, A. H., Sermons. Oeuvres
Posthumes. Pai·is 1924. 376 pp.
Cr$30,00
Pinto, A. F., Fundamentos e Explicação da Ladainha do Coração
de Jesus. Porto 1946. 135 pp.
01·$10,00
- Parábolas de N. s. Jesus Cristo
com Reflexões. Porto 1947. 142 pp.
CrS 15,00
Rollm, P. J., O. F. M., Homillário
Dominical. Lisboa 1945. 390 PP.
Cr$20,00
- 2.0 vol. Lisboa 1946. 323 pp.
Cr $20,00
Bollm, P. J., O. F. M., Nossa Senhora
da Conceição. Lisboa, 1946. 327 pp.
Cr$ 25,00
Tóth, Mons. T., Venga a nós el tu
reino, B. Ah·es 1944, 295 pp.
. Br. 01· $45,00
- La. Joven de Caracter. Buenos Aires, 1945. 202 pp.
Cr$ 20,00
- La Joven de Porvenlr. Bueons Aires, 1945. 195 pp.
Cr$ 20,00
- Pureza y Hermosura. Buenos Aires, 1945. 202 pp.
· Cr$ 20,00
- Creo en Dios, B. Aires 1944, 328
pp.
Br. Cr$45,00
- Creo en Jesucrlsto el Redentor,
B. Aires 1944, 311 pp.
Br. Cr $45,00
- Creo en Jesucrlsto el Mesias, B.
Aires 1944, 350 pp. Br. Cr $45,00
- Creo en la Iglesla, B. Aires 1943,
310 pp.
Br. C1· $45,00
- Padre Nuestro, B. Aires 1944, 295
PP.
Br. Cr $45,00
- Creo en la vida perdurable, B.
Aires 1943, 228 pp. Br. Cr $10,00
- El Joven creyerite. B. Aires, 1940.
172 pp.
Enc. Cr$ 25,00
- Sê sobrio. B. Aires 1943, 122 pp.
Broch. Cr $15,00
--El Joven observador. B. Aires, 1940,
160 pp.
IDnc. Cr$ 25,00
- El . Joven de porvenir. B. Aires,
Broch. Cr$ 20,00
1945. 182 pp.
- Energia y pureza. B. Aires 1945,
215 pp.
Broch. Cr $20,00
-- Cristo Rey. B. Aires 1944, 308 pp.
Broch. Cr $45,00
- Diez mandamlentos. B. Aires 1944,
Broch. Cr $45,00
571 pp.
- El joven y Cristo. B. Aires 1945,
206 pp.
Broch. Cr $20,00

-

La joven crryente. B. Aires 1943,
Broch. Cr Sl~.oo
177 · pp.
- Eucaristia. Buenos Aires. 2.62 pp.
Cr$ 35,00
- Prensa y Câte:lra. Buenos Aires,
Cr$ 45,00
1944.
- El Triunfo de Cristo. Buenos Aires, 1945. 195 pp.
CrS 30,00
- La Redencion. Buenos Aires, 1941
298 pp.
Encad. CrS 30,00
- Eugenesla y · Catolicismo. Buenos
Aires. 1942. 123 pp.
CrS 15,00
Vale, P. e. do., O. F. M., Evangelhos dos Domingos e dias Festivos Explicados. 413 pp. Braga, 1944.
·
Cr$ 25,00
Villa1·1l, P., Sermoni e Istruzioni Popolari pel Tenipo Presente. 4 vols.
400-341-360-430 pp.
01'$ 50,00
LITURGIA
Ccrnesi, C. H., Manual de liturgia
pa1·a la juventud católica, Montevideo 1944. 140 pp. Br. Cr $7 ,00
Coelho, D. A., O. S. B., Cui·so de
Liturgia Romana. 2 vols. - Braga 1941-1943. 768-553 pp.
Cr$100,00
Lefevbre, G., O. S. B., Liturgia y
Acción Católica, B. Aires 1940, 65
PP.
Br. Cr $8,00
Liturgia. Princípios Fundamentais. Braga, 1939. 265 pp. CrS 20,00
Paroissien Romaln, Messe et Office
pour les dimanches et fêtes, chant
grégorlen de l'édltlon vatlcaine,
Montréal 1944, 1975 PP.
Enc. Cr $100,00
Tanquercy, O Santo Sacrifício da
Missa. Porto, 1933. 79 pp. Cr$ 3,00
Tasencle, M. H., Lltw·gla Fundamental, Montevideo 1940, 174 pp.
Br. Cr $12,00
Vasconcelos, D. B., A Missa e a Vida Interior. Braga, 1936. 155 pp.
Cr$ 10,00
- As "Nossas" Festas. Braga, 1934.
116 pp.
Cr$ 7,00
l,e Vavasseur, L. & Haegy, J., Manuel de Liturgie et Cérémonlal
· selon le rit romain, Mo11t1·éal 1944,
2 vols. 762-802 pp. Br. Cr$130,00
Wat>elhorst, I., O.F.M., Compendium Sacrae Llturgiae. New York
1945. 641 pp.
Cr $100,00
AÇAO CATóLIÇA
A.cofia, L. M., Apostolado seglar de
Acción Católica, B. Aires 1941,
286 PP.
. Br. Cr $14,00

Addleshaw, G. W. O., Dogme et Oeuvres de Jeunesse. Montréal, 1944.
47 pp.
Cr$ 4,00
Alarcó, A. A., S. J., Formación de
selectos, B. Aires 1942, 450 pp.
Enc. Cr $45,00
Anônimo, Le Comité Paroissial d'Actlon Cathollque. Montréal, 1943. '
35 pp.
Cr$ 4,00
- Spécialisatlon et Unité en Action
Cathollque. Montréal, 1944. 190
pp.
Cr$ 22,00
- La Vie Parois:,iale et L' Action
Cathollque. Montréal, 1945. 210
pp.
Cr$ 22,00
Archambault,
Les
objectifs
de
l'Actlon Cathollque, Montréal 1940,
153 PP.
Br. Cr $18,00
Bayart, 'P., La Acción Católlca especiallzada, Desclée, B. Aires 1944,
226 pp.
Br. Cr $36,00
Caggiano, Mons. A., ··Problemas de
Acción Católica, B. Aires 1943, 95
pp.
Br. Cr$6,00
Oharbonneau, J., Le ROie du Prêtre
dans l'Action Cathollque. Montréal,
1942. 45 pp.
.
Cr$ 4,00
L'Actlon Catholique Lcttre
Pastorale. Montréal, 1942. 95 pp.
CrS 5,00
Conlnck, S. I., P. L. de, Les Conditions de Succês des Oeuvres de
Jeunesse. Montréal, 1944. 30 pp.
Cr$ 3,00
- La Technique -de L' Abordage.
Cr$ 3,00
Montréal, 1943. 29 pp.
Dabin, P., El Sacerdocio Real de
Los Laicos. y la Accion Catollca.
Buenos Aires, 1945. 2 vols. 175-308
Cr $40,00
PP·
Dorn.n, M., o. P., L'Action Catholique. Montréal 1945. 192 pp.
Cr$25,00
Fournier, R., P. S. S., La théologle
de l'Actlon Catholique, Montréal
1944, 163 PP.
Br. Cr $22,00
Furet, J. La Liturgie, Ame de L'Actlon Cathollque. Montréal, 1943.
32 pp.
Cr$ 3,00
Glorieu'x:, Chanolne P., Corps mystique et apostolat, Montréal, 1939.
126 pp.
Broch. Cr $18,00
Guerry, E., La Acción Católica Textos Pontlffcios. Buenos Aires,
1945. 495 pp.
Br. Cr$ 80,00
Lamarche, R. P. M. A., Les Laics
dans l'Egllse. Montréal, 1933. 135
pp.
Cr $12,-00

Maio, P. A., O. F. M., L'Action Ca-

thollque et les Oeuvres. Montréal,
1942. 40 pp.
01'$ 3,00
- Panorama de la Spéciallsatlon.
Montréal, 1944. 63 pp.
Cr$ 4,00
Maio, A., O. F. M., Au Service du
Maitre. Montréal 1940. 217 pp.
01'$26,00
Morlion, O. P., L'apostolat de l'opinion publique. Montréal 1944, 245
pp.
.
Broch. Cr $25,00
.Palau, G., S. J., La mujer de
Acción Católica, B. Aires 1935,
340 pp.
Br. Cr $30,00
Richard, L'Unité d'action des cathollques. Montréal. 242 pp.
Br. Cr $28,00
Ross, F. X., ll:ducatlon Chrétlenne et
Actlon Cathollque. Montréal, 1943.
48 pp.
Cr$ 4,00
Tiberghlen, e. P., Le Réallsme dans
L' Apostolat. Montréal, 1941. 32 pp.
Cr$ 4,00-

'Vignes Rouges, J. de, Deviens un
chefl, Montréal 1939, 293 pp.
Br. Cr $32,00
ASCJl:TICA
Abranches, S., O 0oração de Jesus

aberto ao coração dos homens.
Lisboa. 170 · pp,
Enc. Cr $12,00
S. Agostinho, Solilóquios. Porto 1944.
209 pp.
Cr $14,00
Almeida, P. T. de, Estimules do
Amor da Virgem Maria. Porto
1943. 238 pp.
Cr$ 10,00
Ara.mi, M. M., Vivei a Vida. Braga 1946. 307 PP.
Cr$ 20,00
Backer, Abbé M. de, La vie, la vivre, la rayonner, Montréal 1942,
182 pp.
Br. Cr $20,00
Baeteman, J. C. M., Formation de
la Jeune Fllle. 490 pp. Cr $30,00
- Formación de la joven. B. Aires
1944, 444 pp.
Enc. Cr$ 30,00
- Ma retralte, Montréal 1940, 181
pp.
Br. 0r $18,00
- Méditations pour la retralte du
mois, 202 pp.
Br. Cr $18,00
- Retraite de hutt jours pour les
Religleuses, 180 pp. Br. Cr $18,00
- J'alme le Chrlst. Montréal 1944,
124 pp.
Br. Or $15,00
Barabé, P. H., O. M. I.', Perfectlon,
Méthodes et Modêles. Canadá 1946.
275 pp.
Cr $28,00
Biot, R., Au se1·vtce de la personne
humalne, Montréal 1939, 334 pp.
· Br. Cr $38,00

Bolsseau, Abbé Leonel, Mois de Marie à Notre Dame du Rosaire de
Fatima. Montréal, 1945. 163 pp.
Br. Cr $18,00
Bourceau, E. P., Para ser um Homem. Porto 1943. 332 pp. Cr $20,00
Brunet, B., Chacun sa Vie. Mont1·éal. 165 pp.
Br. Cr $22,00
Chaignon, P., S. J., A paz d'alma.
399 pp.
CrS 20,00
Charavay, A. F., i;,a Lumiêre SUl'
La Route. 339 pp.
Cr $25,00
Charles, P .; S. J ., La Priêre missionaire, Montréal 1942, 174 pp.
Br. Cr $22,00
- A Oração de Toda a Hora. Porto, 1946. 490 pp.
Cr$ 35,00
Charmot, F., S. J., Le Sac1·ement
de L'Unité. Méditation sur la
Sainte Messe. 322 pp.
Cr $35,00
Claude, Ro'Qert, La Lumiêre de la
montagne. Montréal, 1939. 206 pp.
Broch. Cr $20,00
Colln, L., C. SS. R., Caritas. 279 pp.
Québec 1946.
· Cr$ 25,00
- Culte des Voeux. 448 pp. Québec
1946.
Cr$ 40,00
- Jésus notre Modêle. 395 pp.
Québec 1946..
CrS 40,00
Correia, P. J. de A., A Vida Espiritual. Lisboa 1946. 365 pp. Cr $30,00
Cotei, P., Catechisme des voeux,
Montréal 1938, 96 pp. Br. C1· $6,00
Couture, P. H., Les Bontés de Marie. Montréal. 316 pp. · Cr $25,00
Doyle, G., S. J., Após o Mestre.
Apostolado da Imprensa, Porto,
3.ª ed. 64 pp.
Br. Cr $4,00
- Hei de ser Sacerdote? Apostolado da Imp1·ensa, Porto, 3.ª ed.
62 pp.
Br. Cr $4,00
Dlllard, V., Au Dieu Jnconnu, Montréal 1943, 232 pp.
Br. Cr $24,00
Dohet, P., S. J., L'irréprochable
Providence, Montréal 1943, 238
pp.
Br. Cr $28,00
Desbuqueis, G., S. J., Dans le mys.a
têre. . . L'F.spérance. 254 pp.
Cr$22,00
Duchain, F., P. S. S., Directoire
du saint prêtre, Montréal 1938, 3
vols. 387-395-425 pp.
Br. Cr $70,00
Ermite, Paul L', La Foi Vivante.
Montréal. 142 pp.
Br. Cr$ 18,00
- La Science d'Aimer. Montréal.
223 pp.
Cr $22,00
Faivre, N., Le Golgotha de la Vierge. 238 pp.
Cr $25,00

Foch, P., S. J., Paz e Alegria. 135
pp. B1·aga 1944.
Cr $5,00
F1·ancisco de Sales, S., Tratado dei
amor de Dios, B. Aires 1943, 816
pp.
Enc. C1· $40,00
G. M., Larmes et Sourires. 245 pp.
·
Cr$25,00
'Garrigou-Lagrange, R., O. P., Les
trois âges de la vie intérieure,
Montréal J.944, 2 vols. 641-886 pp.
Br. Cr $100,00
Gattet, B., P. S. S., Sujets d'Oraison. Montréal 1942. 406 pp.
Cr $30,00
Gearon, P. P. J., o. C. c., Palavras de Consolação para as Almas Escrupulosas. 143 pp.
.
CrS 10,00
Gentilini, B., Haces de Luz, Buenos
Aires, 1944. ,42 pp.
Cr $20,00
Goenaga, J ., S. J ., La Iglesia y el
O1·den Social. Montevidéu 1937.
244 pp.
Cr $20,00
Grimal, J., Avec Jésus formant en
nous son prêtre, Montréal 1942,
2 vols. 436-481 pp. Br. Cr $80,00
Grimaud, Ch., Lui et nous: un seul
Christ, Mont1·éal 1942, 324 pp.
Br. Cr $28,00
Ramon, M., Meditações para todos
os dias do Ano. Po1·to, 1940. 307Enc. CrS 90,00
220-255 pp.
Harbour, A., Les Grands Jours de
notre vie religieuse. Montréal 1944.
Cr $28,00
242 PP.
- L'Epreuve, l'Espérance et la Paix.
209 PP.
Cr $25,00
Hernandes, R. P. Antônio, La Santidad para todos, o Lecciones sobre los principias fundamentales
de la perfección crlstlana. Montevldeo, 1945. 344 PP.
Broch. Cr $28,00
Qeyden, M. A. van der, O. C. R.,
Charlté en tout, Montréal 1939,
Br. Cr $30,00
328 PP.
Hoornaert, H., Vive con la Iglesla.
Doce meditaclones en forma de
retjro, B. Aires 1943, 131 pp.
Broch. Cr $15,00
- Oeuvres splrituelles de S. Jean de
la Croix, Montréal 1943, 3 vols.
Br. Cr $75,00
214-230-271 pp.
Houtryve, I. V., A Vida na Paz. Braga, 1935 . 225 pp.
Cr $15,00
Huguet, P., S. M., Pensamentos Consoladores de São Francisco de Sales. 360 pp.
C1·$ 20,00

Jeannotte, H., P. S. S., Comment
vivre sa vie, Mont1·éal 1943, 262
PP.
Br. Cr S30,00
Jean de la Cruz, S., Obras espirituales, B. Aires 1944, 2 vols., 583605 pp.
Enc. Cr $80,00
s.- Jerónimo, Cartas Espirituales. 183
Cr S18,00
pp. Madrid 1943.
José, P. M., Escudo Admirável para
os Males da Vida. 605 pp. Cr$ 15,00
Laboro, J. A., S. J., Jesucristo el
Gran
Perdonador.
Montevidéu
1945. 176 pp. ,
Cr $25,00
l,afleur-Hétu, R., Le Conte des Sept
Gaibles. Montréal 1945. 100 PP.
Cr$12,00
Lahitton, J, O Santo Sacrifício.
Conferências Doutrinais. Lisboa
1936. 226 pp.
CrS 18,00
Lamarche, O. P., M. A., Projections. Montréal. 208 pp.
Br. cr $24,00
Langeac, R., Virgo Fldelis. Le Prix
tle la Vle Cachée. Commentalre
Splrituel du Cantique des Cantlques. 418 pp.
Cr S30,00
Lefebvre, D. G., O. S. B., Les
Magnificences du Précleux-Sang.
Toute l'année Liturgique sous
l'angle rédempteur. Montréal 1946.
560 PP.
Cr$ 50,00
J.ekeux, Martial, O. F. M., Sainteté
et Bonne Volonté. Montréal. 143
PP.
Br. Cr S12,00
r,oyola, M. M., I. B. V. M., Pour
Avolr Confiance. 228 pp. Cr $25,00
l\laillet, A., Amour Tenace. Montréal. 200 pp.
Cr $20,00
l\lany, V., La Vralc Vie ou Merveilles de la vie de la grâce. 268 PP.
Cr $25,00
Marc, A. P., Le Christ dans nos cités. 288 pp.
Cr $25,00
- L' Ascension de votre âme. 314 pp.
Paris 1946.
·
CrS 30,00
Margarida Maria, S., O Coração de
Jesus. Porto. 293 pp.
Broch. Cr $20,00
Marmion, D. C., A União com Deus
em Cristo. Cartas de Direção. Porto 1946. 403 pp.
CrS 30,00
- Le Ch1·ist Vie de L'Ame. Conférences Spirltuelles. Montréal 1946.
522 pp.
Cr $40,00
Menuini, D. F., II Seminarista ln
Vacanze. 332-168 pp. To1·ino 194044. 2 vols.
CrS 20,00
Millot, J., O Que Há Numa Hóstia.
Braga, 1941. 288 pp.
Cr $12,00

Morin, E. P., Jésus Passait ...
Montréal. 240 pp.
Br. Cr S25,00
Mortier, O. P., Antonin, De la joie
d'aimer Dieu, selon l'esprit de
Sainte Thérêse de l'enfant Jésus.
Montréal, 1939. 120 pp.
Broch. Cr $15,00
Mugnier, C. Fr., Toute la Vie Sanctlfiée. Le devoir d'état a L'ecole de
st. François de Sales. 259 PP.
Cr$25,00
l\liiller, M., La Aleg1·ia en el Amor
de Dios. Buenos Aires 1943. 252
Cr$ 32,00
pp.
Natale, P. A., O Parafso na Terra.
Porto 1931. 177 pp.
Cr $6,00
Para.dis, F., P. S. S., Renoncement
Chrétien. Montréal 1945. 256 pp.
Cr $25,00 ·
Parnlsetti, 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
Petitot, H. , O. P., Introduction à
la sainteté, Montréal 1942, 269 pp.
Br. Cr $28,00
Philipon, O. P., M. M., La Doctrine
Spirituelle de Sreur Elisabeth de
la Trinité. Montréal, 1937, 354 pp.
Broch. Cr$ 30,00
Pinamonti, J. P., S. J., Exercícios
espirituais de S. Inácio. Porto.
453 pp.
· Enc. Cr $30,00
.- Cruz Aliviada. Motivos de consolação nos trabalhos. Po1·to 1939.
129 pp.
Cr$ 5,00
Pios, R., s. J., Cristo e o Nosso
Tempo. Porto 1946. 184 pp. CrS 15,00
- Em Cristo Jesus, Porto 1942, 287
pp.
Broch. Cr $22,00
- comment toujours prier, Montréal 1940, 111 pp. Br. Cr $18,00
- Comment Bien Prier. 154 pp.
Br. Cr $18,00
- Meditações Sacerdotais. Porto.
573 pp.
Enc. Cr $35,00
- Méditatlons pour les religieuses.
Mont1·éal 1944, 425 pp.
Broch. CrS 30,00
- A Direção Segundo os· Mestres
Esph·ituais. 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).
Lisboa, 1945. 159 PP.
Cr $10,00
- A Ideia Reparadora. Lisboa, 1942.
220 pp.
Cr $7,00
- Até Deus por S. Inácio. Porto
1945. 174 pp.
Cr $14,00
- Cristo em Nossos Irmãos. Porto
1946. 330 pp.
Cr$ 25,00
- A Nossa História Divina. Lisboa
1946. 255 pp.
Cr$ 15,00
- La Simplicité. Montréal 1947. 110
pp.
CrS 15.00
- Battesimo e Cresima. 158 pp. Torlno, 1645.
Cr.$ 15,00
Prohászka, Mons., Camino Hacia
: Cristo. Buenos Aires 1946. 318 pp.
Cr $30,00
Pslchari, Ernest, Le voyage d"un centurlon. Montréal, 1939. 247 pp.
Broch. Cr $35,00
Rlondel, R. P. H., S. J., La Vie de
Foi, sa ,nature, ses progrês, ses
consolations, ses épreuves et sa fécondité. 366 pp.
Cr $30,00
Rodriguez, A., S. J., Exercfcio de Perfeição e Virtudes Cristãs. 6 vols.
broch. 383-474-496-392-382-418 pp.
Lisboa.
1946-1932-1938-1934-19381838.
. Cr$ 90,00
Romani, ;J. M., S. J., Rumo ao
Alto. Breves Reflexões e Conselhos. Braga 1946. 99 pp.
Cr$6,00
Rouzlc, L., Essai sur l'amitié. Montréal 1944, 340 pp. Broch. Cr $25,00
Soharsch 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.
Br. Cr $50,00
265-275 PP.
- Vie interieure: 4 vols. Recuillement, Affinité, Devoirs, Spiritualité. Montréal, 223-288-254:..220 pp.
Broch. Cr S100,00
- Ce que. Jésus voyait du haut de
la Croix. 281 pp.
Soeur de la Provldence, L' Apostolat
de l'Elite cachée. Montréal.
Br. Cr $18,00
- L& Foi en l'Amour de Dieu.
Montréal.
Br. Cr S25,00
- Le Service D' Amour. Montréal
1945. 390 PP.
Cr$ 40,00
- Pour Mieux Servir Dieu. - Montréal 1945. 318 pp.
Cr$ 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
Tanquerey, Compêndio de teologia
ascética e mistica. Porto 1940,
Enc. Cr $65,00.
1038 pp.
- Para Formar Almas Selectas.
Toumai, 1943. 280 pp. C1·$ 20,00
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. 552Encad. c1·s 75,00
550 pp.
Yelle, E., S. S., Mes Ordinations. ·
Montréal 1938. 313 pp. Cr $25,00
BELETRtSTICA
· Bazin, R., Magnificat. 327 pp. Braga
1947.
.
CrS 20,00
Finn, F., Cláudio Lightfoot. 275 pp.
Porto.
CrS 15,00
Marchi, P. J. D., I. M. c., A Filha
do Brâmane. Cova da Iria 1946.
CrS 12,00
147 pp.
Svensson, ,Jón, S. J., A Cidade à
Beira-Mar. Novas Aventuras de
Nonni. Trad. de Raul Machado.
Livraria Apostolado da Imprensa.
Podo, 1945. 2.ª ed. 319 pp.
Br. Cr $15,00
Spillman, J., S. J., Avô e Neto.- Narrativa Histórica. Porto 1943. 122
pp. '
CrS 10,00
MúSICAS SACRAS
Acompanhamento do Proprium Sanctorum ad exemplar editionis Vaticanae Concinnatum. Harmonice
Modulavit Julius Bas. Desclée et
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