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A Ação Católica no Direito Eclesiástico.
Pelo Pe. Dr. R a m ó n O r ti z, Jacareí, São Paulo.

Prefâcio.

Copiosa se.· vem tornando, dia a dia, a literatura sobre a
Ação Católica, à medida que as atividades apostólico-sociais do
laicato vão correspondendo aos desejos dos últimos Pontífices.
Mesmo no terreno teológico e escriturístico obras de grande valor têm sido dadas à publicidade sobre o relevante tema. Pode-se,
entretanto, constatar que a mesma riqueza não se verifica no estudo jurídico da questão, pois neste campo escasseiam as publicações ex professo.
Foi diante desta última consideração que o autor se animou
a trabalhar o terreno. E assim em 1939 apresentou à Faculdade
de Direito Canônico da Universidade Gregoriana de Roma o seu
primeiro esforço na forma de uma dissertação preparada para o
Licenciado, sob a direção do Rev. P. Eduardo Coffey. Motivos
alheios à sua vontade, e que hoje deveriam dizer-se providenciais,
não lhe permitiram concluir o trabalho. Nesse lapso de tempo,
porém, até aqui, o assunto pôde amadurecer algo mais e novas
fontes de informações surgiram. Entre estas, sem dúvida, se
alinha o que foi editado nos países da América do Norte: Canadá e Estados Unidos. E com estes novos auxílios, apresenta-se agora o mesmo estudo, o quanto possível, mais desenvolvido.
Além das indicações suplementares, uma Introdução guiará
o leito·r ao âmago do tratado, que compreende três partes. Na
Primeira, o aspecto geral do tema, com suas características jurídicas. Na Segunda, o que foi dado encontrar no Código de Direito Canônico e no Direito Particular. A Terceira Parte focaliza a Ação Católica no Brasil, onde documentos de alta relevância e recentes decisões muito preciosas mereciam ser consideradas. Algumas Conclusões encerram o estudo.
Não pode o autor furtar-se a exprimir aqui seu sincero agradecimento pela gentil acolhida que teve na Universidade Lavai,
da parte de sua alfa ~ireção e dos professores da Faculdade de
Direito Canônico. Particularmente o faz a M. l'abbé J. Aderville
16
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Bureau, Deão da Faculdade, e a M. l'abbé Valérien Bélanger,
professor, a cuja devotada orientação muito deve.
Digne-se Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, pelas mãos de
Maria Medianeira, abençoar este modesto trabalho.
Introdução.

Sua Santidade o Papa Pio XII na Encíclica De Corpore
Christi Mystico diz o seguinte:
Quapropter funestum etiam eorum errorem dolemus atque
improbamus, qui commenticiam Ecclesiam sibi somniant, utpote
societatem quamdem caritate alitam ac formatam, cui quidem non sine despicientia - aliam opponunt, quam juridicam vocant.
At perperam omnino eiusmodi distinctionem inducunt: non enim
intelJigunt divinum Redemptorem eadem ipsa de causa conditum
ab se hominum cretum, perfectam voluisse genere suo societatem constitutam, ac juridicis omnibus socialibusque elementis
instructam, ut nempe salutiferum Redemptionis opus hisce in terris perennaret, et ad eundem finem assequendum crelestibus eam
voluisse donis ac muneribus a Paraclito Spiritu ditatam. Eam
utique Aeternus Pater voluit "regnum Filii dilectionis sure"; attamen reapse regnum, in quo nimirum credentes omnes plenum
prrestarent intellectus voluntatisque sure obsequium, ac demisso
obedientique animo ei sese confirmarent qui pro nobis "factus est
obediens usque ad mortem".
Nulla igitur veri nominis oppositio vel repugnantia haberi
potest inter invisibilem quam vocant Spiritus Sancti missionem,
ac juridicum Pastorum Doctorumque a Christo acceptum munus;
quippe qure, ut in nobis corpus animusque se invicem
compleant ac perficiant, et ab uno eodemque Servatore nostro
procedant, qui non modo divinum afflato halitum dixit: "Accipite
Spiritum Sanctum", sed etiam clara voce imperavit: "Sicut misit
me Pater, et ego mitto vos"; itemque: "Qui vos audit, me audit".
Quodsi in Ecclesia aliquid cernitur, quod humanre arguit
conditionis nostrre id quidem non juridicre est eius constitutioni
attribuendum, sed lamentabili potius singulorum ad malum proclivitati ... " 1
O presente trabalho é uma tentativa de contribuição para
1 ) Pius XII, litt. encycl. De Corpore Chrisfi Mystico, 20 julii 1943
AAS, XXXV (1943), p. 224.
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esse aspecto jurídico da Igreja, situando dentro de sua legislação uma instituição notável.
Aliás, o Santo Padre Pio XI já havia dito estas palavras
de encorajamento para o estudo deste problema: "que se procurem fazer novos estudos sobre os fundamentos bíblicos, dogmáticos, jurídicos e históricos da Ação Católica". 2
H e s b u r g h apresenta estas considerações: "Ação Católica, como é empregada por Pio XI, pode ser entendida em dois
sentidos, um dinâmico, outro estático. Ainda que o sentido dinâmico seja mais fundamental, esta atividade apostólica, para a
qual o Papa exortou o laicato, necessàriamente floresce na forma
de organizações de leigos sob a direção da hierarquia organizada, por isso que o sentido estático da expressão "Ação Católica" corresponde à organização oficialmente mandatada na qual
o apostolado leigo é exercido. Muitos manuais básicos de Ação
Católica, tal como proposta por Pio XI, consideram-na principalmente no sentido estático de organização. Visto que eles se preocupam com o problema da organização da Ação Católica, suas
elucubrações os levam a longas considerações jurídicas sobre
~s várias reconhecidas formas sob as quais este apostolado leigo pode ser organizado, sobre as relações desta organização oficial da Ação Católica com outros apostolados organizados de
natureza menos universal, como também sobre as relações com as
organizações do laicato limitadas pelas finalidades econômicosociais, culturais ou estritamente piedosas". 3
2 ) " ••• que l'on se livre à de nouvelles études sur les fondements
bibliques, dogma tiques, juridiques et historiques de l' Action Catholique".
Pio XI, Alocução aos alunos cios Seminários de Roma, 12 de Março de
1936. Apud P o 11 e t, Vincent M., L'Action Catholique à la lumiere de
la Théologie Thomiste (Éditions Jocistes, Bruxelles, 1937), p. 8.
3) "Catholic Action as used by Pius XI can be understood in two
senses, one dynamic one static. \Vhile the dynamic sense of activity is
the more fundamental, this apostolic activity to which the Pope exhorted
the laity necessarily flowers in the form of lay organizations under the
direction of the organized hierarchy, whence the static significance of
the term "Catholic Action" as that officially mandated organization in
which the apostolate is exercised. Most of the basie manuais 011 Catholic
Action as proposeded by Pius XI considerer it primarily in the static
sense of organization. Since they are preoccupied with the problem of
organizing Catholic Action their consideration leads them into lengthy
juridic considerations on the various recognized forms under which this
lay apostolate can be organized, the relationship of this official Catholic
Action organization with other organized apostolates of a less universal
nature, as well as its relationship with those organizations of the laity
limited to socio-economic, cultural, or strictily pius ends". - H e s b u r g h,
Theodore M., The Theology of Catlwlic Action (Notre Dame, Indiana,
1946), p. 21.
16*
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Este trabalho pretende· estudar. também este. segundo aspecto: o aspecto estático da Ação Católica. Acentue-se, porém,
esta distinção seguinte.· Embora, -. relativamente ao aspecto teológico, o estudo· .jurídico possa sei; chamado de estático, como
faz o autor, :citado, é, ra~oável afirmar que o aspecto jurídico pode
também ser chamado , dinâmico no: sentido de admitir evolução,
como de fato se tem verificado neste instituto jurídico, através
dos tempos.,,;
,: · ,,
Ao:àlogamente ao· qi.te diz Melchior ,Cano no De Zoeis Tlzeologicis 4, podería_mos· ·chamar de "loca canonica" a documentação
pontifícia e as f©ntes de · direito particular que servirão de rumo
a este estudo. J. F e n t o n ·· assim se expressa a respeito: "E'
preciso compreender claramente que as manifestações do magistério ordinário da Igreja à disposição do teólogo vem sob títulos muito diversos. Este ensino encontra-se nas orações litúrgicas
da Igreja Católica, nos grandes símbolos ou formuláriõs que estabelecem o essencial da sua crença, nas suas decisões canôni-cas, na doutrina dos catecismos aprovados e nos textos da sa·grada teologia, nas instruções pastorais dos Bispos, e naturalmente, nos documentos pontifícios em que o Santo Padre não
costuma usar a plenitude do seu poder apostólico para ensinar
a verdade, revelada aos f il/zos dos homens. Sob todas estas formas o ensino do episcopado universal vem para a ecclesia discens. Todas são fontes que podem e devem ser utilizadas pelo
teólogo para o desempenho do seu papel". 6
Aqui se poderia dizer que todas estas fontes podem e devem
ser utilizadas pelos estudiosos de Direito Eclesiástico no desempenho de seu papel.
4 ) Omnia Opera Melchioris
Cano (Rome 1900). Apud I-lesburgh,
o. c. p. 19.
6 ) "We must understand clearly that the expressions of the ordinary
magisterium of the Church which the theologian has at his disposal fali
under many different headings. This teaching is to be found in the
liturgical prayers of the Catholic Church, in the great symbols or
formularies which state the essentials of her belief, in her canonical
decisions, in the doctrine of the approved catcchisms and texts of sacred
theology, in the pastoral instructions of the bishops, arul of course, in

those pontifical documents in which the Holy Father does not choose
to use the fulness of his apostolic power in teaching revealed truth to
the children of men. ln all these fashions the teaching of the universal
episcopate comes to the ecclesia discens. Ali are resources which can

and should be exploited by the theologian for the accomplishment of his
task". F e n t o n, j., The Concept of Sacred Theology (Milwaukee,
1941), pp. 105, 106. Apud Hesburgh, op. cit., p. 20.
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Como norma geral, poder-se-ia, entretanto, estabelecer o seguinte. Sendo a Ação Católica uma instituição da 'Igreja e sendo o Codex Juris Canonici a norma geral para todos os institutos jurídicos, é razoável afirmar que nele podemos encontrar um
arcabouço em que se pode enquadrar a Ação Católica nas suas
grandes linhas gerais, pois as características particulares aí não
se encontram. Parece que é neste sentido que se devem compreender as palavras de O t ta vi a n i : "Iamvero nemo est qui
non videat maximum munimen Codicem Juris Canonici actioni
catholicre afferre, cum nemo ignoret ipsos Summos Pontífices operam navasse statuendis, probandis et perficiendis Actionis Catholicre statutis". 6
Finalmente, parecem enquadrar-se aqui admiràvelmente estas palavras de B é I a n g e r : "0 Código de Direito Canônico
silencia sobre a Ação Católica: nenhum cânon fala expressamente dela e os índices não a mencionam. . . Esse silêncio, porém,
do código é aparente: nem mesmo equivale a uma omissão ...
Nele não se fala de ação ou de vida católica, porque não se
codifica a ação ou a vida dos fiéis. Codificam-se as leis que
informam a vida. . . O código não fala desse novo mecanismo
porque os codificadores ignoravam a fórmula da Ação Católica
tal como foi articulada por Pio XI quando o código já estava
em vigor. . . O código é a única fonte autêntica do Direito canônico para a Igreja latina. . . Além disso, o código edifica a
estrutura orgânica da Igreja no mundo: ele prevê a engrenagem
do organismo pontifical que está no próprio coraçãÓ da Santa
Sé, e a do organismo episcopal de que o Ordinário é a alma
e a vida na diocese. Estas engrenagens admiràvelmente se ajustam em um mecanismo experimentado pelos séculos e seu movimento sincroniza-se com a própria vida da Igreja. Quando se
trata de adicionar uma nova peça a uma destas engrenagens,
encarregam-se artistas de a fundir e polir cuidadosamente, para
que ela se insira com perfeição no mecanismo. E quem coloca
a peça no devido lugar e no momento devido, é o responsável
pelo funcionamento do organismo, é o chefe da Igreja universal
ou da Igreja particular. E' isso uma garantia única e de um
valor excepcional que acompanha na Igreja as instituições novas
e os novos organismos, depois da promulgação do código; é o
6 ) O t t a v i a n i, Alaphridus, lnstitutiones Juris Publici Ecclesiastici,
li (Romre, 1936), p. 438.
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liame vivo que une constantemente ao Direito canônico as legislações formuladas após o Pentecostes de 1918. A Ação Católica
é uma destas instituições novas e um destes novos organismos:
ela brotou do próprio coração de Pio XI, ao sopro do Espírito
Santo. Por consequência, ela se exprime na língua da Igreja;
além disso, ela caminha e evolui ao ritmo e dentro dos quadros dos organismos da Igreja, onde foi introduzida. Esta língua, nas suas expressões jurídicas, estes quadros nas suas linhas
tradicionais, estes organismos na sua complexidade, são o Código de Direito Canônico que lhe interpreta as regras, que lhe
mede as dimensões e que lhe ajusta as engrenagens; eis a contribuição considerável do Direito Canônico para a compreensão
e a organização da Ação Católica". 7
E' este, aliás, o pensamento de M c Nico 11 "Deve-se di7) "Le code de Droit canonique est silencieux au sujet de l' Action
catholique: aucun canon n'en parle nommément et les index n'en font pas
mention ... Mais ce silence du code n'est qu'apparent: i1 n'a pas même
une valeur d'omission. . . On n'y parle pas d'action ou de vie catholique
parce que l'on ne codifie pas l'action ou la vie des fidêles. Ce que l'on
codifie, ce sont les lois qui informent la vie. . . Le code ne parle pas
de ce mécanisme nouveau parce que les codificateurs ont ignoré la formule de I' Action catholique telle qu'articulée par Pie XI à un momcnt
ou le code était déjà cn vigueur. . . Le code est l'unique source authentique du Droit canonique pour l'Eglise la tine. . . De plus, le code édifie
la structure organique de l'Eglise dans le monde: il prévoit les rouages de
l'organisme pontifical qui est au coeur même du Saint-Siêge, et ceux
de l'organisme épiscopal dont l'Ordinaire est l'âme ct la vie dans le
diocese. Ces rouages sont merveilleusement agencés dans un mécanisme
éprouvé par les siecles et leur mouvement est synchronisé sur la vie même
de l'Eglise. Lorsqu'il s'agit d'ajouter une nouvelle piece à l'un de ces
rouages, ce sont des artistes qui sont chargés de la couler et de la
polir soigneusement pour qu'elle s'insere parfaitement dans le mécanisme.
Et celui qui introduit la piece au bon endroit et au bon moment, c'est
le responsable de la marche de l'organisme, c'est le chef de l'Eglise universelle ou de l'Eglise particuliere. C'est là une garantie unique et d'unc
valeur exceptionnelle qui accompagne, dans l'Eglise, les institutions nouvelles et les organismes nouveaux depuis la publication du code; c'est
le lien vivant qui rattache constamment au Droit canonique les législations
formulées depuis la Pentecôte de 1918. L' Action catholique cst l'une de
ces institutions nouvellcs et l'une de ces organismes nouveaux: elle est
so1·tie du coeur même de Pie XI, sous le soufflc du Saint-Esprit. En conséquencc, elle s'exprime dans la tangue de l'Eglise; de plus, elle marche
et évolue au rythme et dans les cadres des organismcs de l'Eglise ot't
elle est introduite. Cette tangue, dans ses expressions juridiques, ccs
cadres, dans leurs lignes traditionnelles, ces organismes, dans leur complexité, c'est le code de Droit canonique qui fournit les regles d'interprétation, qui en mesure les dimensions et qui en agence les rouages;
c'est dire l'apport considérable du Droit canonique à l'intelligence et
à l'~rganisation de l'Action catholique". B é Ia n g e r, Valérien, Le
DrOLt Canonique et l' Action Cat/zolique, dans Bulletin des Aumônierf:
d'Action Catholique .(Montréal, janvier 1947), pp. 193-196.
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zer que o Código se acha em oposição a toda mudança? Não.
Nem toda mudança é um progresso, mas todo progresso é mudança. A Igreja muda, pois, sua legislação porque o povo muda,
porque as ciências projetam novas luzes, porque tudo evolui. Todavia nela o direito não evolui segundo o capricho ou a fantasia; ele marcha como o desenvolvimento vital, lentamente; na
humanidade toda mudança é o termo de uma longa fermentação". 8
PRIMEIRA PARTE: CONCEITO JURIDICO DA AÇÃO CATóLICA.

Capítulo I. Noção de Ação Católica.
Artigo I. O Nome.

Estas duas expressões juntas, Ação Católica, tais como hoje
se empregam, não se encontram em fonte alguma do Direito antigo. Seria inútil procurá-las em todo o Corpus Juris Canonici
e igualmente no Codex Juris Canonici.
Ação católica ( e então o segundo termo aparece escrito com
letra minúscula) é uma expressão que encontramos pela primeira vez na encíclica "li fermo proposito" de Pio X, de 11 de Junho de 1905. 1 Bento XV emprega também essa expressão, ou
"actio christiano more socialis" na carta Accepimus ao Arcebispo
de Bogotá. 2 Estava reservado a Pio XI dar a esse termo uma
consagração oficial, desde a sua primeira encíclica Ubi Arcano
de 23 de Dezembro de 1922. 3 Em seguida ela aparecerá ·inúmeras
vezes nos documentos pontifícios.
Artigo II. A Definição.

"Ação Católica é a participação ( ou colaboração) dos leigos no apostolado hierárquico da Igreja". 4 Esta definição de Pio
XI foi por ele mesmo comentada assim: "E' preciso recordar
8 ) "Est-ce à dire que le Code est opposé à tout changement? Non.
Tout changement n'est pas un progrês, mais tout progrês est changement. L'Église change donc sa législation parce que le peuple change,
parce que les sciences apportent des lumieres nouvelles, parce que tout
évolue. Toutefois chez elle le droit n'évolue pas selon le caprice ni la
fantasie; il larche comme le développement vital, lentement; dans l'humanité tout changement est l'aboutissement d'une longue fermentation". Me N i e o 11, J. Oscar, "Droit Canonique, législation parfaite", dans les
Cahiers Canoniques de Lavai, cahier n. 1, Québec, 1943, pág. 43.
1 ) Pius X, litt. enc. /l /ermo proposito, 11 julii 1905, AAS, vol. 37,
pp. 741-767.
2 ) Ben. XV, litt. Accepimus vos, 1 aug. 1916, AAS, vol. VIII, pp.
:~11-312.
3 ) Pius XI, litt. enc. Ubi arcano, 23 dec. 1922, AAS, vol. XIV, p. 693.
·1 ) Pius XI, litt. enc. Non abbiamo bisogno, 29 junii 1931, AAS,
,·oi. xxm, p. 294.
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sempre que o Santo Padre, consciente e deliberadamente
pode-se dizer mesmo, não sem divina inspiração - definiu assim a Ação Católica: "a participação do laicato católico no
apostolado verdadeiro e próprio da Igreja", sendo a Ação Católica chamada a colaborar no apostolado dos verdadeiros e próprios apóstolos, dos sacerdotes e dos Bispos". 5
Artigo III. Participação e Colaboração.

Hoje é reconhecido indubitàvelmente que as duas expressões
participação e colaboração são empregadas nos documentos de

Pio XI. 6 E', entretanto, este um assunto que tem suscitado inúmeras discussões.
Parece indispensável bem distinguir o aspecto teológico do
aspecto jurídico da questão. Eles se completam, são interdependentes, mas não são necessàriamente equivalentes.
Seria razoável situar assim a questão. E' indubitável que
para a vida do apostolado leigo na Igreja, enquadrá-lo na vida
da hierarquia é tarefa decisiva. Os teólogos o procuram fazer e
com ardor. Estudos sérios têm sido levados a afeito. Reconhecendo que frequentemente essas opiniões se interpenetram, têm
vários pontos de contacto, poderíamos classificá-las em diversas
escolas.
1) Alguns compreendem a participação num sentido estritamente filosófico, atribuindo a ela os princípios de analogia ( de
atribuição, segundo uns, de proporcionalidade própria, segundo
outros). Assim D a b i n : "Definida pelo Papa como uma "participação"; ela inclui a ideia de analogia ... Jui gamos que a Ação
Católica dos leigos não é um apostolado no sentido de proporção. . . Mas é uma analogia de atribuição". 7
2) Outros estudiosos baseiam fortemente essa participação
no sacerdócio dos leigos participado do sacerdócio universal de
Cristo. O caráter do Batismo, e sobretudo o da Confirmação seriam os fundamentos desse sacerdócio que insere o leigo na vida
e nas atividades da Igreja - um aspecto dinâmico da vida cristã
5 ) Pio XI, Discurso às operárias da
Juventude Feminina Italiana,
19 de Março de 1927. Apud Guerry, L'Action Catholique, (Paris, 1936),
n. 25.
6 ) Hesburgh, o. c., p. 22, nota 9.
7 ) "Définie par Ie Pape une "participation", elle inclue l'idée d' mza/ogie. . . Nous croyons que I' Action catholique des laiques n'est pas un
apostolat au sens analogique de proportion. . . Mais il y a une analogie
d'attrilmtion". - D a b i n, Paul, L'Apostolat Lai"que, (Paris, 1931), pp.
82-83.
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na comunidade do Corpo Místico. Assim H e s b u r g h : "A participação no trabalho do Apostolado de Cristo deve, pois, derivar de uma participação no seu sacerdócio. . . O Batismo é a
consagração básica do leigo. . . O apostolado leigo é um aspecto dinâmico da vida na Comunidade Cristã do Corpo Místico". 8
3) Prefere outra escola, reconhecendo sempre a fonte de
apostolado nos sacramentos do Batismo e da Confirmação, insistir sobre a participação no mandato. Assim P o 11 e t : "A Ação
Católica é com efeito algo mais que uma colaboração do laicato
com a hierarquia em vista da obra apostólica a realizar, ela é,
verdadeiramente, uma participação do laicato no apostolado hierárquico, isto é, no mandato deste apostolado, no mandato apostólico da hierarquia. E de fato, duas realidades das quais uma
participa da outra devem necessàriamente ter um ser comum, possuir uma formalidade comum; isto é, no nosso modo de ver, o
mandato apostólico". 9
4) Outros finalmente preferem considerar o aspecto social
da graça como fundamento do apostolado leigo. Sem subestimar
o sacerdócio leigo e sem descuidar do caráter batismal e confirmacional, insistem sobretudo na vida sobrenatural do leigo como
fonte de sua vida apostólica, para concluir assim: "A Ação Católica é uma expansão social da vida sobrenatural, consagrada
no íntimo da alma pelo caráter do sacramento da confirmação
e delegada exteriormente, na Igreja, pelo mandato apostólico". 10
8 ) "Participation in the work of Crist's apostolate must then follow
from a partic_ipation in His priesthood... Baptism is the basic consecration of the layman. . . Confirmation completes the priestly consecration
of baptism. . . The lay apostola te is a dynamic aspect of life in the
Christian Community of the Mystical Body". - H e s b u r g h, Theodore
M., The Theology o/ Catlzolic Action (Notre Dame, Indiana, 1946), pp.
185-187.
9) "L' Action Catholique est en effet quelque chose de plus qu'une
collaboration du laicat avec la hiérarchie en vue de l'oeuvre apostolique
à poursuivre, elle est véritablement une participation du laical à l' apostolai hiérarchique, c'est-à-dire au mandai de cet apostolat, au mandai
apostolique de la hiérarchie. Et en effet deux réalités dont !'une participe à l'autre doivent nécessairement communier dans l'être, posséder une
formalité commune; c'est ici à notre jugement le mandai apostolique".
- P o 11 e t, Vincent M., L' Action Catholique à la lumiere de la tlzeologie
thomiste, (Bruxelles, 1937), p. 31.
10 ) "L' Action catholique est un j aillissement social de la vie surnaturelle, consacré à l'intérieur de l'âme par le caractere du sacrement de
confirmation et député à l'extérieur, dans l'Eglise, par le mandat apostolique". F o u r n i e r, R., La Tlzéologie de l' Action Catholique,
(Montréal, 1940), p. 163.
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Inclinam-se os partidários desta sentença a ver na participação
de que fala Pio XI uma colaboração, uma ajuda, um concurso.
Assim se expressa F ou r n i e r : "As cartas, discursos ou encíclicas dos Soberanos Pontífices não nos autorizam a tomar a
palavra participação no sentido rigorosamente filosófico, como se
a hierarquia desse a existência apostólica e sacerdotal à atividade do leigo ... " " ... a palavra participação, segundo nós,
deve ser tomada no sentido de colaboração, ajuda, auxílio". 11
Esta última opinião, para o presente estudo, é muito interessante. Poder-se-ia encontrar nela um caminho médio para a
orientação jurídica do assunto.
Afigura-se mais razoável apresentar a questão .como ficou
dito, do que arirmar como R e g a t i 11 o : "Notio a Pio XI data
est: Participatio laicorum in apostolatu hicrarchico Ecclesire. lpse
alias loco participationis utitur verbo collaborationis; et Pius XII
prrefert et inculcat hoc verbum collaboratio, et non participatio;
ne perperam intelligatijr laicos Actionis Catholicre gaudere quadam potestate ecclesiastica, qua sint in aliquo gradu ecclesiasticre
hierarchire; eo fere modo quo titulus VII libri II Codicis inscribitur: "De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes"; et tit. VIII "De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant". Potius ergo quam participatio
dicitur collaboratio. Socii Actionis Catholicre s»b hoc respectu
sunt sicut socii illarum associationum; utrique sunt mera instrumenta, meri auxiliares hierarchire ecclesiasticre in exercitio sui ministerii, hoc tamen discrimine: quod Actio Catholica amplissimam
habet activitatis sphreram; dum atire associationes ad determinatum quoddam ministerium se· coarctant". 13
Tenha-se em grande estima o estudo teológico da questão.
E' isto a seiva do apostolado da Ação Católica, o fundamento da
sua classificação no Direito Eclesiástico. juridicamente falando,
porém, parece mais acertado insistir sobre dois aspectos que focalizaremos adiante: o mandato e a organização hierárquica que
11 ) "Les lettres, discours ou encycliques des Souverains Pontifes ne
nous permettent pas non plus de prendre le mot participation dans son
sens rigoureusement philosophique, comme si la hierarchie donnait l'être
apostolique et sacerdotal à l'activité du laic ... " " ... mot de participation; selon nous, il doit être pris dans !e sens de collaboration, d'aide,
de secours". - F ou r n i e r, R., op. cit., pp. 142 e 144.
12 ) Rega ti 11 o, E., /11stit11tio11es Jtzris Canonici, 1 (Santander 1946),
pp. 426-427.
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se podem apresentar como as características jurídicas específicas
da Ação Católica.
Concluindo, poder-se-ia dizer o seguinte. As discussões sobre a participação têm a sua razão de ser. Não é, porém, este
-0 campo específico do Direito Eclesiástico. Neste a Ação Católica tem o lugar que lhe compete, distinto de todas as outras
organizações pelo mandato e pela organização hierárquica.
Pràticamente, pois, participação ou colaboração com mandato (num apostolado organizado hieràrquicamente) são absolutamente sinônimos. D o r a n assim se expressa: "Pio XI fala tão
frequentemente de participação como de colaboração dos leigos
na missão da hierarquia. Etimológicamente, seria mister falar de
participação no apostolado, de colaboração na Ação apostólica.
O primeiro aspecto condiciona o segundo. A palavra participação
implica, com efeito, a subordinação do laicato ao apostolado da
hierarquia, enquanto que a palavra colaboração sómente indicaria atividade justaposta. Eis por que a palavra participação exprime por excelência a Ação Católica como função específica. A
colaboração que vem a seguir é "nuancée" por esta subordinação
·e permite falar de um ministério complementar do ministério pas.toral. Aliás o termo foi definido pelo Papa: Participação, portanto união aos Bispos e aos sacerdotes: portanto, ação não dispersa e arbitrária, mas subordinação à ação principal dos Bispos e dos sacerdotes, apoiando-se sobre ela e em torno dela girando. . . Há, pois, um duplo aspecto na participação: o aspecto
subordinação e o aspecto "ação própria" ou "colaboração". 13
Parece não ser errado afirmar que a Ação Católica - instituição - participa no apostolado hierárquico, enquanto os acis13 ) "Pie XI parle aussi souvent de participation que de collaboration
--des laics à la mission de la hiérarchie. Etymologiquement, il faudrait parler de participation à /'apostolai", de collaboratiorz à l' Action apostolique.
Le premier aspect conditionne le second. Le mot participation implique,
en effet, la subordinatiorz du laicat à l'apostolat de la hiérarchie, ators
que le mot collaboration seu! n'incliquerait qu'une activité juxtaposée.
C'est pourquoi le mot participation exprime par excellence l' A. C. comme
fonction spécifique. La collaboration qui vient ensuite est rmancée par
cette subordination et pcrmet de parler d'un ministere complétif du miJzistere pastoral. Le terme a cl'aillcurs été défini par le Pape: Participation,
donc union aux Evêques et aux prêtrcs: donc action, non pas dispersée
et arbitraire, mais subordirmée à l'action principale des Evêques et des
prêtres, s'appuyant et pivotant sur elle ... " "II y a clone deux aspects
à la participation: l'aspect subordination et l'aspect "action propre" ou
collaboration". D ora n, Mi eh e 1, L'Action Catlzolique, (Ottawa,
1945), pp. 69-70.
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tas munidos de um mandato, nele colaboram. Há, neste assunto,.
' certa analogia com outras organizações do Direito. O Conuma
selho de Vigilância 14 , por exemplo, como instituição, participa
do governo da diocese; os seus membros, pessoalmente, colaboram com o Ordinário Diocesano. O mesmo se poderá dizer do.
Conselho de Fábrica ( c. 1183).
Artigo IV. Os Leigos.

A palavra leigo vem do grego laós (povo), que S. Pedro
(l'-' ep. II, 10) aplica a todo o povo fiel. Desde o século III os.
leigos são apresentados como distintos dos clérigos. Não distribuem bens espirituais, mas os recebem, pois por divina instituição são distintos do clero ( c. 948). Estes bens espirituais são:
os sacramentos, o Santo Sacrifício da Missa, as orações públicas,.
as indulgências, as bênçãos, as dispensas, a sepultura eclesiástica.
Nos cânones da III .Parte do Livro II do Código de Direito_ Canônico leigos são os que não são nem clérigos nem religiosos.
Conforme Charles B o u ü a e r t - S i m e n o n, os leigos têm
um certo poder que lhes compete pelo caráter do Batismo: "Divinum cultus consistit vel in recipiendo aliqua divina vel in tradendo aliis: ad utrumque autem horum requiritur quredam potentia'.' (S. Thomas, III, q. 63, a. 2). ldeo "plebs sancta sacramenta accipit et in cc:etibus assistit, gratias agit, orationem approbat et acclamant, succinit ... , uno verbo potestatem suam
spiritualem exercet, cujus virtute cum hierarchia sacra et sub ipsa,
pleno iure fit liturgire particeps" ( Beaudouin, De Missa dialogata, Eplzemerides Liturgicce, 1921, p. 408). 15
Ainda segundo o mesmo autor: "Jure ordinario, laici sunt
incapaces jurisdictionis ecclesiasticre exercendre; at extraordinarie ad aliquem jurisdictionis actum, ab exercitio ordinis independentem, a Romano Pontifice delegari possunt, v. g., ad judicandum vel regendum". 16
São estes - os leigos - os chamados pela Igreja para tomar parte no apostolado da Hierarquia; são os umcos que podem militar na Ação Católica, res laicorum. 17 Afigura-se raH) Pius X, litt. enc. Pascendi, 8 sept. 1907, art. VI, AAS, vol. 40,
pp. 647-649.
16 ) Clayes
B ou ü a e r t - Sim e no n, M.armale Juris Canonici, l,
(Gandae et Leodii), 1930, nº 705.
16) O. e., ib.
17 ) Pio XI, Carta ao Episcopado Argentino, 4 Fevereiro 1931. Cf.
Ouerry, L' Action Catholique (Paris, 1936), p. 63.
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zoável afirmar que é neste sentido que eles usufruem plenamente do direito o que lhes confere o c. 682: "Laici jus habent recipiendi a clero, ad normam ecclesiasticre disciplinre, spiritualia
bona et potissimum adiumenta ad saiu tem necessaria". Os termos ad normam ecclesiasticre disciplinre parecem determinar
bem a situação jurídica entre o laicato e a Hierarquia, assim já
-condensada pelo Secretário de Estado de Pio XI: "A Ação Católica não é diretora na ordem teórica, mas executora na ordem
prática". 18 Ainda nessas expressões ad normam ecclesiasticce disciplinre pode-se resumir toda a obediência dos leigos aos
documentos pontifícios sobre a Ação Católica, pois são eles as
normas do Direito ainda não codificadas para o apostolado leigo
hieràrquicamen!e organizado e munido de um mandato.
A propósito da situação dos leigos na legislação da Igreja,
P I õ c h I diz o seguinte: "Costuma-se dizer às vezes que o direito eclesiástico é muito mais uma legislação do clero que cio
laicato. Mostra-se, também, o cânon 682 a fim de reforçar o argumento de que o laicato é o elemento receptor e passivo na
comunidade da Igreja Católica. Entretanto, esta interpretação não
traduz apropriadamente a ideia do Direito Canônico. E' precisamente este cânon 682 que mostra um dos fundamentos da lei da
Igreja, insistindo no direito dos leigos de receber do clero os
bens espirituais para a santificação da vida. Se quisermos considerar este cânon no verdadeiro sentido, devemos vê-lo como a
expressão do mais importante direito fundamental do membro
leigo da Igreja. A finalidade da Igreja é a santificação e salvação das almas. Para atingir este fim a Igreja foi dotada por
Cristo de meios sobrenaturais, cuja administração ao fiel não é
·somente uma obrigação essencial do clero, mas também um direito elementar do leigo. E' este, no verdadeiro sentido, também
.a finalidade fundamental do Código, sobretudo para salvaguardar este direito do laicato. Não é a quantidade numérica de
-cânones, a respeito de um dado assunto, que demonstra sua relativa importância, mas a implícita ou explícita tendência deles é
a decisiva determinação da relevância da lei. A administração
-do tesouro espiritual da Igreja e a sua distribuição aos fiéis é
uma finalidade principal. A Igreja, de acordo com a sua legislação, não é a "Igreja do clero", nem sua lei, é "quase sem ex18 )

Gasparri, Carta aos Ordinãrios da Itália, 2 Outubro 1922.

,G u e r r y, L'Ac.tio11. Catholique (Paris, 1936), p. 63.

Cf.
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ceção" uma lei puramente clerical. Ela é de fato e no sentido mais
íntimo, a lei da Igreja, abrangendo todos os membros para o
fim único e comum, isto é, alcançar a finalidade eterna, como
quis o Fundador". 19
Artigo V. Apostolado.

Na definição da Ação Católica todos os termos são específicos, exceto este de apostolado, que é genérico. Apostolado vem
do grego apostellein, que significa enviar, confiar uma missão.
A expressão deriva do aramaico. . . provàvelmente usado por
Nosso Senhor quando inaugurou essa missão no sentido cristão.
Essa palavra se encontra uma só vez na versão dos Setenta, enquanto que é usada oitenta vezes (sobretudo num sentido pessoal-apóstolo) no Novo Testamento. Aqui ele ql!er dizer que é
enviado para uma missão especial, em nome de outrem.
Encontra-se principalmente o desenvolvimento desta expressão em S. Paulo Apóstolo e seu companheiro S. Lucas. S.
Mateus usa a palavra apóstolo sõmente duas vezes para significar os doze (Mt 6, 30; Mt 10, 2).
H e s b u r g h assim se expressa: "Ainda que o seu significado é desenvolvido em parte nos Atos dos Apóstolos e nas
Epístolas de S. Paulo para incluir os discípulos inferiores como
10) "lt is said sometimes that the law of the Church is by far
more a law of the clergy than that of the laity. lt is also pointed at
canon 682 in order to strengthen the argument that the laity is but
the receiving and passive partner in the community of the Catholic
Church. However, this interpre~ation does not properly conceive the idea
of Canon Law. lt is just this canon 682 which reveals one of the
fundamentais of the Law of the Church by insisting on the right of
the laity to receive from the clergy the spiritual goods for the sanctification
of the life. lf we want to considerer this canon in the proper way,
we have to regarei it as the expression of the most important fundamental
right of the lay member of the Church. The purpose of the Churcl'i is
the sanctification and salvation of souls. To rcach this cnd the Church
was intrusted by Christ with supernatural means whose ministration to
the faithful is not only an essential obligation of the clcrgy, but also an
elementary i-ight of the laity. This is, in the true sense, also the
fundamental purpose of the Code, na"mely to safeguard this right of the
laity. lt is not numerical quantity of canons, concerning a given matter
which manifests its relative importance, but their implicit or explicit
tendency which is the decisive indication of the import of the law. The
administration of the Church's spiritual treasurc, and its ministration to
the faithful is a principal aim. The Church, according to her law, is
neither the "Church of the Clergy", nor is her law "almost without any
exception" a purely clerical law. lt is in fact, and in its innermost sense,
the law of the Church, embracing all members for the sole and common
purpose, namely to reach the eternal end, as willed by the Founder".
P I o c h 1, Willibald, The fundamental principies o/ the philosophy of
Canon Law, in The Jurist, vol. IV, n. 1, pp. 74-75.
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Barnabé e Epafrodito, seu sentido principal na primitiva literatura cristã, é a designação dos homens que receberam diretamente
de Cristo a missão e a autoridade e o poder de ensinar, governar e santificar em Seu nome". 20
O apostolado no sentido da definição da Ação Católica é,
em resumo, a missão da Hierarquia, que, como veremos adiante,
se manifesta no Magistério, no Ministério e no Regime.
Artigo VI. Hierarquia.

Esta expressão foi empregada primeiramente, ao que parece, por Dionísio o Areopagita, pelo ano de 500. A etimologia
nos dá o sentido de "principado sagrado" (lerá arqué).
Poder-se-ia definir assim: "Series clericorum, inter quos,
distinctis et subordinatis gradibus, distribuitur potestas ecclesiastica". 21
O cânon 108 nos dá a origem e divisão da Hierarquia: "Ex
divina institutione sacra hierarchia ratione ordinis constat Episcopis, presbyteris et ministris; ratione iurisdictionis, pontificatu
supremo et episcopatu subordinat9; ex Ecclesire autem institutione alii quoque gradus accessere".
A hierarquia de ordem é a série de clérigos aos quais incumbe o poder de celebrar os divinos mistérios da religião. A
hierarquia de jurisdição é a série de pessoas que têm o poder de
reger o rebanho de Cristo quer ensinando, quer legislando ou
aplicando as leis.
Deixe-se de lado a grande questão entre os teólogos e canonistas sobre a possibilidade de uma terceira categoria de hierarquia, ou sobre a inclusão do magistério no poder de jurisdição,
pois diante do Código, pràticamente, esta divergência não existe.
Poder-se-ia classificar assim, em face do Código, e sintetizando
as duas opiniões, a missão da Hierarquia:
2 º) "While its meaning is somewhat broadened in the Acts of the
Apostles and in St. Paul's Epistles to include inferior disciples like
Barnabas and Epaphroditus, its primary meaning in early Christian
literature, is the designation of those men who received directly from
Christ the office and the authority and the power to teach, govern and
sanctify in His name". - H e s b u r g h, The Theology of Catholic Action
(Notre Dame, Indiana, 1946), p. 23.
21 ) Clayes
B ou ü a e r t - S i me n o n, Manuale Juris Canonici, I
(Oandae et Leodii, 1930), n. 264.
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Sendo a Ação Católica apostolado auxiliar da Hierarquia,
dentro das normas do Código ela deverá organizar também as
suas linhas gerais.
Seria razoável baseâr-se no duplo aspecto da hierarquia de
jurisdição para determinar as bases da organização da Ação Católica. Assim, ter-se-ia, de acordo com a hierarquia de jurisdição
por direito divino Papa e Bispos o caráter universal e
diocesano da Ação Católica. De acordo com a hierarquia de jurisdição por direito eclesiástico, poderíamos estabelecer outros
critérios: a paroquialidade, conforme c. 215; a interparoquialidade, conforme o c. 217; a provincialidade, conforme cc. 215 e
283; a nacionalidade, conforme o c. 281.
Estes dois planos hierárquico-jurisdicionais, divino e eclesiástico, completam a integração da Ação Católica na vida jurídica da Igreja.
Explanados os termos da definição, é possível estabelecer
agora, como conclusão desta parte alguns conceitos sobre a "participação dos leigos no apostolado hierárquico".
Visando o Direito legislar sobre atos, sejam quais forem as
opiniões, acerca da participação, juridicamente, ela se verifica
quanto às atividades da Hierarquia, isto é, no Ministério, Magistério e Regime.
Alguns autores limitam esta participação apenas ao Magistério. Assim P o 11 e t : "Acrescentemos que a Ação Católica participa do poder hierárquico na sua função ele magistério e precisamente no magistério ordinário . .. " 22
Outros a admitem diretamente no Magistério e indiretamente
no Ministério. Assim C h a m p o u x : "E' inegável que o leigo
pode tomar parte indireta no trabalho de santificação, mas pare22 ) "Ajoutons que 1' Action Catholique participe au pouvoir hiérarchique dans sa fonction de magistere et précisément à son magistere
ordinaire". - P o 11 e t, Vincent, L' Action Catholique à la lumiere de la
tlzéologie thomiste (Bruxelles 1937), p. 33, note.
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ceria que o primeiro e direto objeto da Ação Católica identificase com o do magistério da Igreja". 23
Finalmente uma terceira opinião admite esta participação no
Ministério, Magistério e Regime. Assim T r o m p, de quem colhemos os seguintes dizeres: "Pratice loquendo in definitione
papali intelliguntur príncipes ecclesiastici eorumque coadiutores
spirituales ( sive sreculares sive regulares), quatenus ut doctores,
rectores, sanctificatores ex mandato divino vel missione ecclesiastica sese in saiu tem retemam fidelium impendunt". 24
G u e r r y apresenta um resumo desta cooperação dos leigos no apostolado hierárquico assim discriminada: "no Magistério, como testemunhas, defensores e colaboradores na difusão
da verdade; no Ministério, pela administração dos sacramentos,
pela vida litúrgica, pelo desenvolvimento da vida espiritual; no
Regime, pela formação da mentalidade católica nas sociedades:
família, profissão, cidade". 25
Poderíamos incluir aqui a cooperação direta nas diretorias
das organizações.
E' claro que esta participação se dá apenas dentro das possibilidades de um leigo na legislação eclesiástica e dentro dos
poderes a ele co'nfiados pela Hierarquia. Assim, tanto no Magistério, como no Ministério, como no Regime há limitações
expressas feitas pelo Direito. No c. 1342 § 2 e no c. 1325 § 3
há duas maneiras de colaboração no magistério taxativamente
proibidas aos leigos. 26 A participação no Ministério e no Regime
mais restrições ainda encontra no Direito Canônico, o que melhor
se poderá verificar quando se estudar a participação individual
dos leigos nessas atividades da Hierarquia, pois aqueles conceitos, servatis servandis, podem aplicar-se ao apostolado organizado da Ação Católica.
Por isso, quando se diz apostolado universal de leigos, isto
23 ) "lt is undeniable that the faithful can take indirect part in the
work of sanctification, but it would seem that the primary and direct
object of Catholic Action is identified with that of the magisterium of
the Church". - C h a m p ou x, Timothy, The Juridical Position of tlze
laity in t/ze Clzurch (Romae, 1939), p. 57.
21 ) T r o m p, Sebastianus, Actio Catholica in Corpore Christi (Rornae, 1926), p. 6.
25 ) Ouerry, E., L'Action Catholique (Paris, 1936), pp. 227 e ss.
26 ) "Concionari in ecclesia vetantur laici omnes, etsi religiosi". C.
j. C. c. 1942 § 2. - "Caveant catholici ne disputationes vel collationes,
p_ublicas prresertim, cum acatholicis habeant, sine venia Sanctre Sedis aut,
s1 casus urgeat, loci Ordinarii". C. J. C., e. 1325 § 3.
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significa que é um apostolado exercido por leigos, na esfera do
possível a leigos, no Magistério, Ministério e Regime.
O gráfico seguinte poderá auxiliar a compreensão do que
ficou dito:
Apostolado
da
Hierarquia-MANDATO - Hierarquia - MANDATO-Leigos
Ensino
Santificação
Governo
participação ou colaboração

Sua Santidade o Papa Pio XI declarou: "A Ação Católica
na suà essência é tão antiga como a Igreja, todavia na sua forma atual foi se formando e constituindo nesses últimos tempos,
segundo indicações dadas por Nossos Predecessores mais próxiri10s, e segundo as diretrizes frequentemente expressas por Nós". 27
A essência da Ação Católica consiste no apostolado dos leigos participado do apostolado universal da Hierarquia; o seu
característico jurídico consiste na organização mandatária. Aquele é tão antigo como a Igreja: esta admite evolução, como tantos
outros institutos jurídicos, e apresenta hoje em dia um aspecto
inteiramente novo pela organização hierárquico-mandatária.
O intuito deste trabalho é estudar este segundo aspecto:
o aspecto jurídico em sentido estrito.
E neste sentido ela poderia ser definida: Uma organização
ou série de organizações específicas de leigos destinadas ao apostolado.
O t t a v i a n i apresenta a seguinte definição: "Objective
sumpta actio catholica est omnium eorum summa seu complexio
institutorum, consiliorum et operum, qúibus laici homines vires
suas impendunt ad provehendos fines apostolatus hierarchici". 28
E' neste sentido que se desenvolve o presente estudo.
Do cotejo da definição pontifícia e da definição do aspecto
jurídico da Ação Católica, poderíamos concluir que a Ação Católica é:
a) um apostolado
b) um apostolado participado
c) um apostolado de leigos
Pius XI, epist. Laetus sane, 6 nov. 1929, ASS, vol. XXI, p. 665.
O t ta vi a n i, Alaphridus, lnstitutiones Juris Publici Ecclesiastici
11, (Romae, 1936), p. 433.
27 )

28 )
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d) um apostolado organizado como o da Hierarquia, hieràrquicamente
e) um apostolado universal como o da Hierarquia
f) um apostolado exercido em virtude de um mandato. 29
Assim, juridicamente falando, a expressão "Ação Católica"
tem hoje na Igreja um significado preciso, determinado, de maneira que não se pode empregar, sem perigo de erros e confusão,
para qualquer atividade.
E como se insistiu e se insistirá sobre a Organização hierárquica e o Mandato, serão tratados, a seguir, esses dois pontos.
Continua.
29) Parece ficar assim mais explícito o conceito de Ação Católica
do que na definição seguinte: "Ergo tamqnam opus, Actio Catholica est
generalis et organizata collaboratio laicorum in apostolatu hierarchico Ecclesire. Tamquam entitas seu institutio est ca:tus laicorum organizatus,
qui sub directione hierarchire ecclesiasticre collaborant in universo apostolatu hierarchico Ecclesire". - Rega ti 1 1 o, E., lnstitutiones Juris Canonici, I (Santander 1946), p. 427.

O Nexo entre Pecado e Morte.
Uma Contribuição Para a Definibilidade da Assunção da Mãe
de Deus.
Por Frei B o ave n t u r a K I o p pen b u r g, O. F. M.,
Colégio S. Antônio, Roma.
1) Haverá um Nexo entre Pecado e Morte?

Esta Revista publicou, há um ano, um artigo de Frei C o n s ta n tino K os e r, O. F. M., que não podia passar despercebido no mundo teológico: "A definibilidade da Assunção de Nossa Senhora". 1 Apresentava Pe. Koser, neste estudo, um novo argumento de conexão teológica para provar a Assunção Corporal
da Mãe de Deus. Baseava sua argumentação sobre o segundo
cânon do segundo sínodo de O range ( D B, 175), no qual via
declarado como dogma de fé o seguinte princípio: existe um
nexo de justiça entre a isenção de pecado e a concessão de dons
preternaturais e nexo tal que Deus, sem injustiça, não pode negar
os dons a quem não contraiu culpa original ou pessoal. O inocente
1 ) REB, 1947, págs. 247-277. Este artigo foi elogiado em várias
Revistas, mas também fortemente atacado.
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teria um direito de justiça aos dons preternaturais. E, por conseguinte, "1) os dons preternaturais não foram revogados por
causa do pecado de Adão; 2) foram apenas suspensos 3) em
castigo do pecado de Adão, 4) de tal modo que, sem injustiça,
não podem ser negados aos inocentes, 5) a não ser que possam
servir de satisfação substitutiva" (pág. 270). A mão deste princípio lhe era fácil o raciocínio: Ora, Maria SS. não contraiu pecado original, nem cometeu pecado pessoal; ergo. Mas ainda
tirou esta outra conclusão: logo a Assunção Corporal da Mãe
de Deus já é implicitamente de fé, pois as premissas todas são
de fé.
Conclusão tão espantosa como nova obrigava o Autor a
uma revisão das premissas. "Revendo crlticamente todo o processo de argumentação, julgamos encontrar o ponto vulnerável
na interpretação que demos ao II cânon do II Sínodo de Orange" (pág. 275). Se a interpretação do citado cânon estiver certa, parece-lhe que não se pode fugir à conclusão. Conquanto
Frei Constantino Koser examine com bastante cuidado e penetrante sagacidade os fundamentos históricos do cânon arausicano, vê ele mesmo que um "exame mais minucioso" deste ponto se impõe (pág. 276). E isso porque este dogma do nexo
entre a inocência e os dons preternaturais, ou, inversamente, o
pecado e a morte, tem tão fortes repercussões não sómente na
Mariologia, mas ainda em outros não poucos tratados teológicos,
principalmente na Antropologia teológica: "A doutrina do pecado original, das suas consequências, do estado da humanidade
caída, do estado da humanidade remida, a doutrina sobre os
dons preternaturais, sobre o sofrimento ( sobre a morte, acrescentamos) e muitas outras se iluminam de luz nova e abundante
,com a doutrina do arausicano" (pág. 276).
Outro motivo que nos leva a uma investigação mais aprofundada sobre o nexo entre pecado e morte, é a confusão que,
.a este respeito, reina entre teólogos modernos. De modo espe·Cial os mariólogos ventilaram, conquanto incidentalmente, esta
-complicada questão. E precisamente hoje a disputa parece alcançar o auge. Haverá, perguntam eles, um nexo teológico entre a
Imaculada Conceição e a gloriosa Assunção de Nossa Senhora?
.Será possível demonstrar a Assunção de Maria SS. por sua
·Conceição sem pecado? E tem este argumento suficiente consistência interna, para resistir a uma crítica rigorosa? E' a Assun-
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ção Corporal uma consequência intrlnsecamente necessária ( e não
só congruente, o que todos admitem sem dificuldade) de sua
isenção do pecado original? Ou, pelo contrário, não é, antes, a
Assunção um mistério marial inteiramente novo e independente,
com O qual queria Deus brindar a sua Mãe também no fim de
sua vida terrestre, como o fizera no início?
Uma e outra destas posições é sustentada por não pequeno
número de teólogos. E de ambos os lados encontramos nomes
de peso. Assim, entre outros, defendem o nexo entre os dois mistérios mariais: Heinrich-Outberlet, Scheeben, Linden, Lépicier,
Roschini, Jugie, Keuppens, etc. De outro lado temos p. ex. Ernst,
Balié, Lennerz, Renaudin, Campana, Terrien, etc.
No entanto, o problema do nexo teológico entre a Imaculidade e a Assunção de Maria SS. outra coisa não é senão uma
aplicação particular de outro problema mais fundamental: qual
o nexo entre pecado e morte, respectivamente entre inocência e
dons preternaturais? Enquanto não for resolvido este, em vão
disputar-se-á em torno daquele. Infelizmente, encontramos nos
mariólogos acima citados as mais disparatadas afirmações sobre o nexo entre pecado e morte e - o que mais estranhamos
- ninguém se dá conta de que é aqui que se deve resolver o
problema mariológico da Assunção ( a não ser que queiramos·
contentar-nos com o argumento tirado da tradição). Conforme
cada autor deseja resolver . - é esta ao menos a impressão que
se tem - a questão assuncionista, constrói sua opinião particular, às vezes de todo arbitrária, sobre o nexo entre pecado
e morte.
Assim para Heinrich-Outberlet, Scheeben, Linden, Lépicier,
Jugie, Roschini, etc., não há dúvida nenhuma de que a morte é
castigo unicamente do pecado e que, onde não há pecado, consequentemente não haverá morte necessária. E' para eles tão evidente essa suposição, que nenhuma necessidade se lhes impõe de
investigá-la mais a fundo. Ernst, pelo contrário, Balic', Renaudin
e Lennerz julgam que a morte é consequência da própria constituição física e natural do homem, assim como do animal, e,
portanto, ainda que alguma pessoa, por especial privilégio de
Deus, não tivesse pecado original, continuaria sujeita ao poder
da morte. C a m p a n a 2 por sua vez, julga, sem provar nada,
2 ) C a m p a n a, Emílio, Maria nel Dogma Cattolico, Roma, 1945, pág.
693: "La morte sta ai debito dei peccato, come la corruzione sta ai peccato

262

•

K I o p pen b u r g, O Nexo entre Pecado e Morte

que a corrupção do corpo é castigo do pecado, mas a morte,
considerada em si, separadamente da corrupção, é somente castigo do débito do pecado ( sic !) ; ora Maria SS. tinha o débito
do pecado, não porém o pecado, logo devia morrer, não podia,
no entanto, corromper-se, o que seria uma "sacrílega profanação" ( a aplicação é fácil ... ) . Diferente um pouco é ainda a
opinião de Ter ri e n 3 : devemos distinguir, diz ele, entre a morte do corpo e a morte da alma; morte da alma, é o pecado;
morte do corpo, a corrupção, não a separação entre corpo e
alma; só a corrupção é castigo de pecado; e separação entre
corpo e alma é puramente natural e nada tem a ver com o pecado, nem com o débito de pecado. Análogas exposições enconh:amos também em P I e s s i s 4 e C o p p e n s. 5 Como se pode,
nesta base, chegar a um acordo sobre as relações entre Imaculada Conceição e Assunção? Que há de dizer-se?
Sem dúvida, se é verdade que a morte é castigo do pecado,
e isso parece estar claramente na S. Escritura, parece ser verdade também que, onde não há pecado, não há morte, pois onde
stesso"; 692: "la corruzione sarebbe stata semplicemente un indegno abassamento, vorremo dire, una sacrilega profanazione ... "; à págs. 678/9
o autor diz da morte: la morte "invece si puo e si deve considerare anche
in quanto e la necessaria conseguenza de una natura complessa, temperata di elementi differenti", e assim em Maria SS. a morte "rimane simplecemente alio stato di difetto naturale" (pág. 679). Nas págs. 431, 672,
678 ss. defende ardentemente que a Imaculada Conceição não tem um
nexo íntimo com a imortalidade, na pág. 692 escreve: "un nesso intimo
passa anzitutto fra l'assunzione e la prima santificazione della Madre di
Dio, ossia la sua immacolata concezione". E pág. 693: "Stabilito che
l'immacolata concezione richiamava l'incorrutibilità, e facilc progredire
nella deduzione, e dire chc dunque logicamente l'assunzione corporea era
il 11aturale coronamento dell'cssenzione dalla macchia comune, giacché e
troppo evidente che ad un corpo cosi privilegiato 11011 puà assegnarsi per
condegna abitazione che il cielo".
3 ) Ter ri e n, J. B., S. J., La Mere de Dieu et la Mere des Homnzes,
IV tom., Paris, 1946. Veja tom. 11, 396-397.
4 ) PI e s si s, Armandus, S. M. 1\-\., Mamzale Mariolo gire Dogmaticre,
Pontichateau, 1942. Não é muito claro este autor. Na pág. 294: "Licet
mors sit inducta ratione peccati et in prenam pcccati, tamen de se est
naturalis et nullam imperfectionem includit qure dedecet Matrem Dei,
prresertim cum ipse Christus mortuus sit. lamvero hoc non verificatur de
corruptione sepulchri: est prena peccati et nunquam honorifica et meritoria
esse potest, sed opprobrium est humanre conditionis". Na pág. 289 escrevera: "Licet mors sit naturalis hominibus, utpote compositio ex materia et forma, tamen in mundum introducta est in punitionem peccati.
ldeo Maria non subjacuit legi mortis, cum peccatum 11011 commiserit".
~) C o p pen s, J., La définibilité de l'Assomption, Eph. Theol. Lov.,
23 (1947), pág. 25: "D'apres Gen III, 14 (deve ser 19) c'est elle, Ie
retour en poussiere, bien plus que le simple fait de mourir, qui est présenté comme la vraie peine du péché".
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não há culpa, não há castigo, ao menos se as coisas são justas.
Mas, como devemos entender a locução "a morte é castigo do pecado"? De que culpa a morte é pena? Da culpa de Adão? não
estaria com isso suficientemente interpretado o Oênesis? Neste
caso já não poderíamos concluir: "onde não há pecado não há
morte". Pois, se a morte for castigo unicamente do pecado de
Adão, então por causa do primeiro pai se perdeu definitivamente,
para ele e para todos os seus descendentes, o dom da imortalidade, e a morte será no futuro natural para todos, também caso
algum filho por singular privilégio fosse isento do pecado. As
leis da natureza, que de per si deveriam levar o homem à morte,
foram suspensas pelo dom preternatural da imortalidade. Porque
Adão pecou, este dom foi revogado e as leis naturais terão outra vez caminho livre e, em Adão e em todos os seus filhos,
levarão ao seu termo natural, a morte.
Se, pelo contrário, a locução "a morte é castigo do pecado", quer dizer: não só do pecado de Adão, mas enquanto este
pecado de Adão está em mim, isto é: castigo do pecado original
(não só do originante), então vale o raciocínio: "eu não tenho
pecado original (nem pessoal), portanto não preciso morrer!"
De que culpa, pois, a morte é pena?
Poupo ao leitor o trabalho de acompanhar-me nas longas
análises dos autores. Ponho aqui sômente as conclusões contraditórias entre si, a que estas análises levaram, reassumindo também o que já acima se disse brevemente:
1) A morte, · a corrupção, a permanência na morte, a retardação da ressurreição prometida, é castigo do pecado: HeinrichOutberlet, Scheeben, Linden, Lépicier, Roschini, Keuppens,
Alastruey, etc. Não determinam todavia estes autores de que
pecado precisamente se trata, nem mesmo examinam a questão.
Pela conclusão que deste princípio tiram, supõem porém todos
eles que seja do pecado original, não só do originante.
2) Explkitamente tentam provar que a morte, etc., é castigo do pecado original: Jugie, Koser.
3) Explicitamente afirmam que a morte é castigo do pecado de Adão sômente, de forma que também o inteiramente inocente permanece sujeito à necessidade da morte: Ernst, Balié,
Lennerz, Renaudin. E argumentam assim: a criança batizada é
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de todo inocente, segundo consta do Tridentino, não obstante
é um fato inegável que permanece sujeita à morte! 6
4) A morte em si não é castigo do pecado, nem de Adão,
nem do original, mas é puramente natural; nega-se, portanto,
qualquer nexo entre pecado e morte. Mas a corrupção, sim, e a
permanência na morte, é castigo. do pecado original: onde não
houver pecado, haverá morte, não porém corrupção, etc.: Terrien,
Campana (com a variante já indicada); também, mas menos categóricamente: Plessis, Coppens. Não examinam a questão, se a
corrupção não é em si igualmente natural ao homem como a
morte. Para outros, p. ex. Ernst 7 , a corrupção está exatamente na linha da morte.
5) A morte, diz-se também, entrou no mundo, não por causa, mas por ocasião do pecado de Adão, não é própriamente
castigo, mas veio por um decreto novo, sem relação direta com
o pecado. 8
6) E, naturalmente, segundo cada qual opina sobre a morte, os dons preternaturais, ou foram uma vez para sempre revogados para toda a humanidade por causa do pecado de Adão
(Ernst, Balié, Kuhn, etc.), ou sómente suspensos (Koser e Jugie
o dizem explicitamente, todos os mais que concedem o nexo· entre pecado e morte o devem admitir implicitamente).
Diante de tanta confusão valerá portanto a pena examinar
mais profundamente os fundamentos históricos do cânon arausicano, a ver se não há, na doutrina da Igreja, algum ponto um
pouco mais claro e fixo que ilumine as relações entre pecado e
morte, respectivamente entre inocência e dons preternaturais, ou,
6 ) A respeito deste argumento muito repetido hoje, conhecidíssimo
também dos pelagianos, veja a nota 81 infra.
7 ) Ernst, Dr. Johann, Die leibliche Himmelfahrt Maria und das
Dogma von der unbefleckten Empfangníss, Linzer Quarta[., 74 ( 1921),
pág. 232 fala muito cruamente desta corrupção.
8 ) B a 1 i é, Carolus, O. F. M., De De/inibilitate Assumptionis B. V.
Marice in Crelmn, Romre, 1945, pág. 48: "Peccatum 11011 debet considerari quasi principium a quo naturaliter et absolute mors sequatur, sed
ut occasionis accidentalis eventus propter quem Deus in Adam universam
naturam humanam exspoliavit illo immortalitatis dono, quod eidem naturre gratuito contulerat. Ex Gen. 3, 15 tamquam effectus immediatus
peccati ponitur concupiscentia: "Et aperti sunt oculi eorum", dum mors
et ccetera mala naturalia statuuntur novo veluti act11 positivo ( 1). Expulsus est Adam e paradiso "ne sumat etiam de ligno vitre et comedat
et vivat in reternum" (Gen 3, 19, deve ser 22). Mas no Gên 2, 17 está
também: "in quocumque enim die comederis ex eo morte moríeris" e depois de ter comido da árvore, Adão deve ouvir a sentença fatal: "pulvis
es, et in pulvere reverteris" (Gen 3, 19).
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em aplicação particular, entre a Imaculada Conceição de Maria
ss. e sua gloriosa Assunção Corporal ao céu. Como o citado
cânon evidentemente vai contra a heresia pelagiana e usa - o
que todos os estudiosos do segundo Sínodo de Orange afirmam,
como bem demonstrou P. Koser - da doutrina de S. Agostinho, procuraremos conhecer brevemente os pontos fundamentais
da heresia pelagiana, no que concerne à questão aqui focalizada,
e a resposta do Doutor de Hipona aos desvios desta heresia,
para vermos nesta luz histórica a doutrina clara de Orange. Nesta ocasião examinaremos também brevemente o nexo entre pecado e morte em Adão, porque muito contribuirá para a compreensão do pensamento agostiniano.
2) A Heresia Pelagiana Sobre as Relações Entre Pecado e Morte.

Em três pontos resumidos veremos em que consiste o erro
pelagiano:
1) Adão foi criado mortal e, tivesse ele pecado ou não, teria certamente morrido: "Adam mortalem factum, qui sive peccaret, sive non, fuisset moriturus". E' a ideia-mãe dos pelagianos, defendida por Teodoro de Mopsuéstia, Rufino (de Aquileia?),
Celéstio, Pelágio e Juliano de Eclano. Toda a heresia nasceu
deste princípio fundamental. 0 A morte é um fenômeno inteiramente natural ao homem, como ao animal. Nenhuma relação
9 ) Mar i u s i\-\ e reator, Lib. Subnot. PL, 48, 119s: "Tota summa
inepti et magis impii Juliani laboris ad unam pravam redigi videtur sententiam: Adre videlicet et Evre transgressionem eos non fecisse mortales,
nec noxam eorum ad posteros originaria successione transisse". Nas págs.
110-115 este primeiro historiador da heresia pelagiana nos dá um elenco
dos Dogmas Pelagianos: "Adam mortalem factum, qui sive peccaret, sive
11011 peccaret, fuisset moriturus. Quoniam peccatum Adre ipsum solum lresit,
et 11011 genus humanum. Quoniam infantes qui nascuntur, in eo statu
sunt, in quo Adam fuit ante prrevaricationem. Quoniam neque per mortem
Adre omne genus hominum moritur, quia neque per resurrectionem Christi
omne genus hominum resurgit". Este elenco se encontra muitas vezes:
S. A g os t., De gestis Pelagii, 35, PL 33, 111; ep. 186, ad Paulinum, PL
45, 1709. Também no livro Hypognosticon, prrefat., PL 45, 1613. E nestes
versos de S. Próspero, Carmen de lngratis, 1-10, PL 51, 94:
Dogma quod antiqui satiatum felle draconis,
Pestífero vomuit coluber sermone Britannus,
Hac primos homines eretos ditione ferebat;
Ut seu prrescriptum mandatum transgrederentur,
Sive inculpati, servata lege manerent,
Mortem istam prorsus, qua carnem vita relinquit,
Oppeterent; qure non peccato parta, sed ipso
Instituente Deo, comes esset fixa creatis
Progenitos igitur nullum traxisse reatum
De patribus ...
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tem a morte com o pecado; nem, por conseguinte, a inocência
com a imortalidade. Como em Adão não havia esta relação, da
mesma forma nem em nós, filhos de Adão, a morte tem qualquer nexo com o pecado. Também nós, tenhamos pecado ou não,
haveremos de morrer todos, não por sermos filhos de Adão prevaricador, nem por termos pecado pessoalmente, mas porque
assim, mortais, fomos por Deus excogitados e criados.
2) Por' conseguinte, o pecado de Adão foi meramente pessoal e nenhuma influência exerceu sobre seus descendentes, nem
sobre seus corpos, nem sobre suas almas. Com seu pecado Adão
se prejudicou somente a si e sómente a si se fez réu de castigo, não a todo o gênero humano: "Peccatum Adre ipsum solum
lresit, et non genus humanum". Não obstante o· pecado do primeiro pai, nascemos ainda hoje com a nossa natureza humana
intacta e perfeita, assim como era Adão antes de sua prevaricação, ou melhor: assim como Deus a idealizou e realizou originàriamente. Se quisermos saber qual foi a ideia primitiva que
Deus se fez do homem, basta olharmos para a criança que agora nasce: "Infantes qui nascuntur, in eo statu sunt, in quo Adam
fuit ante prrevaricationem". Nossa morte, portanto, não vem do
pecado, nem do demônio, mas, porque não é um mal em si 10 ,
foi pelo próprio Deus plantada na natureza humana. E o que
se afirma da morte, deve-se conceder também das doenças, elos
trabalhos, dos sofrimentos, etc.
3) Uma outra tendência pelagiana, que, porém, não era doutrina comum da heresia e que parece que foi defendida por Juliano de Eclano ao menos depois de 425, admite que a morte
é castigo do pecado, mas só do pecado de Adão: porque Adão
pecou, devemos todos morrer. Foi-nos transmitida não a culpa
(pecado) mas a morte (castigo), ou, não a morte da alma, mas
a morte do corpo: "Ex Adam nihil mali transisse per creteros
nisi mortem". Quanto esta nova tese se distancia da doutrina
comum dos pelagianos, é fácil de ver: portanto o pecado de Adão
teve influência ao menos no corpo dos seus descendentes: por1 º) Como contra os pagãos, para os quais a morte era o maior de
todos os males, ensinavam muitos Santos Padres. Daí tirou R u f i n o
(de Aquileia?) a conclusão: "Non igitur malignis tantum hominibus, ad
<!elendam eorum pravitatem, bona mors esse dicitur; sed etiam justis utihs, ~te." e conclui: "Multis igitur testibus edocti quod mors ista commu111s mala non sit, iam longe valere dicamus iis qui mortem malam
appellant". Libellus Fidei, PL 48, 471. Se pois a morte é um bem, vem
de Deus.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

267

tanto se Adão não tivesse pecado, seríamos imortais: não nascemos, por conseguinte, como era Adão antes de pecar: o próprio Adão era, pois, também imortal. Não querem, por isso, os
autores crer que algum pelagiano tivesse defendido esta· tese. 11
Seja como for, o certo é que, como veremos, S. Agostinho lutou
contra ela e ela foi condenada pela Igreja, logo alguém a deve
ter defendido. E não poucas vezes encontramos nos escritos de
Juliano semelhantes afirmações: Numa carta a um certo Rufo,
"bispo do Oriente", escreve: "Ex Adam dicimus, nihil mali transisse per creteros nisi mortem, qure non semper est mal um". 12
M. Mercator lança-lhe em rosto: "solam vis pertransisse in homines, sed non omnino omnes homines, mortem, perstulte ... " 13
Também Agostinho cita Juliano, como se tivesse dito: "solam
mortem ad nos transisse per Adam" 11 , "per Adam mortem ad
nos transisse, non crimina" 15 , "ex Adam nihil mali transisse per
creteros nisi mortem" 1 6, "non peccatum pertransisse, sed mortem". 17 Interpretando Rom 5, 12 diz Juliano: "in omnes vero
homines non peccatum transisse, sed mortem. . . prrevaricationis
ultricem" 18 , do que também Agostinho se admira: "quid est quod
nunc dicis, non peccatum transisse, sed mortem ?" 19 Mais adiante
repete Juliano: "ille (Paulus) pronuntiat in primo homine et peccatum et mortem fuisse, acl posteros vero solam transisse mortem". 20 E no cap. 66: "!n omncs autem homines mors pertransiit". Afinal no cap. 98: "Apparet non peccatum Adre ad
posteros transisse, sed mortem". Por isso mais uma vez o mordaz Mercator zomba: "Nam illud aliud ridendum est, quod ais,
mortem, quam prenam esse dixisti peccati, solam transisse in genus, absque illo quod huius tanti mali exstitit causa. En cgre11 ) Cf. B r u e k n e r, Albert, Julian von Eclanunz, sein Leben und
seine Lehre, Texte und Untersuchungen, Bd. 15, Heft 3, Leipzig, 1897, pág.
144; ver também nota 1 nesta página. Outros dizem que também Fausto
de Riez ensinou esta tese, mas cf. A r n o I d, Carl Franklin, Cresarills von
Are/ate zmd die Gallische Kirclze seiner Zeit, Leipzig, 1894, pág. 545.
12 ) O ar n i e r
tentou reconstruir esta carta: PL 48, 535.
13 ) M. Me reator, Lib. Subnot., IX, PL 48, 163.
H) Contra 2 Ep. Pel., IV, 4, 6; uma destas duas epistolas é precisamente aquela de Juliano a Rufo.
15) Ib. IV, 1, 1. PL 44, 609.
16) lb. IV, 2, 2. PL 44, 610.
17) Ib. IV, 4, 7. PL 44, 614.
18 ) Cit. por Agostinho no Op. imp. 2, 63, PL 45, 1169.
1 9) Ibidem .
.20) Op. imp. 2, 64.
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gius iusti iudicii Dei defensor, qui pcenam prosatoris transmittas
in posteros, pcenre eius causam non habentes!" 21
Temos, pois, estes três princípios pelagianos:
t) Adam· mortalem factum, qui, sive peccaret, sive non, fuisset
moriturus.
2) Peccatum Adre ipsum solum lresit, et non genus humanum.
3) Ex Adam nihil mali transisse per creteros nisi mortem
( corpo ris).
O primeiro se refere ao nexo entre pecado e morte em
Adão. O segundo e terceiro ao mesmo nexo em nós. Vejamos
agora primeiro a resposta de Santo Agostinho, depois a da
Igreja aos mencionados princípios pelagianos.
3) O Nexo Entre Pecado e Morte em Adão.
a) A Doutrina de Santo Agostinho.

Se é verdade que Adão foi feito mortal e que as doenças,
trabalhos, etc., lhe eram naturais e necessários, que conceito teríamos do paraíso? Que diferença essencial haveria então entre
o famoso paraíso de que nos fala a Escritura e a nossa vida
de agora? E Agostinho é eloquente em pintar as belezas do paraíso, mas não menos inspirado para mostrar o "Paradisus Pelagianorum". 22
Se Adão já era mortal por natureza, que sentido têm então
as palavras da ameaça divina: no dia em que comeres desta
árvore, morrerás? 23 Agostinho apresenta outras provas ainda da
Escritura para demonstrar a imortalidade de Adão e que a razão umca de sua morte foi o pecado. 24 Mais nos interessa, porém, saber como entendia o Santo Doutor esta imorM. Me r c ato r, lib. Subnot., 6, PL 48, 135.
Op. imp. 3, 154, PL 45, 1310: "Sed vos qui hoc negatis, qmeso,
paulisper paradisum cogitate. Placetne vobis, ut ponamus ibi castos et
castas contra libidinem dimicantes, gravidas nauseantes, fastidientes, pallentes; alias in abortu puerperia. immatura fundentes, alias in partu gementes et ululantes; natosque ipsos omnes flentes, sem ri dentes, serius
loquentes, et hoc balbutiantes, in scholas postea duci, ut litteras discant,
sub loris, ferulis, virgisque piorantes, pro varietatibus ingeniorum distributa varietate pccnarum; insuper innumerabiles morbos, et dremonum incursus, et ferarum morsus, quibus quidam cruciarentur quidam et absumerentur; qui vero sani essent, sub incertis eorum casibus misera parentum s?llicitudine nutrirentur: essent etiam ibi utique orbitates et luctus,
et am1ssorum charissimorum desideria cum dolo ri bus cordis ... "
2 1)
22 )

23 )

Gên 2, 17.

21 )

De pec. mer. et remiss., 2, PL 44, 111.
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talidade. "Pois, diz ele, como poderei dizer que Adão era imortal, se eu sei que ele morreu? Se não podia morrer, não_ morreu!" 25
Há duas espécies de imortalidade, ensina: imortalidade
.
t a )"d
"maior" e 1mor
I a de " menor " . 26
Imortalidade "menor" é aquela "qua potest quisque non
mori, si non faciat unde moriatur, quamvis possit et facere" 27
ou, "in qua homo habeat quidem in potestate non mori, sicut
non peccare, secl tamen possit et mori, guia potest peccare" 28 ,
ou ainda, aquele é neste sentido imortal "cuius est in potestate
11011 mori" 29 , ou brevemente: "posse non mori". 30 Poder não morrer, o que se pode também inverter com poder morrer. Só neste
sentido Adão era imortal, porque "podia não morrer"; mas pode
ser dito também mortal, porque "podia morrer": "mortale secundum aliam, et immortale secundum aliam causam dici poterat:
id est mortale, guia poterat mori; immortale, guia poterat non
mori". 31 O. dom preternatural da imortalidade "menor" consiste
essencialmente na isenção da necessidade de morrer e, portanto,
podemos desde já adiantá-lo, o castigo do pecado consiste nisso:
morrer necessàriamente, não consiste, pois, simplesmente em morrer, mas em dever morrer. Isso é importante, quando quisermos
aplicar este dom à Maria SS. sem entrarmos em conflito com
o fato da morte de Nossa Senhora, pois não poucos teólogos
julgando que a Mãe de Jesus
- Arnaldi, Jugie, Roschini tinha um direito à imortalidade ( e só pode ser esta imortalidade
"menor") concluem daí que ela portanto não morreu ou, como
Arnaldi, não podia morrer.
A imortalidade "maior" é aquela "in qua omnis qui ibi est,
vel erit, mori non poterit, guia nec peccare iam poterit" 32 , ou
"non posse mori". 33 E' esta a imortalidade dos Santos depois
da Ressurreição. Também Adão devia passar do "poder não
morrer" para o "não poder morrer".
Op. imp. 6, 25, PL 45, 1560.
Op. imp. 6, 30, PL 45, 1580: "Discerne immortalitatem nzaiorem
scilicet a minore"; Op. imp. 6, 25, PL 45, 1560: "Aliud est autem non
posse mori, aliud posse non mori: illud maioris est immortalitatis, hoc
mirzoris".
27) Op. imp. 6, 30, PL 45, 1580.
28) Ibidem, 1581.
29) Op. imp. 6, 25, PL 45, 1560.
3 º) De Gen. ad Litteram, 6, 25, PL 34, 354.
31 ) Ibidem.
32 ) Op. imp. 6, 30, PL 45, 1581.
33 ) Op. imp. 6, 25, PL 45, 1560: De Gen. ad lit. 6, 25, PL 34, 354.
2õ)
26 )
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Observe-se bem como S. Agostinho, já na determinação des- ·
tes conceitos básicos, relaciona intimamente a morte com o pecado: o "poder morrer" se concede, porque há o "poder pecar",
e, inversamente, "não poder morrer" existe, porque há um "não
poder pecar". O Santo no céu, depois da ressurreição, "mori non
poterit, quia nec peccare iam poterit". 34 A razão única da morte
é sempre e sómente o pecado. Sem pecado não haverá morte e
nem mesmo possibilidade de morte! "Deus não fez a morte"
(Sap 1, 13), mas "criou o homem inexterminável" (Sap 2, 24),
"pelo pecado veio a morte" (Rom 5, 12), etc. Disto Agostinho
está tão convencido que o repete muitíssimas vezes, não só em
seus escritos anti-pelagianos, também em seus sermões: "Non
enim esset mors, nisi veniens de peccato. Optime quidem et vere
dictum est". 35 "Nec mors homini accideret, nisi ex prena quam
prrecesserat culpa". 36 "Si enim peccatum non prrecessisset, sine
dubio mors secuta non fuisset". 37 "Prena culpre mors". 38 Etc.
Mas demoremo-nos ainda um pouco na imortalidade de
Adão, que é esta a espécie de imortalidade a ser aplicada à
Mãe de Deus, se alguma imortalidade ou um direito a ela lhe
deve ser atribuída. Recorre o Mestre de Hipona a comparações:
"Sicut enim hrec ipsa caro quam nunc habemus, non ideo est
vulnerabilis, quia non est necesse ut vulneretur: sic illa (Adre)
non ideo non fuit mortalis, quia non erat necesse ut moreretur". 39
Mas a nossa carne pode ser vulnerada, não porém necessàriamente: assim Adão podia morrer, porque podia pecar, mas não
necessàriamente, porque nem necessàriamente haveria de pecar.
"Sicut hoc nostrum (corpus) potest, ut ita dicam, esse regrotabile, quamvis non regrotaturum" 40 , assim o corpo de Adão podia
ser chamado também "mortal", conquanto jamais houvesse de
morrer. "Mortale", "mortuum" e "moriturum" são coisas diversas. Por isso São Paulo, quando dizia "corpus quidem mortuum
est propter peccatum" (Rom 8, 10) "vigilantissime non ait, "mortale"; sed, "mortuum". 41 Adão, para usarmos uma terminologia
escolástica, era "simpliciter" imortal, pois estava em seu poder
34)
3 5)
36)
3 7)
38 )
39 )
40 )
41 )

Op. imp. 6, 30, PL 45, 1581.
Sermo 165, PL 38, 906.
Sermo 172, PL 38, 936.
Sermo 173, PL 38, 938.
Sermo 231, PL 38, 1105.
De pec. mer. et rem. 1, 3, PL 44, 111.
De pec. mer. et rem. 1, 5, PL 44, 111.
De pec. mer. et rem. 1, 4, PL 44, 111.
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não morrer; "secundum quid" era mortal, porque podia também morrer. Por esta sua imortalidade Adão, conquanto tivesse
um corpo em si animal e mortal, "haberet in eo quemdam statum,
quo sine defectu esset annosus, tempore quo Deus vellet, a mortalitate ad immortalitatem (seu a immortalitate minore ad immortalitatem maiorem), sine media morte venturus" 42 , "si non
peccasset, in corpus fuerat spirituale mutandus, et in iliam incorruptionem qure fidelibus et sanctis promittitur, sine mortis supplicio transiturus". 43
Santo Agostinho está plenamente convencido que para Adão
a imortalidade era um dom preternatural, isto é, não pertencia
à essência de sua natureza humana. E' verdade que ele não sublinha tanto este ponto como o quiséramos hoje. Chega mesmo a
afirmar que a natureza humana deseja e quer a imortalidade. E
este desejo é até um argumento a mais para provar a imortalidade primitiva do homem: "ipsi sentimus in no bis", diz ele, e
para isso recorre mais uma vez à Escritura, 2 Cor 5, 2-4: "Nam
et in hoc ingemiscimus, habitationem nostram, qure de creio est,
superindui cupientes. . . qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus grava ti: eo quod nolumus exspoliari, sed supervestiri". H
Mas a natureza humana é, não obstante, em si perfeita e acabada
sem a imortalidade: "Mortalis ergo erat conditione corporis animalis, immortalis autem beneficio conditoris". 45 "Por uma admirável graça de Deus" ·16 recebeu Adão este dom especial. Como
por dom especial de Deus os vestidos e calçados dos israelitas,
na sua peregrinação de 40 anos pelo deserto, não se estragaram
( Deut 29, 5), por semelhante dom divino extraordinário e indevido Adão não teria sofrido a separação dum corpo velho e
gasto da alma. ·17
b) O Primeiro Cânon Cartaginense, 418.

Se agora lermos o primeiro cânon do Sínodo de Cartago,
418, no qual tomou parte o Bispo de Hipona, teremos uma explicação perfeita deste cânon, dada por Agostinho mesmo:
"Pl~cuit omnibus episcopis. . . in sancta Synodo Carthaginensis
ecclesire constitutis: Ut quicumque dixerit, Adam primum homi42 )
43 )

44 )
45 )
46 )
47 )

De pec. mer. et
De pec. mer. et
Sermo 299, PL
De Gen. ad lit.
De Civ. Dei, 13,
De pec. mer. et

rem. 1, 3, PL 44, 11 t.
rem. 1, 2, PL 44, 110.
38, 1374.
6, 25, PL 34, 354.
20, ed. do "Corpus" de Viena, 40, 644
rem. 3, PL 44, 111.
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nem mortalem factum, ita, ut, sive peccaret, sive non peccaret,
moreretur in corpore, hoc est de corpore exiret non peccati merito, sed necessita te naturre, A. S.". ·18 E' condenado antes de
tudo aquele primeiro princípio pelagiano: "Adão foi criado mortal e, pecasse ou não pecasse, certamente teria morrido". Portanto o sínodo afirma que Adão, se não tivesse pecado, jamais teria morrido. Mais: que a razão única da morte de Adão foi somente o pecado: "peccati merito". E ainda, que as leis da natureza, que em si levariam Adão à morte, não tinham eficácia
nenhuma em Adão inocente: não "necessita te naturre". A neces-

sidade de morrer em Adão é só e unicamente castigo de pecado!
Mais: o cânon explica a expressão "morte do corpo" 49 : "hoc est
de corpore exiret". Portanto, não a corrupção do corpo, mas a
separação entre corpo e alma; isto, e só isto, é própriamente indicado como castigo de pecado. Da corrupção nem se fala; nem
mesmo em Agostinho, é uma consequência natural da morte e
por isso também castigo.
4) O Nexo Entre Pecado e Morte em Nós.
a) A Doutrina de Santo Agostinho.

Sobre este ponto a doutrina de S. Agostinho é suficientemente clara, reclama, porém, toda a nossa atenção, para não
cairmos nos erros de Baio, Quesnel, e dos sinodais de Pistoia.
O erro capital destes era tomar as afirmações do Doutor Africano de um ponto de vista inteiramente filosófico e natural, enquanto Agostinho se apóia quase sempre e exclusivamente sobre
a Revelação.
O segundo princípio fundamental da heresia pela.giana soava: "O pecado de Adão prejudicou só a ele, não a todo o gênero humano. As crianças que hoje nascem, estão naquele mesmo estado de Adão antes de pecar". 50 A ideia primitiva de Deus
a respeito do homem não foi prejudicada pelo pecado de Adão.
Para sabermos como era esta ideia original de Deus, basta olhar48) DB. 101; cf. também DB 788: "Si quis non confitetur, primum
hominem Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuisset transgrcssus, statim
sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse incurrisseque
per offensam prrevaricationis huiusmodi iram et indignationem Dei atque
ideo mortem, quam antea illi comminatus fuerat Deus, et cum mortt
captivitatem sub eius potestate, qui mortis deinde habuit imperium, hoc
est diabo li ... "
49) E' uma expressão tipicamente agostiniana, à qual voltaremos
mais tarde, cf. nota 101.
60 ) Cf. nota 9.
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mos para os recém-nascidos: eles têm ainda a natureza humana
oriainal e perfeita. Nega-se, pois, radicalmente o pecado origiA morte, nestes pequeninos e inocentes seres humanos, diziam, é de todo natural, de maneira nenhuma indício de pecado.
Contra esta doutrina, que trazia em si o germe de um sem
número de consequências, que no fundo destruía pela raiz as
ideias centrais do cristianismo e do sobrenatural, para transformar afinal também a religião em uma relação natural do homem para com Deus, se levantou o grande Doutor S. Agostinho.
Escreveu ao todo 15 obras só contra esta heresia. Limitamonos, todavia, quase exclusivamente à sua última obra, escrita em
430, ano de sua morte, que nem mesmo foi completada e recebeu por isso o título Opus Imperfectum: "Contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus sex libros complectens"
(Minge, PL 45, 1049-1608). Aqui encontramos certamente a ideia
madura deste grande teólogo. Para o compreendermos clara e
católicamente, tenhamos presentes sempre as seguintes observações:
1) E' certo que Adão foi feito imortal. E' para nós dogma
ele fé. E', por conseguinte, certo que Deus originàriamente excogitou, quis e fez o homem imortal e feliz e o colocou num
lugar agradabilíssimo e jucundíssimo, chamado Paraíso. Assim
quis Deus o homem! Não só o primeiro; todos eles deveriam
ser assim.
2) Para Agostinho o homem é não só um animal racional,
constando de corpo animal e alma racional: é sobretudo e sempre uma imagem de Deus, imago Dei e rei da criação material.
Quantas vezes ele o afirma contra Juliano!
3) De fato, como vimos, a morte entrou no mundo só por
causa do pecado. "Deus não fez a morte!"
4) Estamos diante deste fato inegável e triste: realmente
existe muita miséria no mundo, de modo todo especial, porém,
esta miséria parece acumular-se precisamente sobre o homem,
imagem de Deus e rei da criação material. Ele está, infallvelmente e sempre, condenado a terminar com a morte. Esta miséria pesa sobre ele desde o primeiro instante de sua existência.
A miséria dos recém-nascidos: eis o problema de S. Agostinho!
"Languescunt regritudinibus, diz ele 51 , torquentur doloribus, fame
et siti cruciantur, debilitantur membris, privantur sensibus, ve-

nat

51 )

18

Ep. 166, ad Hieronymum, PL 33, 727.
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xantur ab immundis spiritibus", - por que estes sofrimentos nos
inocentes pequeninos? "Nam prorsus quomodo iustum ostendatis
Deum, non invenitis, si et in nascentibus nulla peccata invenit,
et eos tamen corruptibili corpore, et tot tantisque insu·per calamitatibus aggravat. Non enim numerari possunt mala qure patiuntur infantes, febrem, tussim, scabiem, dolores quorumque
membrorum, ventris fluxum, lumbricos, et alia innumerabilia ex
ipsa carne existentia, et ipsarum curationum quam morborum
plura tormenta, et extrinsecus ictus vulnerum, plagas verberum,
incursus dremonum. Vos autem sapientes hreretici, ne fateamini
originale peccatum, parati estis talibus floribus implere paradisum ... " 52
5) Afinal, sempre e sempre repete Agostinho este texto sagrado: "Iugum grave super filios Adam, a die exitus de ventre
matris eorum, usque ad diem sepulturre, in matrem omnium"
(Ecli 40, 1). Em quase todas as páginas do Opus lmperfectum
se encontra esta frase. Mais raro, mas ainda com muita frequência, ocorre este outro texto: "Corpus enim corruptibile aggravat
animam" (Sap 9, 15). E: "O mors, quam amara est memoria
tua!" (Ecli 41, 1), ou, como gemia S. Paulo: por causa do nosso corpo mortal "ingemiscimus grava ti" (2 Cor 5, 4). Se, pois,
o próprio Espírito Santo nos diz aquilo que aliás cada um já
sentia dentro de si, mas não tinha talvez coragem de o exprimir, julgando ofender a bondade do Criador, que a morte é para
o homem um "jugo grave", que o corpo mortal "agrava a alma",
que sob este peso "gememos" continuamente, que só o pensar
na morte já é "amargo", etc., parece ser evidente que esta nossa
morte deve ter um aspecto também penal; sim, ela se nos apresenta simplesmente como um castigo. E' verdade, diz Agostinho,
"corruptibile corpus est et asini et hominis; et tamen non asini
aggravat, sed hominis animam: de homine quippe Scriptura dicit:
"corpus corruptibile aggravat animam". õs Também o corpo do
asno é mortal, mas sua alma não é por isso agravada! Assim
podia o Santo escrever: "Iustum enim erat ut imago Dei nullo
fuscata et obsoleta peccato, tali insereretur corpori, quamvis de
terrena materie creato atque formato, ut ei de ligno vitre subministrata vivendi stabilitas permaneret". 5 ·1 Embora a imortali52)
53)
54)

Op. imp. 3, 48, PL 45, 1269s.
Op. imp. 4, 56, PL 45, 1373.
Op. imp. 6, 39, PL 45, 1598.
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dade seja um dom preternatural, diz, em outras palavras, era
justo que, na ordem atual, este dom fosse dado à imagem de
Deus que não estivesse maculada por nenhuma mancha de pecado, uma vez que a morte é, de um lado, apresentado pela Escritura como um mal a pesar sobre o homem e, de outro, todos
os homens deveriam ser imortais e felizes.
Sobre esta base constrói o Santo Doutor mais ou menos o
seguinte argumento: Tanta miséria humana, tão inúmeras doenças, aflições tão constantes, mesmo a própria morte que afligiu
até a grande alma de Cristo - tudo isso agrava o homem, a
imagem de Deus, desde o dia em que saiu do ventre materno
e não pode por isso sob o justo e onipotente Deus, sem cuja
vontade nem o passarinho cai para terra e em cujas obras não
podem irromper vícios, ter um aspecto meramente natural, não
pode ter sido originàriamente querido por Deus, mas deve ser
necessàriamente considerado como castigo. Ora, in-fligir castigos
onde não há culpa, é injusto. Mas Deus é justíssimo: logo jamais haveria de impor, nem permitir que se impusessem estes
castigos às suas imagens, se não as conhecesse culpadas. Por
conseguinte, todo homem que nasce sujeito à necessidade da
morte - só pelo fato de nascer sujeito a esta necessidade nasce já com alguma culpa, pela qual lhe foi imposta aquela

pena. ss

55) S. Tomás na Summa Contra Gentiles, 4, 52 tem semelhante
argumento. Transcrevo algumas frases deste capítulo: "Prremittendum
est quod peccati originalis in humano genere probabiliter quredam signa
apparent. . . ex ipsa prena possumus certificari de culpa. . . Inter corporales (pc:enas) potíssima est mors. . . Posset tamen aliquis dicere huiusmodi defectus ... non esse pc:enales, sed naturales defectus ex necessitate materire consequentes. . . Sed tamen, si quis recte consideret, satis probabiliter poterit restimare, divina providentia supposita. . . cum anima rationalis sit altioris naturre quam corpus, tali conditione credatur corpori
esse coniuncta quod in- corpore aliquid esse non possit contrarium animre, per quam corpus vivit. . . Sic igitur huiusmodi defectus, quamvis naturales h'omini videantur absolute considerando humanam naturam ex
parte eius quod est in ea inferius, tamen, considerando divinam providentiam et dignitatem superioris partis humanre naturre, satis probabiliter
probari potest huiusmodi defectus esse pcenales". No cap. 50: "Oportet
igitur dicere quod mors, et necessitas moriendi, sit prena homini pro peccato inflicta. Prena autem non infligitur iuste nisi pro culpa. ln quibuscumque igitur invenitur hrec prena, necesse est ut in eis inveniatur aliqua
culpa. Sed in omni homine invenitur hrec pc:ena, etiam a principio sure
nativitatis. . . Ergo in eis est aliquod peccatum". - Foi a pensar neste
argumento que S. B o a v e n t u r a escreveu: "Si Beata Virgo caruit originali peccato, caruit merito mortis: ergo vel iniustitia facta est ei, cum
mortua est, vel dispensative pro salute generis humani mortua est. Sed
primum facit ad contumeliam Dei, quia, si illud verum est, Deus non est

18*
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Mas demos, em matéria tão difícil, a palavra ao nosso Doutor. Ninguém me negará o fato, pondera Agostinho, de que os
pequeninos, que ainda nenhum pecado pessoal cometeram, estão
sujeitos à morte e frequentemente de fato morrem. Nem me negarão que eles muitas vezes nascem já doentes ou deformados,
de forma a parecerem, desde o nascimento, submersos num verdadeiro mar de dores. Por que, pergunto, Deus "onipotentíssimo,
justíssimo, misericordiosíssimo" 56 impôs tão "grave jugo" a estas sµas pequeninas imagens? Ou Deus é impotente e fraco, ou
injusto! "Si tibi placet innocentia parvulorum, remove ab eis, si
potes, grave iugum, quod est super filios Adam a die exitus de
ventre matris eorum. Sed puto quod Scriptura, qure hoc dixit,
melius te noverat quid esset innocentia creaturre, et quid iustitia
Creatoris. Quis autem non videat, si habent parvuli, qualem prredicas, innocentiam, in gravi iugo eorum Dei non esse iustitiam?
Porro, quia in iugo gravi eorum divina iustitia est; non est in eis
talis, qualem prredicas, innocentia. Nisi forte tibi in hac qurestione laboranti, Deus iustus quidem, sed infirmus quodam modo subvenire poterit, quia suis imaginibus, ne innocentes gravis iugi miseria premerentur, subvenire non potuit: ut eum dicas voluisse
quidem, quia iustus est, sed non potuisse quia omnipotens non
est; atque ita de his angustiis exeas, ut fidei caput perdas, qua
fide primitus in Symbolo confitemur credere nos in Deum Patrem Omnipotentem. Deus igitur tuus, ut tot ac tantis malis, qure
iustus retributor; secundum ad contumeliam Christi, quia, si illud verum
est, Christus non est sufficiens redemptor; ergo utrumque falsum est et
impossibile. Restat igitur, quod habuit peccatum originale" (3, d. 3, p. 1,
a. 1, q. 2). Portanto, o fato da morte de Maria SS., do qual não duvidava, é para S. Boaventura argumento para provar que ela foi concebida em pecado original. De outra maneira não poderia explicar a morte: Se Maria SS. morreu, ou não é imaculada, ou é corredentora! A esta
conclusão chegou também Frei Constantino K o s e r no seu citado artigo, pág. 274: "O fato da morte de Maria SS., segundo a definição arausicana, só pode ter razão de ser como obra substitutivamente satisfatória,
à semelhança da morte de Jesus. Para provar por meio de "razão teológica" o fato da morte deve-se, por isto, recorrer às verdades relativas
à participação de Maria SS. na obra da Redenção". Hoje não podemos
mais, como no tempo de S, Boaventura, duvidar da Imaculada Conceição.
Se pois estes princípios estiverem certos, o que parece indubitável, como
veremos, deveremos admitir que Maria SS. ou não morreu de fato, ou, se
morreu, temos base certíssima para afirmar a sua corredenção. Já sob este
ponto de vista será proveitoso continuar este estudo. Aqui citamos somente para exemplificar S. Tomás e S. Boaventura, mas nestes autores e
nos outros escolásticos encontramos ainda muitos outros elementos utilíssimos.
56) Op. imp. J, 49, PL 45, 1073.
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parvuli patiuntur, aut iustitiam, aut omnipotentiam, aut ipsam
curam rerum humanarum est perditurus: quodlibet autem istorum dixeris, vide quid egeris". 57
E não se diga que S. Agôstinho formulou este argumento
em um momento de fervor na disputa, e levado pelo ódio contra a heresia pelagiana resvalou para um outro extremo. Porque,
não só em todos os seus livros anti-pelagianos encontramos este
argumento, mas - e aqui exageramos - antes em cada página
destes livros. Agostinho, ele mesmo, no-lo diz: "Tu potius iniquum facis Deum, qui putas eos (parvulos nempe) hoc perpeti
sine ullo merito qualiscumque peccati. . . iniustum procul dubio
facis Deum, quod tibi iam srepe dictum, s(.epiusque dicendum est
qui eis imposuit grave iugum a die exitus de ventre matris illorum". 58 Conquanto possa parecer fastidio~o, por causa da importância do assunto, todavia, será conveniente transcrever aqui
alguns breves trechos tirados do Opus lmperfectum. Confesso
que se trata de uma coleção feita a esmo,. pois já que o argumento se repete com tanta frequência, não me dei ao trabalho de
uma transcrição sistemática de todos os textos. Creio que estes
textos serão suficientemente claros e também suficientes:
"Onmis autem prena hominis quid est, nisi prena imaginis
Dei? qure si infertur iniuste, profecto a quo infertur iniustus
est". 69 "lustus est, inquam, Deus; et ideo nascentes nec facere,
nec fieri sineret miseros, nisi nosset reos". 60 "Cum dicitis nullum peccatum parvulis imputandum, iniustum facitis Deum". 61
"Qui ( omnipotens et iustus iudex) utique nec faceret, nec sineret
inferri prenas imaginibus suis, sine cuius voluntate nec passer
cadit in terram (Mt 10, 29), nisi iuste sciret inferri. Et quid
est iuste, nisi merito peccatorum ?" 62 "Ex hac requita te (Dei)
grave iugum est super filios Adam a die exitus de ventre matris
eorum: quod omnino esse asserit iniquum, qui negat originale
peccatum". 63 "Ostende iustum esse ut cum tam manifesta miseria, vel ad tam manifestam miseriam nascatur, a quo peccatum
Op. imp. 1, 49, PL 45, 1072.
Op. imp. 6, 23, PL 45, 1557; Op. imp. 2, 181, PL 45, 1220:
"Alioquin cum magna iniuria Dei, sicut iam diximus et s<epe dicerzdum
est ... "
69) Op. imp. 6, 36, PL 45, 1594.
ªº) Op. imp. 6, 27, PL 45, 1573.
61) Op. imp. 2, 119, PL 45, 1192.
62) Op. imp. 6, 36, PL 45, 1594.
G3) Op. imp. 1, 27, PL 45, 1061.
57)
68 )
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originale non trahitur". 64 "Qua iustitia retributum sit parvulis
grave iugum tam magnre manifestreque miserire, dic qua iustitia !" 65 "Tu facis iniustum Deum, sub cuius omnipotentis cura
cum videas gravi iugo miserire parvulos premi". 66 "Accu:;a ergo
Deum, si placet, operis freditate: quandoque aliqua corpora tam
freda nascuntur,. ut nonnulla in eis nimia deformitate etiam monstra
dicantur. . . sed plane iustum propter original e peccatum". 67
"Compelleris igitur unum ex his tribus eligere, ut aut paradisum
impleas prenis hominum; aut iniustum Deum dicas in prenis imaginum eius, quas patitur innocentia parvulorum; aut quia hrec
duo detestanda et ·damnanda sunt, agnoscas original e peccatum". 68
Está, pois, evidente que com claras, abertas e repetidas palavras Agostinho diz ser contra a divina justiça afirmar que a
morte em nós é meramente natural e não tem nenhuma relação
com o pecado. Em outras palavras, contra a heresia pelagiana
que sustentava que, por seu pecado, Adão se prejudicou a si
só e não a todo o gênero humano, Agostinho põe a divina justiça: o pelagiano que assim fala, atribui uma injustiça a Deus!
E por que? Porque Deus teria imposto estas misérias e a morte,
que tão evidentemente se apresentam a nós como castigos, a
um inocente. Se já isto é absurdo, quanto mais absurda é então
aquela outra posição de Juliano, a dizer que só a morte nos veio
por causa do pecado de Adão, não o pecado: "Per Adam mortem ad nos transisse non crimina". O castigo foi transmitido, admite-se, não a culpai O que também é claramente contra a justiça de Deus: "Et quia iniustum esse respicitis parentum in posteros sine culpa transire prenam, transisse concedatis et culpam". 69 "Sed pelagiani quomodo dicunt "solam mortem ad nos
transisse per Adam" - si enim propterea morimur, quia ille peccavit - prenam dicunt transire sine culpa et innocentes parvulos
iniusto supplicio puniri trahendo mortem sine meritis mortis". 70
Deus por conseguinte, segundo a mente de S. Agostinho e por ora estamos a examinar só o que ensina Agostinho - não
pode impor ao homem inteiramente inocente a necessidade de
6 4)
66)
GG)
67 )
68 )
69 )
• 0)

Viena.

Op. imp.
Op. imp.
Op. imp.
Op. !mp.
Op. 1mp.
Op. imp.
Contra 2

1, 29, PL 45, 1061s.
1, 35, PL 45, 1063.
1, 57, PL 45, 1079.
1, 116, PL 45, 1125.
6, 36, PL 45, 1594.
6, 27, PL 45, 1572.
ep. Pel. IV, 4, 6, segundo a edição do "Corpus" de
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morrer ( e aqui entendemos a morte como um termo coletivo que
inclui em si todas as mais aflições do homem). Mas dizemos
"necessidade de morrer", não "possibilidade", pois, como vimos,
só a necessidade de morrer é indicada como castigo próprio do
pecado. A liberação desta necessidade de morrer conhecemos acima sob o termo "imortalidade menor"; a liberação da possibilidade de morrer, como "imortalidade maior". Em favor do homem de todo inocente, que não tem pecado e jamais teve pecado, Agostinho apela para a justiça divina, não à bondade ou misericórdia. Por causa de sua justiça Deus não pode permitir no
inocente a necessidade de morrer. Se, não obstante, impuser,
seria injusto. O que repugna. Ergo.
Portanto, a morte não é da natureza mesma do homem? 71
Portanto, a imortalidade não é um dom preternatural? 72
Portanto, Deus não poderia criar um homem naturalmente
mortal? 73
Tudo isso, conquanto Baio, Quesnel e os sinodais de Pistoia
tivessem tirado estas conclusões, ainda não segue sem mais nem
menos. Ouçamos Agostinho.
A morte não é da natureza do homem? "Tu dicis (mortem
esse) naturre; ego dico, peccati: est naturce quidem, sed iam
vitiosre, iam isto supplicio condemnatre. Proinde tu naturre dicis,
ego peccati dico esse mortem corporis. Et interrogas me: si peccati est, quare Enoch et Elias non sunt mortui? Et ego respondeo: lmo si naturre est, guare Enoch et Elias non sunt mortui?" 7 ·1
A morte é da natureza, sim, mas da natureza viciada pelo pecado, não da natureza inocente. Pelo vício a própria natureza
11) DB. 1006: "Naturali lege constitutum fuit homini, ut, si in obredientia perseveraret, ad eam vitam pertransiret, in qua mori non posset"
- o que foi condenado contra Baio.
7 2 ) DB. 1078: "lmmortalitas primi hominis non erat grafül! beneficium, sed naturalis conditio" - condenado. Medite-se também esta proposição dos sinodais de Pistoia, condenada por Pio VI: "Propositio his
verbis enuntiata: Edocti ab Apostolo, spectamus mortem non iam ut
natura/em conditionem /zominis, sed revera ut iustam pamam culpre origina/is,· quatenus sub nomine Apostoli subdole allegato insinuat, mortem,
qure in prresenti statu inflicta est velut iusta prena peccati per iustam
subtractionem immortalitatis, non fuisse naturalem conditionem hominis,
quasi immortalitas non fuisset gratuitum beneficium, sed naturalis conditio: captiosa, temeraria, Apostolo iniuriosa, alias damnata" (DB. 1517).
73 ) DB. 1055: "Deus non potuisset ab initio talem creare hominem,
qualis nunc nascitur" - também condenado!
74 ) Sermo 299, PL 38, 1375s. Todo este sermão é interessantíssimo para o tema aqui focalizado.
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do homem foi transformada "in peius". 76 Tornou-se má, porque
está viciada, não porque a natureza é um mal. 76 Dizer: "a natureza é má" e "a natureza é um mal", não é idêntico! 77 Nem
tampouco se devem confundir "natureza má", com "natureza viciada": é viciada, porque nela há culpa; é má, porque há castigo: "Eadem quippe natura, et hona est, in quantum natura
est; et mala est, si vitiata est: non est tamen malum ulla omnino
natura". 78 A morte faz parte, segundo Agostinho, daquele mal
que entrou na natureza humana e a tornou má, por causa do
vício. Poderíamos aqui objetar: mas a morte não é um mal!
Ergo. Responderia Agostinho: a morte não é um mal para os
animais, concedo 79 ; a morte não é um mal para o homem, distingo: não para o homem em si e filosoficamente considerado,
concedo; não para o homem ao qual Deus originàriamente deu
e para o qual quis a imortalidade e em cuja natureza colocou o
desejo da imortalidade (2 Cor 5, 2-4) de forma que a morte
se transformou para ele, segundo a Escritura, em um "jugo grave" que "agrava a alma", etc., nego.
Portanto, a imortalidade não é um dom preternatural? Nem
isso segue. Já vimos como Agostinho dizia que "por graça admiráv~I de Deus" o homem recebeu este dom que é - palavras
já conhecidas de Agostinho "um benefício do Criador, não
condição da natureza". Depois que Deus livremente queria dar
aos homens este dom, não em prêmio de virtude, mas sem nenhum merecimento da parte do homem 80 ; depois que Deus estabeleceu que o homem não haveria de perder este dom, a não
ser em castigo de pecado; depois que o próprio Deus declarou
• 6 ) DB. 174: "Si quis per offensam prrevaricationis Adre non totum,
id est secundum corpus et animam, "in deterius" dicit hominem "commutatum" ... "; cf. também DB. 788. A expressão "in deterius commutatum", assumida pelo arausicano e tridentino vem de S. Agostinho, De
nupt. et concup., 11, 34, 57, PL 44, 471; também De Civ. Dei, 13, 3:
"nam pro magnitudine culpre illius naturam damnatio mutavit in peius".
76) Op. imp. 3, 206, PL 45, 1334.
77) Op. imp. 3, 188, PL 45, 1329: Agostinho repreende Juliano por
causa desta confusão; op. imp. 3, 215, PL 45, 1337: "Naturam humanam
non maluin esse, sed ei mal um inesse monstravi".
78) Op. imp. 3, 193, PL 45, 1330.
7 9) Op. imp. 4, 56, PL 45, 1373: mors "non asini aggrnvat, sed
hominis animam".
80 ) Porque, se a imortalidade fosse dada só em prêmio de virtude
(como queriam muitos Padres Orientais e alguns pelagianos, cfr. Rufino,
lib. fidei, c. 5, n. 25) a morte não seria formalmente castigo de pecado, mas consequência da omissão da virtude, o que nem sempre é
pecado. Cfr. PL 48, 469.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

281

ser a morte um jugo grave que agrava a alma, etc.; depois de
ter revelado que "por causa do pecado veio a morte", "o corpo
é morto por causa do pecado", "o estímulo do pecado é a morte", etc. - depois de tudo isso a morte, embora natural em si,
conquanto a isenção dela seja preternatural, é um mal para o
homem e portanto penal e por isso não pode ser imposta onde
não haja culpa. E assim temos mais uma vez a conclusão: Deus
_ para usarmos a terminologia da Escola, que porém exprime
a mente de Agostinho - de potência ordenada não pode impor
ao homem inocente a necessidade de morrer 81 ; de .potência absoluta poderia, porque a imortalidade é preternatural ao homem
e por isso de potência absoluta poderia criar um homem "qualis
nunc nascitur".
"Unde constat inter Christianos veraciter catholicam tenentes fidem etiam ipsam nobis corporis mortem non lege naturce,
qua nullam mortem lzomirzi Deus f ecit, sed merito inflictam esse
peccati". 82
b) Repercussão Desta Doutrina Agostiniana nos Padres do Século V.

Em parte alguma pude encontrar vestígios deste argumento
antes de S. Agostinho. 63 A grande autoridade do Bispo de Hipona em assuntos teológicos influiu, porém, fortemente nos Padres que imediatamente lhe seguiram. Sem nos determos em maios1) Daí logo surgem duas novas dificuldades: como então podia
Deus permitir a morte em Cristo inocente? E como permite Deus a
morte de tantos pequeninos inteiramente inocentes? Agostinho resolve estas objeções. Mas alongar-nos-íamos por demais se quiséssemos
também aqui expor todo o pensamento agostiniano. Quanto à primeira
dificuldade, veja-se o citado artigo de K os e r, REB 1941, pág. 263, 268 s.
271. Chamo além disso a atenção para os seguintes lugares em Agostinho: Op. imp. 6, 36, PL 45, 1594: De pec. mer. et rem. 2, 29 e 30, PL
44, 180: Sermo 361, 16, PL 39, 1608. - A segunda dificuldade observo
somente que os pequeninos batizados de fato tiveram alguma vez o pecado original! Ademais, vejam-se os textos seguintes: De Civ. Dei, 13, 4:
De pec. mer. et rem. 2, 31 e 34, PL 44, 181 e 183; Op. imp. 6, 26, PL
45, 1563: " ... post remissionem peccatorum manent, ut probetur fides,
quam de venturo credimus sreculo, ubi ista non erunt. Negue enim fides
esset, si propterea crederemus, quia continuo nobis nihil dolendi et non
moriendi prremium redderetur. Qua ratione reddita, id est, ad agonem
fidei nobis relinq1zi mala contracta peccato, quamvis reatu per Baptismum
iam soluto ... " Cf. também DB. 792, onde o Tridentino reassumiu esta
palavra "ad agonem fidei" de Agostinho.
82 ) De Civ. Dei, 13, 15, segundo a edição do Corpus de Viena, 40,
633. Como é clara a palavra de Agostinho 1
83 ) O ar n i e r, Dissertationes septem quibus integra continetur Pelagiana, multreque populares opiniones refelluntur, ed. na Patrologia de
Migne, PL 48, 255-698, diz na col. 660: "Nullus porro veterum ante Augustinum, quod sciam, ratione hac usus est".
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res análises, apresentarei aqui apenas algumas frases mais típicas, nas quais ecoa com límpida clareza o pensamento de
Agostinho sobre a razão de ser de nossa morte.
E vá primeiro o ignoto autor do livro vulgarmente intitulado "Hypognosticon" ou "Hypomnesticon contra pelagianos et
crelestianos" 8 4, contemporâneo de Agostinho, dizer-nos o que
aprendeu de seu venerado mestre. Eis algumas proposições sómente, que fàcilmente poderiam ser multiplicadas: no segundo
livro, que vai contra o conhecido principio pelagiano "Peccatum
Adre neminem nocuit, nisi sol um ipsum", temos de inicio este raciocínio: "Si peccatum primorum hominum solis obfuit illis, et
nemini nostrum; quemadmodum qure in illis pro peccato lata est,
in nos sententia pertransivit, in quos non transiit et culpa? Nisi
forte secundum vos iniustus Deus, qui expertes eorum delicti,
passus est nos eorum prenre astringi vinculo". No livro quinto pululam tais considerações. Algumas sómente: "Qure enim iustitia,
sicut srepe pro diversitate propositarum a me causarum interrogavi, apud Deum, dicite, ut nu11a existente causa ... "; "narra te
ergo, si potestis, Dei iustitiam ... ;" "unde iusta Dei iudicia? Dic
fam aperte: "iniustus Deus et impius, ut damnet parvulum, quem
damnabilis causa nu11a prrecessit!"; "iniuste parvuli patiuntur a
iusto iudice ... "; "absit, absit hoc apud iudicem iustum". E' evidente o influxo de Agostinho.
O grande e profundo intérprete do M~stre Africano, S. Próspero, cujas obras eram de grande autoridade na Cúria Romana,
tem frases semelhantes: "Nimis enim impium est hoc de Dei
sentire iustitia, quod a prrevaricatione liberas cum reis voluerit
esse damnatos. Patet ergo culpa ubi non latet prena, et societas
peccati convincitur de communione supplicii, ut quod est humanre miserire, non de institutione Creatoris, sed de retributione sit
iudicis". 85 E em suas famosas "Sentenças" ( que aliás foram a
fonte mais rica do Sínodo de Orange!) escreve: "Miseria generis
humani, cuius nu11um hominum ab exortu usque ad obitum videmus alienum, non pertineret ad iustum Omnipotentis iudicium, si
non esset originale peccatum". 86 E vá ainda este verso:
84 ) PL 45, 1611-1664. Quem seja o Autor é ainda disputado. O ar i e r, op. cit., col. 572-586, por uma especiosa exclusão de Jerônimo,
Paulino Nolano, Aurélio, Alfpio, Zósimo, Mercator, Agostinho, Paulino
diácono prova que o autor desta obra é Sixto, presbítero Romano, depois Papa.
85 ) S. Pro s per, Contra Collat., c. 9, n. 4, PL 51, 238.
86 ) Sententia 276, PL 45, 1882: cf. Op. imp. 1, 3, PL 45, 1052.

11

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

283

Vulnere transfixos absolvite crimine, et ipsam
lustitiam accusate Dei, transire sinentis
Supplicium, quo 11011 vultis transire reatum.
Sed 11011 iniustus Deus est ... 87
E temos a enérgica voz de S. Fulgêncio que, juntamente

com 15 outros Bispos africanos, fora exilado para a Sardenha.
Deste exílio os solícitos pastores escreveram algumas Cartas coletivas, cujo valor doutrinal é por muitos igualado às declarações sinodais. Com que clareza se exprimem: "Si qui ergo mortem solam et non etiam peccatum ex homine primo transisse in
genus humanum nituntur asserere, mirum si non intelligunt quibus
sententire sure taqueis obligentur. Primo, guia Deum dicunt iniustum, in eo quod mori faciat parvulos. . . Qua igitur iustitia parvulus subiicitur peccati stipendio, si nulla est in eo peccati pollutio?. Vel quomodo videmus morte punctum, si non sensit aculeum? Et cum non sit iniquitas apud Deum, qui fecit hominem
ad i111aginem suam, qure iustitia est, ut imago Dei. . . Qua igitur
iustitia Deus iustus infantibus sine peccato nascentibus ingerit
pcenam, in quibus pcenre non invenit causam? Hrecne est creatoris Dei benignitas, ut imaginem suam creet, eamque sine ulla
iniquitate condemnet ... ?" 88 Texto tão claro não precisa de comentários.
Numa Carta Encíclica "ad omnes episcopos per Picennum"
o Papa S. Oelásio nos garante com sua autoridade ainda o mesmo argumento agostiniano: "Cur igitur - pergunta o Pontífice
Supremo - infans hac sorte concluditur, si nullum habet omnino
peccatum? Magisque videbitur (quod absit) iniustus Deus, si illic
infligatur pcena, ubi nulla sit culpa". 89
e) O Segundo Cânon do II Sínodo Arausicarzo, 529.

E aqui temos o ambiente histórico-teológico no qual devemos colocar o segundo cânon do II Sínodo de Orange. Com isso
poderíamos dar por terminada a tarefa que no início nos tínhamos proposto, e remeter o leitor outra vez ao artigo de Frei Constantino Koser. Mas, autorizados por este estudo, experimentemos
um confronto independente deste cânon com aquilo que vínhamos
.até aqui estudando. Ponhamos o cânon:
"Si quis soli Adre prrevaricationem suam, non et eius propagini asserit nocuisse, aut certe mortem tantum corporis, qure
87 )
88 )
6 9)

Lib. de ingratis, versos 546-549, PL 51. 123.
PL 65, 468 s.
S. G e I ás i o, Ep. 7, PL 59, 37.
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pcena peccati est, non autem et peccatum, quod mors est animre,
per unum hominem in omne genus humanum transisse testatur,
iniustitiam Deo dabit, contradicens Apostolo dicenti: "Per unum
hominem peccatum intravit in mundo, et per peccatum mors, et
ita in omnes homines mors pertransiit, in quo 01nnes peccaverunt" ( Rom 5, 12). uo
O cânon consta claramente de duas partes:
1) "Si quis soli Adre prrevaricationem suam, non et eius propagini asserit nocuisse,
2) aut certe mortem tantum corporis, qure pcena peccati est,
11011 autem et peccatum, quod mors est animre, per unum hominern
in omne genus humanum transisse testatur ... "
Para as duas partes temos uma censura: " ... iniustitiam
Deo dabit, contradicens Apostolo dicenti: "Per unum hominem
peccatum intravit in mundo, et per peccatum mors, ·et ita in 0111nes
homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt".
Portanto, o cânon condena duas proposições: 1) "Soli Adre
prrevaricatio sua, non et eius propagini nocuit", 2) "mors tantum
corporis, non et peccatum, per unum hominem in omne genus
humanum transiit".
Estas duas proposições são condenadas porque "dão injustiça a Deus".
Já, quando no segundo ponto deste artigo estudamos brevemente a heresia pelagiana, encontramos as mesmas duas proposições aqui condenadas. Mas, para maior clareza e controle,
façamos aqui uma justaposição das proposições condenadas e da
heresia pelagiana:
Proposições condenadas:
"Soli Adre prrevaricatio sua,
non et eius propagini nocuit".
2) "Mors tantum corporis, non et
peccatum, per unum hominem in
omne genus humanum transiit".
J)

Heresia pelagiana:
1) "Peccatum Ad,e sol um ipsum

lé:esit, et non genus humanum". 91
2) "Apparet non peccatum Adre
ad posteros transisse, sed mortem". 92

Não há identidade completa de palavras, mas no sentido a
identidade é rigorosa. Compare-se!
Vimos no quarto ponto deste artigo, inciso a), que S. Agostinho combatia precisamente estas duas proposições pelagianas.
Mais: contra ambas o Santo manejava a mesma arma: Os pela9 º)

DB 175.

91 )

Cf. nota 9.
Op. imp. 2, 98, PL 45, 1180.

9 2)
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aianos que assim falam, atribuem injustiça a Deus! E por conº
seguinte
estão no caminho errado, pois Deus é justíssimo. Não
sei·á necessário repetir aqui o que lá foi largamente exposto. Mas
peço ao leitor que duvida, reveja as palavras de Agostinho e
também as dos outros autores no inciso b).
Ora, contra estas duas mesmas proposições, rigorosamente
idênticas no sentido, um pouco diferentes na letra, os sinodais
de Orange, aprovados solenemente pela Suprema Autoridade do
Magistério Eclesiástico, procedem com a mesma argumentação,
transformada porém, aqui, em censura, o que lhe dá ainda um
valor especial: "iniustitiam Deo dabif' !
Cânon arausicano:
1) "Si quis soli Adre prrevaricationem suam, non et eius propagini
asserit nocuisse. . . iniustitiam Deo da bit".
2) "aut certe mortem tantum corporis, qure pama peccati est, non
autem et peccatum, quod mors est animre, per unum hominem in omne
genus humanum transisse testatur, iniustitiam Deo dabit".

Santo Agostinho:
1) "Cum dicitis nuttum peccatum parvulis imputandum, iniustum fa-

citis Deum". 93 ( Cf. outros muitos textos supra!)
2) "lniustum esse respicitis parentum in posteros sine culpa transire
pc:enam" 9,i; "Prenam dicunt transire sine culpa et innocentes parvulos
iniusto supplicio puni ri trahendo mortem sine meritis mortis". 96

Outros Padres:
1) "Si

peccatum primorum hominum solis obfuit itlis, et nemini
nostrum. . . iniustus Deus . .. " 96
2) "Si qui ergo mortem solam et non etiam peccatum ex homine primo transisse in genus humanum nituntur asserere ... Deum dicunt iniustum, in eo quod mori faciat parvutos". 97

Portanto, quem disser que "com sua prevaricação Adão prejudicou sómente a si, não aos seus descendentes" - atribui uma
injustiça a Deus! Injusto, pois, seria Deus, se não transmitisse
o pecado? Sem dúvida, pois o cânon assim no-lo garante e S.
Agostinho o diz claramente: "cum dicitis nullum peccatum parvulis imputandum, iniustum facitis Deum" ! Mas como? Não, certamente, porque não transmitiria o pecado original, o que é eviOp. imp. 2, 119, PL 45, 1192.
Op. imp. 6, 27, PL 45, 1572.
Contra 2 ep. Pel. IV, 4, 6, seg. a edição do Corpus de Viena.
Este texto é comumente indicado por todos os autores que tratam sobre
o sínodo arausicano, como a fonte agostiniana, donde foi tirado o cânon
li. Para a segunda parte do cânon, serve, para a primeira evidentemente não.
96 ) Hypognosticorz, 2, 1, PL 45, 1617.
97 ) Ep. de S. Fulgêncio e companheiros exilados, PL 65, 468.
93)
94)
96 )
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dentíssimo 98 , mas porque neste caso criaria um homem tão miserável e mortal, qual hoje o vemos nascer, o que seria injusto.
Este é claramente o sentido do "iniustitiam Deo dabit" em Agostinho e nos outros Padres citados; recordo somente este trecho:
"iustus est, inquam, Deus, et ideo nascentes nec facere nec fieri
sineret miseras, nisi nosset reos" 99 , ou como explicam os Padres africanos no trecho aí citado: "Deum dicunt iniustum, in
eo quod mori faciat parvulos". E só este pode ser também o
sentido neste cânon 100 , pois o paralelo entre o cânon e Agostinho
98 ) Por esse motivo Frei Constantino K os e r, art. cit., págs. 258 e
264 crê que a primeira parte do cânon ficou sem censura alguma: "E'
verdade, que devemos tirar também a conclusão de que a formulação do
II cânon é defeituosa e que em sentido pleno e próprio a censura se
refere só à segunda parte, não havendo censura explícita para a primeira. Imperfeição humana, perfeitamente compreensível aliás. Não se dispenderam para a formulação dos cânones arausicanos as solícitudes infinitas dos concílios de Trento e do Vaticano". Esta era uma das mais
fortes objeções que se poderia fazer ao citado autor. Nenhum valor, porém, tem a objeção que David de Sous a, O. F. M. ("A Assunção na
Sagrada Escritura" em Coletânea de Estudos, n. 3, 1947) levantou
contra toda a argumentação do Pe. Koser e pela qual prova com quão
pouca atenção leu e procurou entender o argumento: "Ele (Koser) toma
esta única expressão (iniustitiam Deo dabit) em duplo sentido, eu até
estava para dizer em tríplice sentido, a saber, "faz injustiça a Deus", "comete uma heresia", no primeiro membro (do cânon); "atribui injustiça
a Deus", "censura especialíssima com o sentido de que Deus, se tivesse
feito o que o cânon profliga como errado, teria cometido uma injustiça";
"ferrete de heresia" com que estaria ameaçado quem negasse a conclusão tirada do segundo membro" (pág. 18). Na pág. 19 segue o raciocínio: "Efetivamente a diversidade de sentido atribuída pelo d. A. à expressão iniustitiam Deo dabit, não somente repugna mas também violenta o próprio texto". E a conclusão triunfante à pág. 21: "Ruindo a especiosa interpretação do d. A.... , ruem também as especiosas conclusões". - Se, todavia, tomarmos o artigo atacado, procuraremos em vão
estes dois ou até três diversos sentidos atribuídos ao mesmo tempo a
uma ímica expressão. Debalde se procuram também os textos citados,
o último da pág. 17 e o primeiro da pág. 18, onde remete à pág. 258 s.
do artigo de Koser. O que nesta página encontramos é o seguinte: "A
expressão iniustitiam Deo da bit pode ter dois sentidos". Mas aí Koser
formula duas hipóteses e em seguida examina qual das duas deve ser
aceita, chegando à pág. 264 à conclusão de que se deve admitir a segunda hipótese, a saber: que a expressão iniustitiam Deo dabit significa
"atribuir injustiça a Deus" e vale somente para a segunda parte do
cânon: "em sentido pleno e próprio a censura se refere só à segunda
parte, não havendo censura explicita para a primeira". (Aliás também
David de Sousa cita na pág. 20 este texto, não lhe deu porém atenção).
E assim: ruindo a especiosa interpretação do d. A., ruem também as
especiosas conclusões.
99) Op. imp. 6, 27, PL 45, 1573s.
100 ) Outras versões e interpretações, parece-me, não atendem ao ambiente histórico-teológico do arausicano. Assim, p. ex., esta versão de
F r i t z (em Dict. Th. C. Orange, Deuxieme Concite d'): " ... celui-là ne
rende pas justice a Dieu", portanto a injustiça não estaria em Deus, mas
no homem. E' de todo arbitrária e fora do contexto, esta interpretação.
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e outros Padres é por demais evidente para ser negado. Logo
é de fé, segundo a primeira parte do cânon, que Deus ( claro que
de potentia ordinata, como foi explicado, quando supra interpretamos Agostinho) não pode permitir, nesta atual economia, um homem naturalmente sujeito às misérias e à necessidade de morrer.
E quem sustentar que "só a morte do corpo, não o pecado
passou de um homem para todo o gênero humano" - atribui
injustiça a Deus! E por que? Outra vez não porque Deus não
transmitiria o pecado original, mas porque diria que Deus inflige a morte, que é castigo ( o cânon chega mesmo a exprimir
esta cláusula agostiniana), sem culpa, o que evidentemente seria injusto, consoante as palavras de Agostinho "iniustum esse
respicitis parentum in posteros sine culpa transire prenam". Ver
outra vez as palavras dos Bispos africanos! Logo é de fé, conforme a segunda parte deste cânon, que Deus não pode infligir
a necessidade da morte, sem ao mesmo tempo permitir o pecado,
no descendente de Adão.
E já que é dolorosa experiência de todos nós que todos
os homens de fato nascem miseráveis e prejudicados pela prevaricação de Adão (primeira parte do cânon), já que é um fato
Não receamos, é claro, esta curiosa objeção de David de S o u s a, O. F. M.
(no artigo citado na nota 98), que, para refutá-la, basta citá-la: "Mas,
caso estranho, a censura "atribui injustiça a Deus", no segundo membro iria direita contra Deus, caso tivesse agido contra a doutrina do
cânon" (pág. 18). E acrescenta a seguinte lição dogmática: "A Igreja
não inflige censuras a Deus, mas aos seus súditos, aos homens, quando
se afastam da reta e sã doutrina". Quanto a esta lição o d. A. tem
plena razão. E por isso também aqui a Igreja não censura a Deus mas
ao "qui dixerit. . .'" - Encontramos, aliás, ainda outras curiosas observações e argumentações neste artigo de Sousa, que se desfazem ao primeiro exame. P. ex., na pág. 16 quer sempre contra o artigo de
Koser - provar que Maria SS. não tinha os dons preternaturais. E eis
o argumento: "Além disto a doutrina da Igreja solenemente sancionada
pelo supradito Concílio Tridentino (DB 833) de que Maria, por especial
privilégio de Deus, evitou, durante toda a sua vida, todos os pecados,
mesmo veniais, parece-nos só ter pleno sentido, se Maria não foi enriquecida dos dons preternaturais". E por que? "Pois que com eles talvez
pudesse evitar todos os pecados, mesmo veniai/;, sem especial privilégio
de Deus, muito embora ajudada por graças atuais ordinárias". Ainda bem
que disse: "talvez ... ": Adão e Eva certamente tinham os dons preternaturais, mas, segundo narra o livro Gênese, nele os dons parece que não
tiveram este efeito que "talvez" teriam tido em Maria SS. Interessante
é que na pág. 23 s. Sousa está outra vez inteiramente de acordo com a
nossa interpretação do cânon, quando diz textualmente: "a morte corporal, condição da humana natureza, tem sempre, na economia salvífica
de Adão decaído, caráter de castigo de pecados, - próprios nos pecadores e alheios nos inocentes" e por isso também Maria inocentíssima,
se morreu, morreu, como Cristo, pelos pecados de nós outros.
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incontestável que Deus infligiu a todos os homens a morte do
corpo, castigo do pecado (segunda parte do cânon) - é verdade também, uma vez que Deus é indubitàvelmente justo, que
em todos estes homens existe uma culpa original. E' o raciocínio de S. Agostinho e dos demais Padres acima citados, é o
raciocínio também dos sinodais reunidos em 529 em Orange e
aprovado pelo Supremo Magistério Eclesiástico.
Expressamente queriam os Padres arausicanos ainda declarar que a "morte do corpo" é "castigo do pecado", não condição
da natureza. Terminologia evidentemente agostiniana. "Morte do
corpo" não é a corrupção do corpo, é a separação entre alma
e corpo, como "morte da alma" é a separação entre alma e Deus
e a "morte do homem inteiro" a separação entre alma abandonada por Deus e corpo: "Mors igitur animre fit, cum eam deserit
Deus, sicut corporis cum id deserit anima. Ergo utriusque rei, id
est totius hominis, mors est cum anima a Deo deserta deserit corpus". 101
Se por conseguinte é verdade que 1) Deus de potência ordenada não pode permitir na economia atual um homem naturalmente sujeito à necessidade de morrer e 2) que Deus não pode
infligir no descendente de Adão a necessidade de morrer, sem
ao mesmo tempo permitir o pecado, é verdade, outrossim, que um
homem inteiramente inocente, que não tem nem jamais teve pecado, 1) não está por natureza sujeito ao poder da morte e 2)
1Zem pode receber de Adão somente a morte do corpo, que consiste na separação entre corpo e alma.
Com outras palavras: existe realmente um nexo de justiça
entre pecado. e morte também em nós, como vimos acima existir
este mesmo nexo em Adão. 102
1 0 1 ) De Civ. Dei, 13, 2, Corpus, 40, 615. Veja também o que acima
se disse a respeito do cânon cartaginense. Ainda em muitos outros lugares entende sempre por "morte do corpo" a separação entre alma e
corpo, não a corrupção; De pec. mer. et rem. 1, 4, PL 44, 111: "Prreter
hoc autem quod puniens Deus dixit "terra es, et in terram ibis", quod
nisi de morte corporis quomodo intelligi possit ignoro".
1 02) Esta nossa interpretação do cânon arausicano, consequência lógica do ambiente, que tentamos reconstruir, desapareceu inexplicàvelmente da teologia moderna, provàvelmente por causa das proposições condenadas de Baio, Quesnel, e dos sinodais de Pistoia. Só leves alusões
pudemos encontrar em S c h e e b e n (Handbuch der Kath. Dogmatilc, II,
pág. 621) e Hei n ri c h - Ou t b e r I e t (Dogmatische Tlzeo/ogie, Mainz,
1887, VI, pág. 757). No século XVII não era, todavia, desconhecida aos
teólogos. Por acaso descobri semelhantes interpretações em W a d d i n g,
Card. N o r i s e Jean B a g o t, S. j. A mais explícita é a de B a g o t,
Demonstratio Dogmatum Christianorum, Paris 1645. Aí encontramos, no

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

289

E neste final peço licença ao leitor de repetir mais uma vez
esta palavra clara do grande Doutor da Igreja que guiou nosso
pensamento neste breve estudo: "Unde constat inter christianos
veraciter catholicam tenentes fidem etiam ipsam nobis corporis
mortem non lege naturre, qua nullam mortem homini Deus fecit,
sed merito inflictam esse peccati".
lib. 4, disp. 2, c. 2, pág. 265: "Addo solummodo sanctos Patres, .et vero
Ecclesiam ipsam mortis necessitatem pceme rationem omnino habere arbitratos esse, ita ut nemo cogatur mori, nisi in pwnam seu vindictam
peccati cuius culpre ipse reus sit. ld omnino suadent verba concilii Arausicani: ( cita o cânon conhecido). ln hoc cnim capitulo perpendo non
tantum per peccatum primi hominis mortem in omnes homines pertransisse, sed idcirco pertransisse, quia illi omnes in eo peccaverunt, ita ut
nisi . homines illi per Adamum peccati rei facti fuissent, mortis necessitati subiecti non fuissent, quia videlicet corporis mors ita peccati pcena
ex se suaque natura seu ratione propria est, ut Deo is iniustitiam

tribuit, iniustumque credat, qui arbitratur eum lzominem nullius culpre reum
moriendi necessltati subiecisse qure haud dubie sanctorum Patrum contra
Pelagium disputantium mens fuit". E no livro 5, disp. 8, cap. 5 sect.
2 pergunta: ·· An foret iniustus Deus, si cogeret hominem sine reatu culpa! mori'l" Responde pág. 529: "Sanctus Augustinus et alii eius discipuli, ipsique Patres canonum Arausicanre synodi aiunt Deum no,z potuisse /zominem nisi culpre reum necessitati moriendi addicere, voluntque,
si id Deus f aceret, f ore iniustum, quia pcenam non merenti infligeret". E
no cap. ·1, sect. ::S: ··Fateor quoque Ueum de potentia per bo111tatem et
sapientiam ordinata nullo peccato permisso, 11011 potuisse velle hominem
morti obnoxium, et cum pravitate concupiscentire carnal is creare". E'
de notar, que o Autor não tem em vista provar a Assunção Corporal da
Mãe de Deus! Não se trata portanto de uma construção tendenciosa e
preconcebida. Mas aplique agora o inteligente leitor esta verdade à Mãe
de Jesus.

A

Propósito da "Nova Teologia".
Reflexões Sobre uma Controvérsia Recente. *
Pelo

Pe.

J.-M.

S i m o n, O. M.

l.

O público está ao par das fases sucessivas que percorreu a
recente controvérsia sobre a "Nova Teologia" e sabe de que fo1portância é o tema disputado. Não se trata de uma querela bizantina entre teólogos apostados em descobrir novos argumentos
para se contradizerem. Nem de uma nova brincadeira inventada
pelos Jesuítas para arreliarem os Dominicanos. Do que em ver*) Artigo publicado na revista Pensée Catlzolique, 1948, n. 5.
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dade se trata é de uma tentativa para modificar profundamente
os métodos do raciocínio teológico.
Por nossa parte desejáramos contentar-nos com as diretrizes
formuladas por S. E. o Cardeal Suhard em sua Carta Pastoral
da Quaresma de 1947, intitulada: Progresso ou Declínio da
Igreja. Esse documento podia e devia ter dirimido o conflito, serenando a tempestade mal ela se levantara. O Arcebispo de Paris satisfazia ao mesmo tempo aos dois partidos, primeiro expondo com tanta lucidez a doutrina verdadeira que não se imagina como um espírito reto pudesse rejeitá-la, e depois recambiando, emparelhados, o Integrismo, que se reduziria, em suma,
a uma austeridade exagerada da doutrina, e o Modernismo, que
é, de fato, uma autêntica heresia.
Infelizmente, por motivo de um deplorável defeito de visão,
muitos só quiseram ver um dos lados do díptico. E, assim, enquanto uns festejavam ruidosamente a condenação do Integrismo,
outros regozijavam-se do que entendiam ser uma nova repreensão
do Modernismo, já condenado por Pio X e por Pio XI.
Não queremos reabrir a discussão, a qual nem sempre,
aliás, foi travada em termos serenos e cordiais. Achamos de
maior proveito recolher as lições que encontramos nas obras catalogadas sob a designação, ainda demais imprecisa, de "Nova
Teologia".
1.

Na coletânea "Sources Chrétiennes", pensadores vigorosos e
sinceros conseguiram transmitir sabor e frescura aos velhos textos dos Padres da Igreja, que traduziram. E no-los apresentaram,
pois, "não sõmente como testemunhas veneráveis de um estado
de coisas já passado, mas também como alimento espiritual para
homens de hoje". 1
Deveras eles nos mostram o presente existindo no passado,
a vida correspondendo à vida. Constantemente sente-se arder
nesses autores um verdadeiro zelo de apostolado: querem tornar
a doutrina cristã assimilável aos espíritos do nosso tempo, querem ir ao encontro dos nossos contemporâneos.
Na coleção "Théologie", esses autores se esforçam por situar os problemas teológicos nos seus respectivos quadros históricos: é o melhor meio de separar neles o que é contingente do
1 ) R. P. Daniélou, S. J., Études, Abril 1946, "Les orientations présentes de la pensée religieuse", p. 10.
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que é substancial e imutável. Como dizia Goethe: "Quem quiser
compreender a teologia, tem de se colocar no ambiente em que
se construiu a obra teológica".
Demais, essa atenção dada ao que é singular, à experiência pessoal, derivada em grande parte da filosofia existencialista,
denota uma tendência legítima. Constitui mesmo uma salutar reação contra os volteios transcendentais do idealismo alemão ou
as proezas etéreas de certos escolásticos da decadência. A realidade pessoal contém riquezas e profundidades que merecem exploração.
Além disso é preciso reconhecer que foram justas muitas
das críticas que alguns formularam contra certo aspecto do tomismo. Confessamos com simplicidade que nos parece prejudicial ao autêntico tomismo, essa atitude que alguns consideram
como típica da fidelidade a S. Tomás: a de nada modificar, a
de tudo canonizar no tomismo. Tal método, que se poderia deftominar de "hipertomismo", não traduz genuína fidelidade. Traâlção não se confunde com estéril repetição. E', antes, uma viva
~licitação, um aprofundamento da verdade. Não se trata apenas de fazer o que os antigos fizeram, mas, sobretudo, de imitar
seus métodos. Destarte, não é necessário que, sob pretexto de
fidelidade a S. Tomás, algememos a enumeração da verdade
eterna a fórmulas dependentes de uma cultura passada; para
exprimi-la hoje devemos preferir as palavras que nossos contemporâneos mais fàcilmente entenderem. Se os nossos livros de
Filosofia e de Teologia estão quase exclusivamente confinados
à leitura dos seminaristas, ao passo que andam em todas as
mãos as obras de K. Marx ou de J. P. Sartre, não será isso
porque o vocabulário escolástico não está mais ao alcance dos
espíritos modernos? 2
E', pois, urgente procurar um meio de conservar à doutrina
tomista o sentido exato e preciso, e ao mesmo tempo libertá-la
de sua velha ganga, mero acessório, que esconde o essencial.
"Enquanto os homens, que são animais metafísicos, escreve
Valéry-Radot, sentirem o angustioso mistério do mundo, procurarão entender a Suma Teológica de S. Tomás de Aquino". 3 Ca2 ) Contudo, já foi observado que a algaravia sartriana de "O Ser
e o Nada" desanimara até os filósofos profissionais. Quanto a K. Marx,
sua linguagem será, de fato, mais inteliglvel? (Nota da Redação de
"La Pensée Catholique").
.
3 ) Discurso na Academia Francesa, recebendo E. Oilson.
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be-nos,· pois, a tarefa de apresentar o tomismo em uma linguagem
.acessível ao espírito moderno. Isso é possível. O tomismo nada
.tem de esotérico; é a filosofia do senso comum, a filosofia de
.todo homem que raciocina nas condições normais da natureza
humana. Pode-se aplicar à doutrina tomista o que Newman, um
progressista do melhor quilate, dizia da filosofia de Aristóteles:
"A doutrina de Aristóteles durará tanto quanto o mundo, porque
é a cabal explicação da natureza e da verdade. Como homens,
não podemos esquivar-nos a ser, em grande parte, aristotélicos;
pois que o Filósofo não fez mais do que analisar os sentimentos,
-os pensamentos, as ideias, as opiniões do gênero humano. Revelou-nos, antes mesmo que nascêssemos, o sentido das nossas palavras e das nossas ideias. Sobre muitos assuntos, pensar corretamente é pensar como Aristóteles, e, assim, somos seus discípulos, quer o saibamos, quer não". ·1
Isso quer dizer que a filosofia aristotélico-tomista é deveras
moderna, e o será sempre. Não está no caráter dela ser UnJft
ciência aristocrática, friamente distinta, fechada em um esp~ê)l.':'
dido isolamento, apartada em uma ilha sem nenhuma ligaçãg
-com o resto do mundo. Não é uma filosofia de cenáculo, resc{;;
vada a um pequeno grupo de iniciados. Ela é, ao contrário, a
filosofia natural, capaz de ser praticada por qualquer homem que
pense. Por conseguinte é possível a um tomista falar na língua
usual de todo mundo. Para isso bastará, muitas vezes, que ele
se inspire diretamente nos próprios textos de S. Tomás.
Consoante a recomendação de Péguy, empreguemos "palavras eternas, temporalmente, carnalmente pronunciadas". Repitamos à nossa maneira o que os nossos predecessores disseram. A
fidelidade à tradição não é senão esse constante esforço por efei.to do qual os velhos princípios se encarnam em novas formas .
.Reconhecemos, também, que métodos de observação dema·siaaamente superficiais, em particular na psicologia experimental,
:introduziram elementos que já se verificaram insuficientes. E admitimos que, sob a influência de certos comentadores, a escolástica dos séculos XIV e XV degenerou em sutilidades. Re~peitemos, pois, a Summa, e encaremos com desconfiança os autores
·que, com inconsciente desenvoltura, aumentam, ornam, suprimem
-ou modificam o seu texto.
Os andaimes que eles erigiram em torno do tomismo impe·1) Newman, L'/dée d'wze Université, chap. V.
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dem-nos de ver o edifício. E' por S. Tomás que S. Tomás é
melhor explicado.
E já que estamos em veia de confidências, tenhamos a coragem de reconhecer que, vezes demais, damos excessiva importância a questões secundárias. Sem dúvida é bom, para aguçar
0 espírito e habituá-lo a divisar prontamente o erro, praticar exercidos de lógica, mediante os quais se aprende a difícil arte de
distinguir; mas não seria de louvar que o exercício da dialética
não nos ensinasse senão virtuosidade. Não demos lugar desproporcionado às discussões entre Escolas - Tomistas e Molinis-tas, por ex. - para não corrermos o risco de apresentar uma
teologia da graça puramente negativa; o estudante, assim, perderia de vista o principal: a graça habitual, cujo conhecimento
aprofundado faculta um entendimento mais seguro da vida espiritual. Para que "devassar" todo o mistério? S. Tomás respeitalhe a sublimidade. E' preciso imitar sua discrição, e lembrarmonos que a qualidade essencial do teólogo é, justamente, o senso·
do mistério. 5 Em todo objeto que nossa ciência estuda, há claridades intercaladas de sombras: procederemos com honestidade
declarando que encontramos sombras onde as vimos. Lendo certos manuais, que clarificam em excesso e mutilam o que não
conseguem aclarar, esquecemos que, em nosso estudo, como disse S. Tomás, vogamos "sobre o mar sem praias do ser". 6
Concedamos, enfim, que não afastamos a tentação de rever
infatigàvelmente as dificuldades antigas e de consagrar um tempo precioso a examinar a obra de adversários distantes. Mas,.
por que não abordar corajosamente as dificuldades que hoje se
apresentam e enfrentar sem temor os problemas novos? Por que·
deter-nos diante de um Durand de Saint-Pourçain e não examinarmos Karl Marx, Bergson e Sartre? Nosso tomismo não lucrará se auferir a parcela de verdade que se encontra nos sistemas modernos, por menor que ela seja? Não esqueçamos que
o tomismo é a mais compreensiva das filosofias. Não se apoderou ele de todas as riquezas que achou ao seu alcance, tudo
o que achou de aproveitável nos sistemas diversos e mesmo nos
errôneos, que sabia corrigir? Nenhuma verdade autêntica, viesse
de onde viesse, encontrou-o de portas fechadas. Nele encontra5) Cfr. R. P. Garrigou-Lagrange, Le Sens du Mystere et le Clair·
Obscur lntellectrtel.
6 ) 1, Quaest. XIII, a. li.
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mos condensados os pensamentos de Aristóteles sobre o mundo
e o homem, como os de Platão e de S. Agostinho sobre Deus. S.
Tomás recolheu, também, o principal do pensamento cristão expresso pelos Padres da Igreja. Percorreu com eles, passo a passo, o caminho que eles tinham seguido, e, chegado ao fim, reconstituiu, sob uma forma mais lógica, todas as fases do progresso dogmático; do que era, por vezes, um caos de doutrinas
obscuras, divergentes, ele fez um conjunto harmônico e luminoso. "Ele mudou - como disse Newman - as pitorescas e:orrentezas sinuosas e encachoeiradas em um majestoso rio navegável". 7
Essa assimilação viva é coisa diferente do ecletismo, o qual
não passa de hábil justaposição de elementos heterogêneos, sem
coesão orgânica, colhidos à direita e à esquerda. O tomismo incorporou a si mesmo elementos vários em virtude de princípios
superiores, que forplam a alma do sistema e são capazes de, ao
mesmo tempo, conservar sua fundamental unidade e transformar
na sua substância todas as novas aquisições. Do mesmo modo
que um organismo vivo, o tomismo cresceu gradativamente por
meio de apropriações e assimilações de ordem vital. E o que
fez ontem, pode perfeitamente fazê-lo de novo, agora.
II.
Os partidários da "nova teologia" repetem como um estribilho que precisamos de uma "teologia viva", de uma teologia
"empenhada na ação". Têm razão, de certo. Não que a velha
teologia carecesse de tais méritos; ninguém pode duvidar que
S. Tomás tenha vivido intensamente aquilo que ensinava. Acontece, porém, que, a pretexto de clareza e de precisão, alguns atenuam os dados reais e concretos da Sagrada Escritura e da Tradição, despojam-nos de sua vital substância, e os reduzem a
meras entidades conceptuais ou verbais. Um mistério do cristianismo transforma-se em minúcia técnica, em instrumento de maquinismo lógico; e assim se constrói uma teologia geométrica
só utilizável por espíritos desencarnados.
Esse "racionalismo", como hoje é moda dizer, essa "naturalização da verdade revelada" 8 , essa "laicalização da teolo7)
8)

Newman, Grammaire de l'Assentiment, Trad. Gaston, p. 216.
Expressão de Laberthonniere, cf. Archivio de Filosofia, Julho de

1933, p. 10.
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gia" 9, não é de modo algum pecado original do tomismo, inerente à sua natureza. Muito em vez de erigir uma muralha intransponível entre a teologia e a vida espiritual, o que proclamamos, repetindo nosso Mestre, é que uma especulação que não
conduz à ação não passa de vã curiosidade. 10 Maldizemos com
Bossuet "o saber que não ensina a amar". De maneira nenhuma
somos os propugnadores de um tomismo isolado da prática, mera
ginástica para manter adestrado o espírito; queremos um tom ismo
de portas e janelas bem abertas para a vida.
Quer isto dizer que os princípios teológicos devem tornar-se
princípios de ação. Para isso é necessário estudar a fundo a teologia, e não contentar-se em visitá-la em "tourista"; é preciso
ir a ela, e não esperar que ela venha a nós. Acima de tudo é
preciso fecundá-la pela meditação constante. Só assim assimilaremos os princípios teológicos, isto é, os absorveremos de tal modo
que eles influirão em toda nossa vida, orientando nosso pensamento, nossa vontade e nossos sentimentos. Quer tornar os artigos da Summa para assunto de suas meditações, logo verá que
eles não constituem meros torneios de espírito para acadêmicos.
Não o esqueçamos: a grande obra tomista é fruto de orações, de
contemplação mística, de lágrimas e de mortificações, mais ainda que de um trabalho, aliás hercúleo, de erudição e de cogitação racional.
A nós compete ajudar nossos alunos a vivificarem e abrasarem as frias especulações teológicas, e comunicar-lhes uma
alma palpitante. E' preciso que, procurando na teologia a chama
de uma mística, eles não encontrem nela sómente uma técnica e
métodos. Desvendemos aos estudantes as fontes de vida que se
escondem nos dogmas. Nossas aulas deviam ser preparativos
para a oração. Não especulemos como profanos, deixemos ver
sempre em nós o vir ecclesiasticus; o sacerdote deve ser adivinhado através do professor. Toquemos o coração dos nossos alunos, ao mesmo tempo que despertamos a sua inteligência. Que
o amor e o entusiasmo das realidades divinas transborde do nosso coração para o seu c·oração. Nosso calor comunicativo ao
falar-lhes de Deus, deverá induzi-los a falarem com Deus. A teoExpressão de Brilcker, cf.
No seu Commentarium in
mostra que o estudo assíduo das
roso fermento de apostolado; não
estéril, mas energicamente ativo.
3)

1 º)

Revue Thomiste, 1895, p. 702.
Matthamm, cap. V, o Doutor Angélico
verdades sobrenaturais constitui vigoé, pois, tal estudo, nem egoísta nem
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logia será, então, o principal alimento de sua piedade, e o estudo um trabalho em que eles empenharão todo o seu ser: eles
buscarão, então, a verdade, segundo a fórmula platônica, "com
toda a sua alma". Em resumo, se durante as aulas formos deveras apóstolos mais do que defensores da religião, a teologia
se tornará uma pesquisa espiritual ao mesmo tempo que intelectual, será conjuntamente pensada e vivida.
Nessas condições, o mistério da Encarnação não será um
problema abstrato, a pessoa de Cristo não será apenas o X ou
o Y de uma fórmula algébrica ou um cadáver anatomizado em
um anfiteatro teológico. Em vez de uma teologia vivisseccionista,
seca e árida, teríamos uma teologia viva e ativa, com seus ossos
e sua carne. 11 Mas, de outro lado, não se deveria, sob pretexto
de mostrar a teologia viva, cair num dogmatismo puramente afetivo, no qual a sensibilidade prevaleceria sobre a razão.
O objetivo primordial da teologia deve ser sempre dar à revelação uma expressão rigorosamente científica. Já que Deus
quis passar por nossas inteligências, é nossa obrigação fornecerlhe provas e argumentos. O esquecimento dessa finalidade especulativa acarretaria grave enfraquecimento do pensar e do agir,
pois a teologia especulativa não se aparta da realidade; as convicções firmes que ela inculca constituem os trampolins indispen:.
sáveis para a ação, pois sem visão nítida não pode haver ação
eficaz.
Igualmente, é preciso não desprezar o aguçamento e o robustecimento do espírito que resultam da especulação bem exercida. A superioridade intelectual conduz sempre a alguma coisa
que vale mais do que ela mesma; ter a cabeça bem organizada
é tão útil para pensar como para agir. Por isso lastimamos encontrar em várias obras modernas, por muitos títulos excelentes,
certas expressões que evidentemente ultrapassaram as intenções
dos que as escreveram. Tais expressões, pela tendência que manifestam de depreciar o legítimo valor do raciocínio e de desprestigiar a teologia especulativa, podem ser gravemente nocivas
a espíritos insuficientemente amadurecidos, os quais se arriscam
a inferir delas que a capacidade demonstrativa da razão é insig11 ) Não se veja aí uma crítica da Teologia, mas dos professores
de teologia que se escravizam ao Manual. Por isso, mais do que de
uma "Nova Teologia", do que precisamos hoje é de "novos teólogos",
de teólogos renovados e rejuvenescidos, mestres capazes e fervorosos da
disciplina que ensinam.
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nificante. Poderiam mesmo ser estes levados insensivelmente a
rejeitar a doutrina e os métodos do Doutor Comum da Igreja. O
que seria desastroso, pois, como escreveu Péguy em Eva, "o que
se aceita, nunca é completamente aceito; mas o que se rejeita,
é deveras rejeitado".
A mentalidade anti-especulativa, que esteve em moda no
tempo do modernismo, como excelentemente mostrou o R. P.
Charles, S. J. 12 , está de novo vicejando. Em alguns seminários,
a preferência é dada muito nitidamente, embora não exclusivamente, às ciências positivas e aos estudos históricos, enquanto se
encaram as questões metafísicas com evidente incerteza e hesitação, dando aos alunos a impressão de que não há meios de
resolvê-las ou que isso não vale a pena. Demais, o "método do
funil", pelo qual os alunos são engurgitados passivamente de tudo
o que devem aprender, há muito que suplantou, quase em toda
parte, a maiêutica escolástica, que lhes ensinava, ao mesmo tempo, a difícil arte de pensar. Com esse acúmulo de erudição produzem-se "cabeças bem cheias", isto é, enciclopédias ambulantes,
que em vez de pensar citam o que os outros disseram, quando
o que _se devia cuidar- era de formar "cabeças bem feitas", isto
é, corajosas, enérgicas, inventivas, e refratárias ao contágio da
di.'1vida.
Repetimos: uma formação especulativa adequada forma bons
artífices do pensamento, providos de opulento aparelhamento intelectual, e aptos a enfrentarem qualquer situação com segurança, facilidade e energia. Carecedores dessa formação, os padres
novos estão fadados a iniciar seu ministério com faculdades mentais entorpecidas e apáticas, desprovidos de convicções profundas, dotados apenas de vagas reminiscências verbais. Na memória estará todo o seu saber. Não é assim que se formam os que
terão de combater com força, ânimo e iniciativa o bom combate
por Cristo e a Igreja. Só o poderão. fazer bem os que tiverem
assimilado as lições de uma teologia co_njuntamente positiva e
especulativa. Aliás, uma completa a outra: "Uma teologia escolástica que não tivesse por fundamento uma teologia positiva,
não teria solidez. Uma teologia positiva que não dispusesse de
uma teologia escolástica para coordenàr seus elementos e para
12 ) R. P. Charles, La Théologie Dognzatique, Hier et Aujourd'/zui,
dans "Nouvelle Révue Théologjque", 1929, p. 810.
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relacioná-los com o mundo das ideias racionais, não teria atividade nem vida". 13
III.
Finalmente, os partidários da "Nova Teologia" são os campeões infatigáveis da adaptação. Tapar o abismo que separa a
Igreja do mundo atual, reconciliar a ciência e a fé, essas duas
potências inimigas, é o que nobremente almejam conseguir. Poderemos aprender muita coisa ao contacto dessa "mentalidade",
toda impregnada de caridade cristã. Sim: muito desejo de compreender os incrédulos; esforçando-nos por compreendê-los é
que chegaremos a obter que eles nos entendam. Quando queremos que alguém nos acompanhe, não nos pomos a pisar-lhe nos
pés. Não ofendamos aos nossas adversários fazendo praça da
nossa superioridade, ou mostrando-nos desconfiados, hostis, desdenhosos. E' fácil observar que certos incrédulos sentem uma
animosidade quase pessoal contra a religião, tanto os feriu a
estreiteza ou a acrimônia de certos apologistas. Cultivemos em
nós a capacidade de dialogar. Consoante a feliz expressão de
Péguy, "sejamos antes parceiros do que partidários". Os homens
não têm todos o mesmo gênero de espírito. Ora, não há outro
modo de tornar aceite uma ideia nova, senão conformando-a ao
espírito do interlocutor, à sua mentalidade, ao seu temperamento
intelectual. Essa louvável atitude é chamada por Newman de
"economia". A economia é um modo de argumentar que consiste
em apresentar a verdade sob uma forma atrativa. Ela nos aconselha a deixar na sombra, provisóriamente, os aspectos menos
agradáveis da doutrina, a pôr em luz as analogias que ela apresenta com princípios já aceitos, a procurar as correspondências
que ela pode provocar no espírito das pessoas que desejamos
convencer. Nosso Senhor e os antigos Padres da Igreja usaram
com largueza desse método. Jesus Cristo usou com frequência
dessas adaptações à fraqueza humana, dessas condescendências
com as enfermidades do espírito; basta lembrar quanto ele dividiu e seriou as declarações relativas à sua divindade. E todos
sabem com que sobriedade, com que prudência, com que hábil
progressão os Santos Padres ensinavam a verdade. No fundo,
a "disciplina do arcano" não seria o mesmo que a "Economia"?
Na sua Orammar of Assent 1-1 mostrou Newman com raro
13 )
14 )

Gardeil, Le Donné Révélé et la Tlzéologie, p. 191.
Traduction Gaston, Paris, 1907, p. 400.
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atilamento quanto é bem fundado esse método salutar. Eis um
pálido resumo dessa passagem capital: "Os homens, na maior
parte, não são lógicos nem consequentes, não discernem plenamente o que está implicado no que pensam. Na escala ascendente ou descendente do pensamento eles não ultrapassam um
ponto determinado, que é estabelecido para eles pelo conhecimento que têm dos fatos, pelos seus preconceitos, pela sua educação, pelas suas relações de família, por sua posição social.
Tratando com um adversário, o que temos de fazer é levá-lo a
tomar plena consciência do que ele admite, embora sem o conhecer completamente, a tornar-se inteiramente fiel a si mesmo,
a desembaraçar suas ideias da inconsciência na qual elas jazem. Ora, para obrigar nosso adversário a ser consequente consigo mesmo, precisamos de enxergar nele um aliado, um aliado
que ainda não sabe que o é, e que, para sabê-lo, tem de prosseguir no seu caminho, muito para além do falso repouso em
que deseja ria ficar".
Essas frases deveriam ser degustadas lentamente pelas pessoas que percebem com acuidade os males existentes e desejam
sinceramente remediá-los. Enxergar nos nossos adversários, aliados. Para isso é necessário simpatizar com suas atitudes, encarar
suas dificuldades com penetrante benevolência, compadecer-se de
suas angústias, de suas dúvidas, e até, o que é mais difícil para
um crente, entender a sua tranquilidade na incredulidade. A imparcialidade, a paciência, uma tolerância de boa têmpera, uma
inclinação para aceitar tudo que, no adversário, é reto e verdadeiro - tais são os requisitos principais desse estado de espírito. Temamos esses fanáticos, que se comprazem em enegrecer e deformar as posições dos contrários, para terem o direito
de maldizê-los, de esmagá-los sob a avalanche dos seus anátemas, cavando, assim, entre eles, abismos cada vez mais profundos. De certo, a posse da verdade nos confere uma força
de gigantes. Disse, entretanto, Shakespeare: "E' ótimo ter a força de um gigante, mas é tirania usá-Ia como um gigante" .16 Esses rabujentos censores, verdadeiros beleguins da ortodoxia, poderiam lucrar se meditassem nesta solene advertência de S. Agostinho: "Sejam severos para com os outros, aqueles que ignoram
a dificuldade que há em discernir o erro da verdade, e em acertar
com o caminho da vida no meio das ilusões do mundo".
16 )

Shakespeare, Meas11re for Meas11re, act. II, se. 2.
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Essa Economia está nas antípodas do espírito de acomodação, de relaxação doutrinária, do oportunismo, mais amigo da

paz que da verdade. Sob pretexto de adaptação, esse oportunismo corteja as fantasias em moda, aceita lamentàvelmente opiniões pouco recomendáveis, conforma-se com as atualidades filosóficas, estabelece para a doutrina um mínimo de rigor, uma
desenvoltura de exposição que se tornam em br~ve ilimitada complacência. Quem não vê quanto seria perigosa, nesse assunto,
uma concessão acomodatícia, uma solução condescendente, que
não passaria de manobra política? Com tais expedientes podemse obter alguns resultados momentâneos, é certo, mas deles não
se poderá esperar uma modificação durável do espírito humano
em relação à fé. Os concordismos são sempre efêmeros. Só com
a verdade é que se serve eficazmente à verdade.
O objetivo capital da teologia não é fornecer aos homens
uma doutrina adaptada, mas uma doutrina verdadeira. Há doutrinas que são perfeitamente inteligíveis, perfeitamente adaptadas, e perfeitamente falsas. Ponderemos estas enérgicas palavras de S. S. Pio XII: "Proclamou-se recentemente que, se o
cristianismo quer ainda ter alguma importância e escapar à morte, terá de adaptar-se à vida e ao pensamento modernos. . . Não
passa isso de erro, em que ·só caem espíritos superficiais e iludidos". 16
Igualmente, no seu discurso aos membros da 29,;i Congregação Geral dos RR. PP. Jesuítas, o Papa pronunciou estas palavras nítidas e firmes: "Estendam-se mãos amigas aos que erram, mas para os erros não se tenha a mínima indulgência".
Essas diretrizes do Santo Padre chegam a tempo. Com 'efeito,
essa preocupação crescente de adaptar o cristianismo ao mundo
faz às vezes com que se esqueça o que ele é. Convém amar essa
adaptação, é necessário amar mais ainda a verdade. "Viver com
o seu tempo" não consiste obrigatoriamente em canonizar .as
opiniões mais recentes. De resto, esse prurido de estar na moda
quase nunca consegue ser satisfeito: quem quer contentar a todos, quase sempre não contenta a ninguém.
Vem a pêlo recordar aqui a célebre frase de Oilson: "Um
bom desacordo filosófico é melhor do que um acordo falso, que
produz confusão". E pode ter cabimento em teologia aquela afir16 ) Discurso de 21 de Janeiro de 1947 a um grupo de pessoas pertencentes ao movimento "Renascença Cristã".
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mação de Clémenceau: "A clareza e a firmeza constituem, afinal, o sumo da habilidade".
Não há dúvida que nos compadecemos todos da morbosidade dos espíritos modernos, mas, para curá-los, o que temos
de melhor a fazer não é deixarmo-nos contagiar por todos os
males de que eles sofrem. Admitamos, portanto, que a teologia
deva ser atual, e satisfazer as necessidades e perplexidades dos
homens de hoje; mas não vamos nesse caminho até ao ponto de
esquecer que o verdadeiro fim da teologia é expor os dados da
revelação com a precisão e a integridade que exigem a sua natureza científica. A teologia, que foi outrora definida fides qucerens intellectum, não deve se tornar d~ modo algum em fé mendicante de aplausos e sorrisos.
Somos reconhecidos a esses teólogos de vanguarda, alcunhados com razão ou sem ela de "partidários da nova teologia" por
terem despertado de sua tranquila sonolência certos teólogos do
tipo tradicional e havê-los obrigado a considerar de modo novo
a tarefa atual da teologia. Concordamos em que há, no tomismo, processos a reformar e adaptar. Parece-nos, contudo, que
tal adaptação é a que reclama Pio XII e nenhuma outra. Com
efeito, a Igreja não se conserva indiferente e neutra no meio
desse debate teológico. Sabemos o que ela pensa e o .que ela
quer. Eis os termos em que o Sumo Pontífice se manifestou a
este respeito na audiência que concedeu ao Exmo. Bispo de
Nancy: "0 Santo Padre - escreveu este - exorta-nos a ficarmos agarrados à verdade cristã, a única que pode salvar os
valores humanos. Essa verdade, urge adaptá-la às necessidades
das almas do nosso tempo. Nisto, porém, não há "nova teologia"
- disse o Papa - já o declaramos duas vezes e cremos tê-lo
feito com clareza. Quando falamos de adaptação às ideias modernas - continua o Santo Padre - entendemos a conveniên-Cia de proceder a explicações para colocar as verdades dogmáticas, as certezas teológicas ao alcance dos espíritos que não
mais as compreendem. Mas os princípios não se modificam. A
verdade é imutável.
"Aleguei então a Sua Santidade escreve o Bispo de
Nancy - que, segundo alguns escritores, a filosofia de S. Tomás está atrasada.
"O Papa replicou vivamente: Não só dizem que está atra:sada e fora de moda, como até enterrada. Lemos isto (pois es-
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tamos ao par de todas as novidades) em certos escritos que circulam secretamente. Como se poderá concordar com tal coisa?
A filosofia de S. Tomás será sempre a filosofia da Igreja. O
Direito Canônico manda ensiná-la. O mesmo fazem as Constituições dos Estudos Eclesiásticos. As ciências progridem muito;
devemos congratular-nos com isso, e utilizar-nos dos resultados
obtidos. Mas a filosofia não é prejudicada com isso nem obrigada a modificar-se; seu objetivo é outro: procurar as causas primeiras dos fenômenos que a ciência trouxe à luz, e iluminá-las
com os seus princípios". 17
São claras essas palavras do Papa. Quando se fala de
adaptar o tomismo, não é• como se se tratasse de remendar um
velho brocado em farrapos ou de rebocar um edifício em rufnas.
Não! O tomismo ainda conserva todo o seu vigor, "é a filosofia
da Igreja". E continua capaz, como diz o Soberano Pontífice, de
assimilar os dados novos das ciências, de incorporar no seu organismo todas as verdades autênticas que se encontrem nos sistemas modernos. Prova isto que ele está perfeitamente vivo: como todo organismo vivo, ele assimila substâncias que lhe são
estranhas, nutre-se para viver, conserva-se desenvolvendo-se.
A~sim sendo, é justo que alguém se surpreenda ao ouvir
dizer que o tomismo está fora de moda, que está gasto demais
para ocorrer às dificuldades hodiernas, que deve ser posto no
museu onde estão relegadas as filosofias que não foram capazes
de caminhar com o seu tempo.
Todos os sistemas modernos, que nascem e desaparecem
cada ano, que antes de se completarem já têm de ceder lugar
a outros, podem ser chamados jovens, porque surgiram ontem,
mas também poderiam ser chamados velhos, porque amanhã já
estarão mortos. Para uma filosofia, a mocidade não coincide
com a cronologia. Mocidade quer dizer força, resistência, esperança de longa duração; neste sentido podemos afirmar que o
tomismo é jovem. Ao passo que as filosofias que surgem a cada
instante e logo depois desaparecem, podemos dizer que são velhas, porque desde o nascer apresentam sinais de decrepitude e
decadência. Parece-nos indigno de um teólogo buscar sua orientação em astros que não serão, talvez, senão estrelas cadentes.
O tomismo deu provas de quanto vale, desafiou os séculos, e
17 ) Texto publicado na Semaine Religieuse de Nancy, e reproduzido
na France Catholique de 11 de Julho de 1947.
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conservou a sua fisionomia através da diversidade dos tempos.
Progredir é uma vantagem, perdurar sem se corromper é vantagem ainda maior. Esse caráter de constância coerente e progressiva do tomismo deve nos inspirar confiança nele. O simples fato
da sua existência hoje, depois de tantos séculos da sua aparição, basta para mostrar quanto ele é capaz de adaptar-se aos
tempos, pois os sistemas não se conservam sem vida, como as
múmias.
Quer isto dizer que o tomismo não é um sistema fechado,
impermeável a toda novidade. Ao contrário, ele está cheio de
possibilidades latentes. E Deus, que nunca abandona a sua Igreja, suscitará homens que saberão desenvolver essas virtualidades
escondidas, isto é, teólogos de íntegra formação escolástica, dotados, além disso, do conhecimento da história, do senso do concreto, e possuindo, com a penetração das essências universais e
imutáveis, a compreensão das existências, a inteligência do singular e do mutável.
Teólogos dessa espécie não terão dificuldade em mostrar
que as questões novas podem ser solucionadas aplicando-se-lhes
os principios da doutrina do Doutor Comum. Tais consequências, novas para os modernos, mantêm-se, contudo, na linha do
antigo traçado. Porque se pode construir novos edifícios sobre
velhos alicerces, e ultrapassar a letra conservando-se fiel ao espírito do Mestre.
A controvérsia ora em curso poderia facilitar esse progresso. Poderia, também, dificultá-lo, pois que as polêmicas obrigam
por vezes a uma escolha entre tudo e nada, o que seria, no caso,
escolher entre tudo de S. Tomás, ou nada de S. Tomás. O certo, porém, seria preferir uma terceira solução: libertar o tomismo
dos seus elementos ressecados e parasitários, a fim de assegurar
maior afluxo de seiva ao seu tronco sempre vigoroso e fecundo.
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Verdade e Novidade em Teologia.
Por fr. Ma ri a n o Cor d ova n i, O. P., Mestre do Sagrado Palácio
Apostólico e Teólogo da Secretaria de Estado de Sua Santidade, Roma. *

Todo aquele que tiver lido com diligência a grande Encíclica de Sua Santidade Pio XII sobre a Sagrada Liturgia, deve ter
admirado pelo menos duas coisas. Primeira: quantos erros foi
preciso condenar naquele Documento, e quantos desvios e deformações corrigir; segunda: como o Magistério da Igreja, permanecendo fiel à tradição, encontre a maneira de fazer progredir
o conhecimento da verdade revelada e a prática sempre mais
intensa da virtude.
Todo teólogo deverá levar em conta o esclarecimento doutrinal sobre a essência do Santo Sacrifício da Missa. Todo fiel
compreenderá melhor o seu modo de participar àquele Divino
Sacrifício. Um grande jurista afirmava ter assistido à Santa
Missa de maneira mais compreensiva depois de ler aquela bela
.exposição teológica.
Teólogos e fiéis inteligentes encontram sempre no Magistério da Igreja a prova luminosa de um fato magnífico: a verdade
que permanece imutável em sua natureza íntima, ainda que se
manifestando inesgotável nas novidades de suas aplicações. Atitude retrógrada e ousadia aventureira não são de cunho católico, embora possam ser do estilo de alguns estudiosos.
A Igreja não exige dos Teólogos que sejam infalíveis, mas
pede que sejam inteligentes e prudentes. Infelizmente, a discrição, que S. Bento chamava a mãe das virtudes, é como o ouro
que todos apreciam mas nem todos possuem.
E' doloroso verificar que alguns andam menos preocupados
de aprender ( isto é: de apoderar-se cientificamente dos tesouros
acumulados na ciência teológica), do que em construí-la para
si com métodos subjetivos e mais ou menos arbitrários: mais
fascinados pela novidade que pela verdade, mais satisfeitos com
aquilo que podem construir com as próprias mãos que com receber o presente divino oferecido pela Igreja.
Fala-se de evolução, de poligenismo, de ecumenismo, etc.,
com tanta facilidade e condescendência para com hipóteses e novidades não comprovadas cientificamente, que certamente não se
*) Traduzido do

Osservatore Romano, 15/16-3-48.
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horira com isso a ciência católica. As intenções serão boas; rilas
em Teologia as intenções não bastam, e i:la prática da vida as
mesmas intenções devem ser enquadradas na verdade.
Certas teorias que, após um falso brilho, já haviam sicio relegadas pela desqualificação geral, reflorescem hoje por iniciativa
de alguns que por elas se entusiasmam, sem levar em conta a
voz autorizada dos Pastores e a dos entendidos, que se levantam para desiludir os incautos. Conheci Sacerdotes que, depois
de terem falado em Roma com algum Prelado ou mesmo com o
Sumo Pontífice, ao voltarem à Pátria propagaram como aprovação das próprias ideias pessoais o que tinha sido apenas um
encorajamento ao estudo sério, ao apostolado franco, às verdadeiras benemerências. Até num Boletim Diocesano cheguei a ler
que · não sabemos o que seja a matéria, e em que se distinga
ela da vida e do espírito, se é que se distingue!
·
Sem dúvida, o apelo do Sumo Pontífice para uma Teologia
mais científica e menos arbitrária merecia melhor acolhimento.
A advertência foi feita a todos, da maneira mais límpida e precisa, pelo Mestre Supremo da Fé.
Quem não se lembra do discurso do Santo Padre de 17 de
Setembro de 1946 aos participantes da XXIX Congregação Geral da Companhia de Jesus, bem como o de 22 de Setembro
do mesmo ano aos Capitulares da Ordem dos Pregadores, em
Castel Oandolfo? Estes discursos nada perderam de sua atualidade e eficácia; e nenhum teólogo que se preze, nenhum Chanceler ou Reitor de Instituto pode simular desconhecê-lo. E quem
não se apercebesse do valor intrínseco dessas diretrizes, ainda
sob o aspecto meramente científico, daria provas de falta, ou
de inteligência ou de perfeito equilíbrio científico.
Ser fiel à tradição significa conhecer exatamente a Divina
Revelação e permanecer na coerência da verdade cristã, a qual
traça a senda de toda retidão e todo progresso. Quem não tem
bases firmes, não pode progredir: perde-se na certa. Pelo que
é necessário que, junto à exegese bíblica, floresça uma Teologia
Patrística que enriqueça o estudioso de toda aquela luz existente no depósito da doutrina católica.
Progresso não significa leviandade de construtores menos
avisados, intemperança de afirmações descontroladas, bebidas como oráculos de ciência moderna. Que haja verdadeira ciência e
20
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verdadeira doutrina católica: então não faltará a harmonia e o
progresso será autêntico.
Quem tiver talento profundo e bem equilibrado, vã à Biblioteca Vaticana para tomar conhecimento das mais belas monografias científicas publicadas nestes últimos anos pelas maiores Universidades Católicas. Se não parar .numa especulação estéril, mas ao contrário se elevar à contemplação da verdade,
provará certamente uma daquelas satisfações intelectuais que
não se comparam a quantas outras se possa desfrutar no mundo. Admira-se o voo sereno e elevado de agudas inteligências,
as quais, nas dificuldades do saber e nas obscuridades das opiniões, sabem distinguir a luz das trevas, a dúvida da certeza,
uma nesga de céu novo, que ficara inexplorado no mar do ser.
E com linguagem límpida e modesta sabem expor o que descobriram, sem ofender-se com a crítica bem intencionada; e agradecendo ao Senhor se puderam fazer brilhar um raio de luz
no céu da ciência.
Mas as grandes inteligências são raras: o mundo não está
sempre povoado de águias. De resto, não é verdade que o trabalho modesto de muitos estudiosos não tenha sido, pelo menos às vezes, mais útil do que o trabalho febril e clamoroso de
gênios mais portentosos.
Como quer que seja, é grande a satisfação de poder contemplar aquele mar de luz intelectual que a Revelação faz brilhar no mundo. Mas se não estivesse de atalaia um Mestre infalível para impedir as contrafacções daquela luz, nós transformaríamos em noite mesmo este sol divino.
Lembremos que errar é humano, e só a obstinação é má.
E' interessante verificar que o verdadeiro sábio se corrige mais
depressa que o simplesmente douto; e este antes que um medíocre. A facilidade em corrigir-se está em proporção com a profundidade da inteligência.
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O Padre João Gualberto do Amaral.
Por Monsenhor J o a q u i m N a b u e o, Rio de Janeiro.
Oração fúnebre feita nas solenes exéquias celebradas
na capela do Colégio da Assunção do Rio de Janeiro
em 27 de Abril de 1948.

O nome do Padre João Oualberto do Amaral me leva para
início
da minha vida eclesiástica e para o tempo do meu
0
seminário. Em 1912, quando começava meus estudos de filosofia, era ele diretor espiritual e professor do Seminário Maior de
São Paulo.
Sua inteligência, fina e de longo alcance, a todos atraía.
Diàriamente, depois de um dia cheio de trabalho, íamos à capela
para a oração da noite. Nessa ocasião o Pe. Oualberto falavanos durante vinte e cinco minutos, e ao toque da sineta parava,
- muitas vezes no meio duma frase. Era uma conversa com os
"seus" seminaristas. Os assuntos variavam muito, mas eram
sempre sobre algum ponto de formação sacerdotal. Todos o ouvíamos em religioso silêncio, ninguém queria perder uma palavra, e os vinte e cinco minutos voavam. Que tristeza quando ele
estava fora, e a prática era substituída por uma leitura espiritual, que, depois dum dia de muito estudo, encontrava um auditório bem cansado, mas sempre pronto para ouvir, se fosse o
Padre Oualberto.
As práticas eram, como toda direção que ele nos dava, fortes e decididas. Timbrava em falar com clareza e em ser compreendido. Volta e meia saía um seminarista - minha turma
começou com vinte e poucos e acabou com seis. E sempre que
"mais um" abandonava as fileiras, o Padre Oualberto no-lo comunicava: hoje temos "menos um". Para o nosso diretor esse
"menos um" deveria ser substituído por "mais um" pelo desdobramento dos esforços dos que ficavam.
Disse-vos que o Padre Oualberto falava-nos de assuntos os
mais variados. Sim, tudo servia de fundo para pintar na tela a
lição do dia. Um incidente de aula, uma observação sem importância, feita por um aluno ou um professor, dava assunto para
uma palestra. O Padre Oualberto procurava sempre dar-nos algo
de novo, quebrando um pouco a monotonia da vida, aliás bem
dura, dum seminário. Poucas carreiras terão formação tão rigo20*
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rosa. Nem jornais nem visitas! O tempo era pouco para o estudo e os exercícios espirituais.
Nas aulas ou nas conversas particulares o Padre era o mesmo das palestras da capela. Nem afastava nem assustava, pelo
contrário atraía. A parte humana nele era grande, e a graça,
em vez de reduzi-la, tornava-a mais viva e mais sensível.
Insistia em ensinar a lealdade aos seus alunos. Estes poderiam um dia abandonar as fileiras sacerdotais, mas nunca seriam falsos.
Suas aulas eram fluentes e fáceis, acompanhadas sempre de
·exemplos, que tudo facilitavam! O aluno tinha que assimilar a
doutrina ensinada, e guardá-la.
Mas a vocação do Padre Oualberto era principalmente para
o estudo. Nunca o vi sem um livro na mão, e os assuntos variavam, desde os tratados de teologia até os de botânica e de geologia. A literatura também o atraía, e ele conhecia a moderna
toda. Era leitor assíduo de Faguet, o crítico literário por excelência do começo do século. Entre as múltiplas ocupações do seu
vasto espírito, ocorrem-me seus estudos exaustivos sobre religiões
~amparadas, e de modo especial tudo que dizia respeito à medicina. Esta exerceu sobre ele bastante influência. E não me esqueço duma das suas melhores conferências num dos grandes
.auditórios do Rio: depois de descrever, pormenorizadamente, a
função do coração na vida do corpo humano, subitamente pas·sou o orador a falar do homem sem Deus, para concluir que era
um homem sem coração, eletrizando com suas palavras a toda
plateia.
Suas conferências contra Ferri marcaram época: o começo
'talvez duma reação antimaterialista. O ambiente geral dos intelectuais favorecia o criminologista italiano. A doutrina da nossa origem, comum com a dos seres inferiores, lançada por
Darwin, no fim do século, já envelhecera, mas ainda dava fru·tos. Ferri, seguindo a escola de Lombroso, vinha nos ensinar
que a evolução estava também na base do seu sistema criminal.
Para Ferri o criminoso era uma manifestação do animal, ou, como queria Lombroso, uma reminiscência do homem primitivo.
Uma das consequências é que para Ferri a religião pouco pode
ajudar a combater o crime. Para ele sua profilaxia deveria ser
procurada na ciência! A maternidade divina e outros dogmas
não passavam de . derivações dos cultos pagãos.
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Uma das conferências de Ferri foi sobre a inferioridade biológica da mulher: uma das suas provas era a resistência da mulher à dor.
Estes e outros erros encontravam no Brasil um campo aberto. Entre os autores mais lidos em nossa· terra estavam Zola
e Anatole France. Este último um quase ídolo da nova geração
do começo do século. O terreno estava bem adubado para as
teorias deletérias dum que também era latino e que se considerava em casa e em família com os brasileiros. Pouco antes
tinha triunfado na Argentina: o triunfo entre nós era quase certo
também.
Mas em São Paulo, uma voz, que vibrava com tremenda
força, ia enfrentá-lo.
No fim do ano letivo de 1908, João Gualberto já se sentia
bem depauperado, quando foi procurado pela mocidade católica
da Pauliceia para refutar Ferri. Tomado quase de improviso, reunindo notas às pressas, conseguiu, em três conferências, refutar peremptóriamente, e sómente com argumentos científicos,
as falsas alegações do Ferri lombrosista.
O entusiasmo chegou ao auge: tudo que São Paulo tinha
de melhor - a mocidade principalmente - precipitou-se para ouvir o conferencista e a imprensa, tão laicista que era, lhe deu
ganho de causa.
Sua última conferência, sobre a Igreja e a mulher, foi uma
consagração. Não sómente, disse o orador, a mulher em nada
é inferior ao homem, mas para um criminologista como Ferri, ela
lhe devia ser superior, porquanto as estatísticas afirmam que · o
número de crimes cometidos pelo sexo fraco é muito inferior ao
número de crimes praticados pelo sexo forte.
Seus argumentos mostram que o conferencista conhecia
tudo quanto, em matéria de biologia, se sabia então.
A sua completa e científica refutação a Ferri consagrou para
sempre o sábio que ensinava teologia no Seminário Maior de
São Paulo, e que, à noite, dava sua singela palestra aos seminaristas.
Em 1914 João Gualberto mudava-se para o Rio e vinha
se estabelecer nesta querida colina de Santa Teresa. O Colégio
da Assunção estava em começo, e nos fundos, bem escondido,
quase inacessível, havia uma casa onde ele iria morar anos. Por
entre seus louros e triunfos, chamado por toda parte para pre-
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gar, procurado incessantemente pelos moços e pelos professores
das nossas faculdades superiores, o sábio se sentia cada vez
mais atraído para o silêncio e o afastamento do convívio humano. Talvez uma vocação para vida de eremita, ou quiçá uma
doença crônica, que . as vezes abate os mais fortes - uma antropofobite aguda - iria, aos poucos, segregá-lo do resto dos homens. Até seus irmãos no sacerdócio, antigos discípulos, encontrariam qificuldade em se entrevistarem com ele. O mal é antigo.
Sócrates, sofrendo de igual crise, fugira de Éfeso, e depois dele
outros fizeram o mesmo.
Mas, apesar de tão assinalada vocação para a vida solitária, nosso Padre continuou, ano após ano, lecionando religião,
português, história pátria, filosofia, e tudo que fosse necessário
às alunas da Assunção, de tal modo que o seu nome ficará para
sempre ligado às paredes deste educandário, como um dos seus
fundadores e inspiradores.
Das suas aulas, melhor do que eu, poderão falar suas antigas alunas, que hoje sobem a várias centenas. Mas pelas minhas conversas com muitas, posso dizer que todas conservam
para com seu mestre sentimentos de veneração e de amizade,
e acham que ele teve grande influência na sua formação.
Disse-me certa ocasião a Revma. Madre Mônica, que por
tantos anos trabalhou perto do nosso herói, que tê-lo conhecido
foi uma das grandes graças de sua vida religiosa.
Já perto dos seus setenta anos, vendo que os seus lustros
se sucediam ràpidamente, recolheu-se junto do Carmelo de Petrópolis, para lá, mais perto de Deus, preparar-se para a jornada final.
Suas opiniões teológicas em certos pontos evoluíram. Assim
em matéria da graça divina agindo no homem, seguia de início
a escola jesuítica com Molina ( t 1600), para depois verter-se, e
com veemência, para S. Tomás e a escola dominicana.
Em ascese não posso dizer que João Oualberto era desta
ou daquela escola. O Espírito Santo era o seu guia: Spiritus ubi
vult spirat. Não se deve impor regras ao próprio Deus. Por isso
ele tinha especial predileção pelo Pe. Lallemant e o seu programa. Foi por ele que eu me pus em contacto com La Doctrine
Spirituelle desse mestre. O exemplar do Padre, que está aqui no
colégio, tem sinais de muito uso. Se quisermos classificar a ascese do Padre Oualberto, direi que é uma escola de vistas lar-
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gas, generosa e ampla, forte e viril, que deixa muito à iniciativa
particular. E neste ponto talvez se aproxime mais de S. João
da Cruz e de S. Teresa.
Nos seus últimos vinte anos a liturgia da Igreja teve uma
parte sobremodo marcante na sua vida. Lia tudo que havia de
mais recente, para ajudá-lo a tirar do seu Breviário, e principalmente da sua Missa, todos os tesouros que tão preciosos livros contêm. O ofício de Nossa Senhora fazia também parte da
sua rotina espiritual. Mas a Missa, e especialmente as coletas e
o cânon, eram para ele farta matéria de meditação.
Certa feita lamentava o Padre não ter tomado mais cedo
na vida conhecimento das preciosas margaridas escondidas no
Breviário e no Missal.
Em matéria de política, as opiniões do Padre Gualberto
eram também muito claras e precisas. Numa conferência que
fez, e que foi taquigrafada, começou ele citando S. Tomás como
o tipo acabado do verdadeiro democrata. Queria este doutor
máximo que a pátria fosse uma grande família, que todos fossem ouvidos, e se interessassem pela coisa pública. E' grave erro
de muitos católicos, na opinião de S. Tomás e de João Gualberto, e tenho prazer em citar esses dois nomes juntos, alienarem-se dos assuntos públicos com a vã desculpa de não serem
políticos. E o Santo Padre, gloriosamente reinando, acaba de
confirmar esse ensinamento. João Gualberto era, por princípio
e por natureza, contrário ao governo de um só homem. Qualquer
governo totalitário e absorvente lhe repugnava. E' que ele conhecia bem demais as fraquezas da natureza humana. Lembrome dos dias do seminário - quantas vezes dizia ele: "que pensam disto ou daquilo meus seminaristas?" Era a democracia no
seminário.
Das pessoas de Deus que o Padre mais venerava, não hesito em pôr em primeiro lugar o Papa Pio X. Por ele, e por
tudo que esse dinâmico Pontífice fez na Igreja, nutria o Padre
sentimentos da maior admiração. Certa ocasião, querendo ensinar aos seus seminaristas o age quod agis dos antigos, dizialhes: "se eu estivesse preparando minha aula, e viessem me dizer que o meu Pio X estava no Seminário, eu continuaria preparando minha aula". E ele assim fazia. Estava sempre a aprender, fazendo perguntas ao seu chauffeur, ao seu empregado, ou
a homens que encontrava cá e lá, e todos lhe ensinavam alguma
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coisa útil, dessas utilidades da vida que só se aprendem com
os pequeninos.
Uma das superioridades intelectuais de João Oualberto era
a de se torpar indiferente ao ridículo. Quantos, vendo-o na rua,
olhando firme para frente, ou imerso num livro, perguntando a
direção duma rua ou a hora da saída dum trem, lhe davam carta
de idiota. Podia ouvir contar dez vezes a mesma história, por
dez pessoas diferentes, e todos ficavam certos de que era a
primeira vez que ele a ouvia.
Fora suas três conferências contra Ferri, o nosso Padre nada
publicou. Deixou-nos apenas maços e maços de notas. Tal abstenção é sumamente de lamentar, porquanto João Oualberto era
um verdadeiro cultor do nosso idioma, que ele manejava com
invejável facilidade e perfeição, e com vasto e apropriado vocabulário.
Alma de literato, encontrava grande prazer lendo uma página bem escrita, e talvez foi por um excessivo ·sentimento de
humildade que nada deixou publicado. Ele era o oposto dos escritores que se tornam egocêntricos, como escrevia há pouco Álvaro Lins, e que só lêem o que eles mesmos escrevem, e quando,
por vezes, lêem outros autores, é só para descobrirem algo que
eles possam modificar e apresentar como coisa deles - plagiadores de ideias - e são legião.
Escritores melífluos como Castilho lhe agradavam sobremodo. Lamento e muito que o nosso Padre nada tenha publicado, e espero que pelo menos algumas das suas notas sejam
algum dia editadas. Se todos fizessem o mesmo, não sei o que
seria das ciências e das letras.
Procurando eu alguém que de algum modo se parecesse com
João Oualberto, ocorreu-me a figura do Barão de Tautphoeus,
que Joaquim Nabuco descreve em Minha formação, como tendo
exercido grande influência na sua vida. Tipo acabado do sábio
multif ário, essa enciclopédia ambulante, que era Tautphoeus,
nada deixou publicado.
De Tautphoeus, disse Nabuco que na sua mocidade admirava-se de ver como um sábio daquele quilate podia ser integralmente católico, movimentando-se com facilidade dentro dos
dogmas católicos. Para João Oualberto os dogmas em nada impediam seus voos científicos.
Disse Nabuco ter aprendido com Tautphoeus que "os es-
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crjtores não formam por si sós a elite dos pensadores: que há
ao lado deles, talvez acima, uma espécie de Trapa intelectual,
votada ao silêncio, e onde se refugiam os que experimentam o
desdém da publicidade". Mas são muitos os aspectos comuns
entre o Barão de Tautphoeus e João Oualberto: ambos desprezaram o ridículo. Já no seu tempo dizia Tautphoeus que um dos
graves erros dos brasileiros é o de não se interessarem pela
coisa pública, e, dizia ele, quanto mais o assunto se aproxima
de nós - parece um paradoxo - o calçamento e a limpeza
das ruas do nosso bairro, ou a falta d'água, tanto menos ele
nos interessa.
Mas já fui muito longe e devo terminar. O Padre João Oualberto tinha um grande amor à sua terra. O patriotismo nele era
coisa que não se discutia. Ele era brasileiro e mineiro da gema
- mineiro de Aguapé. Para ele a língua brasileira era a mais
bela do mundo, e o seu país de todos o mais maravilhoso. Estudou no Velho Mundo, mas lá nunca quis voltar, e não falava
nenhuma língua estrangeira, embora soubesse ler diversas. Conta-se que no Seminário Pio Latino em Roma, ouvindo o mestre
de cerimônias dizer em espanhol de rodillas, começou a virar
em vez de genufletir.
João Gualberto era antes de tudo cristão e católico, fora regenerado pelas águas do Batismo, e quero frisar este ponto.
Lembro-me, e muito bem, porque foi dirigida a mim, duma prática do seminário, onde o Padre disse, com um entusiasmo raro,
que sua maior glória era de ser cristão.
Depois de cristão ele era Padre, e Padre do hábito de São
Pedro, como se dizia antigamente no Brasil. À sua vocação sacerdotal consagrara cem por cento da sua existência.
Observador meticuloso das rubricas, lembro-me da humildade com a qual, certa ocas1ao, me agradeceu quando eu, ainda
seminarista, lhe disse que ele tinha ajuntado um Aleluia onde
não havia.
Possuidor duma bela e afinada voz, nunca cantava, e até
nas bênçãos do Santíssimo, contentava-se em recitar em voz alta
as orações litúrgicas, dizia que não sabia cantar. Nunca soube
que ele tivesse cantado uma missa, ou binado. Esquisitices, dirão uns; exageros dirão outros. Mas cada um de nós tem suas
esquisitices e seus exageros. Quantas vezes na vida do homem
o gênio tem ido par a par com as maiores extravagâncias!
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Grande amigo, aluno, e filho espiritual que fui de João
Gualberto, quis a Reverendíssima Madre Superiora da Assunção
que eu evocasse a memória de tão ilustre figura do clero brasileiro, neste solene ofício fúnebre pelo repouso da sua alma.
Que Deus o tenha na sua paz, é a prece da Santa Igreja.
Esse sacerdote de vida austera e penitente foi um servo fiel
e prudente do seu Senhor: Fidelis servus et prudens. A inteligência que Deus lhe deu era dum grau tão elevado, que raramente Ele a concede, mesmo aos seus eleitos. Essa inteligência
o servo fiel usou-a para melhor conhecer e melhor servir ao seu
Senhor.
Nós, que tivemos o privilégio de conhecê-lo, devemos tirar
da sua vida a lição suprema: que a verdadeira sabedoria está
no temor e no amor d' Aquele que no-la concedeu.
O Governo Federal, reconhecendo-lhe excepcionais títulos, o
pôs no livro do Mérito Nacional. E hoje a Santa Igreja pede
ao Distribuidor de todas as graças que o ponha no Livro da
Vida para eternamente constar.

A Disciplina na Ação Católica Italiana.
Pelo Pe. L u í s d o A m a r a I M o u s i n h o,
Reitor e Professor do Seminário Arquiepiscopal, Olinda, Pernambuco.

Não sei se todos os que no Brasil realmente se interessam
pela Ação Católica já conhecem de perto o atual "Statuto
dell' Azione Cattolica Italiana". Deu-lhe aprovação e especial autoridade uma Carta-autógrafo do Santo Padre, datada de 11 de
Outubro de 1946. E o próprio Vigário de Cristo chama nossa
atenção para o "significato che assume la sanzione pontificia
data a tali norme", ao mesmo tempo que deseja compreendamos
o seu gesto como uma admoestação e um convite dirigidos a
todos os católicos conscientes das necessidades de nossa época:
"monito e. . . invito che si rivolge a tutti i buoni cattolici, veramente coscienti dei bisogni dei tem pi". Pois, em verdade, a Ação
Católica vai exercendo uma função cada dia mais determinada
no campo do apostolado eclesiástico: "esercitando una funzione
via via piu determina ta nel campo dell' apostola to ecclesiastico".
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Augura ainda o angélico Pio XII que os novos Estatutos estabeleçam o equilíbrio e a vitalidade nesses movimentos nascidos
da caridade de Cristo: "quell'equilibrio e quella vitalità che devono essere propri di movimenti nati dalla carità di Cristo". Há
muito tempo que o problema do equilíbrio angustia o coração
do Pai comum! O desequilíbrio dos indivíduos e das nações foi
quase total na última guerra. Com os acentos mais comovedores
e com uma persistência de Pai amoroso, em dircursos, mensagens e encíclicas procura o Santo Padre reconstruir no sacrário
das almas e nos corações dos povos sofredores o altar cristão
da paz, da harmonia e do equilíbrio construtor e fraternal. Recordemos somente algumas palavras da piedosíssima e confortadora encíclica sobre a Sagrada Liturgia, de 20 de Novembro de
t 947, Mediator Dei: "0 respeito devido a Deus o reclama; as
necessidades dos tempos presentes o exigem; depois que uma
longa e cruel guerra dividiu os povos com a rivalidade e os morticínios, os homens de boa vontade se esforçam, do melhor modo
possível, em reconduzir todos à concórdia". O Papa deseja com
todas as veras o "harmonioso equilibrio dos membros do Corpo
Místico de Cristo"; e para tanto "é necessário, pois, conservar a
inocência na simplicidade, a concórdia na caridade, a modéstia
na humildade, a diligência no governo, a at~nção em ajudar o
que sofre, a misericórdia em cuidar dos pobres, a constância em
defender a verdade, a justiça na severidade da disciplina". Por
isso, no fim da Encíclica, vem este grave mandamento: "e os
admoestamos com ânimo paterno para que queiram haurir o seu
modo de pensar e de agir da doutrina cristã. . . a todos, pois,
lembramos a necessidade de uma generosa e f lei obediência aos
Pastores, aos quais compete o direito e incumbe o dever de regular toda a vida da Igreja".
Quanto à Ação Católica, a palavra de ordem do Vigário de
Cristo, no referido autógrafo, foi a seguinte: "spirito operante e
militante. . . liberamente, ma con disciplina". A disciplina é o
cerne dos novos Estatutos da A. C. Italiana. A organização unitária das forças católicas, mediante um só governo, um mesmo
programa e uma rigorosa disciplina, fora o escopo visado pelo
imortal Pio XI, ao dar nova feição à Ação- Católica. E' este o
aspecto que mais impressiona nos novos Estatutos que regem
a Ação Católica Italiana. Já no artigo 1. vem a obediência, a
disciplina, expressa de duas maneiras fundamentais: a) a A. C.
0,
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"professa particular devoção e obediência ao Vigário de Cristo";
b) a A. C. "dirige as atividades" de todos os seus dependentes.
Esta dependência, pelo art. 2. poderá ser direta, específica, ou
de coordenação, ou mesmo de aderência. Os Estatutos não excluem a existência de outras Associações que estejam fora desta
classificação; todavia entre elas e a A. C. estabelecem "mutua
.benevolenza, una larga compreensione, una sincera cooperazione". Como quer que seja, a Ação Católica "desenvolve regularmente sua atividade de apostolado mediante a colaboração de
todas as Associações" (art. 6.
Destarte, "compete às várias
Juntas definir pràticamente o âmbito e a maneira desta colaboração, e determinar as atividades e as iniciativas próprias de
cada Associação em relação com sua natureza e em conformidade com o presente Estatuto" (art. 6. 0 ) . Notemos bem a clareza e a força de certas expressões: definir pràticamente o âmbito, a maneira, as atividades e iniciativas.
Não deixa de concorrer para esta disciplina, que deve começar pelo aspecto nacional, o fato de a Comissão Episcopal, ·à
qual o Papa confiou a direção da A. C., ser composta, segundo
o art. 9. 0 , de se~s Arcebispos ou Bispos residenciais, sendo dois
do Norte, dois do Centro, e os outros dois da Itália meridional.
Este mesmo critério geográfico ou regional foi também sàbiamente adotado na escolha dos seis membros da Junta Central
(art. 19b) e do Conselho Central (art. 26). Quem não se apercebe de que deste modo será focalizada e estudada com mais
objetividade a verdadeira situação do catolicismo em todo o país?
Quem não vê que esta medida evitará, com mais facilidade, que
sejam estatuídos movimentos, campanhas ou iniciativas inoportunas ou impraticáveis nesta ou naquela zona ou Província eclesiástica?
Outra garantia e manifestação esplêndida da disciplina unitária da A. C. Italiana nós a temos naquele dispositivo do art.
10.º, que reserva à Santa Sé as seguintes nomeações: a) do Arcebispo Presidente da Comissão episcopal; b) do Prelado Secretário desta Comissão, que é também o Assistente eclesiástico geral; c) do Vice-Assistente geral; d) do Presidente e do VicePresidente gerais; e) dos Assistentes e dos Presidentes e viceditos centrais. A atuação regedora e disciplinadora de Roma não
podia ser mais vital e incisiva.
órgão essencialmente disciplinador, governamental, ê a Co0,

0 ).
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missão Episcopal, cujos membros devem ser aprovados pela Santa Sé. A vida da Ação Católica está nas mãos desta Comissão.
Dela depende, por dispositivo do art. 11, entre outras coisas, o
seguinte: 1) a aprovação dos Regulamentos das Associações nacionais e das Entidades centrais; 2) a aprovação dos programas
anuais das mesmas Associações nacionais e dos relatórios anuais;
3} a constituição ou o reconhecimento das Obras Católicas, de
que fala o art. 2. 0 , com a determinação da sua dependência ou
coordenação à Ação Católica; 4) a aceitação das Instituições
aderentes, com a determinação de sua particular qualificação;
5) "as normas diretrizes para a coordenação das atividades de
apostolado social da A. C. e das Obras Católicas dependentes
da A. C. Italiana ou à mesma coordenadas".
E como se tudo isso não fosse bastante, existe ainda, consoante o art. 13, um órgão especial, a Consulta Geral, que tem
por finalidade "a coordenação das atividades ele apostolado social da A. C. e das Obras à mesma coordenadas e eventualmente das Instituições a ela aderentes". Mais adiante, encontramos ainda em toda a sua promissora objetividade, o princípio
de unidade governamental, de disciplina harmônica, sem o qual
as forças marcharão para a dispersão. A Junta Central deve
"conservar e promover a unidade de espírito e de ação entre as
várias Associações e organizações, estabelecer a coordenação de
suas atividades de apostolado, como também os campos e meios
de colaboração. . . disciplinar as Obras Católicas que dependem
da A. C. Italiana" ( art. 20). Sempre a disciplina multiplicando
as energias e vivificando todas as iniciativas; e só assim os católicos, unidos em frente única, alcançarão a vitória.
Prossigamos nosso roteiro. Unificadora, aglutinadora, disciplinadora é outrossim a missão da Presidência Central de cada
Associação: "dirigir e vigiar todo o movimento em todas as suas
partes"; o próprio Presidente "vigiará a atividade das pessoas e
dos ofícios centrais" ( arts. 23, 24, 25). Algo de semelhante é
o múnus do Conselho Central: "definir os problemas de organização da própria Associação, formular os programas de atividade que devem ser submetidos à aprovação superior, vigiar e coordenar o trabalho geral de apostolado" ( art. 27).
Está vendo o leitor que coordenar, vigiar, disciplinar, é uma
espécie de ideia-fixa e de obsessão não doentias, porém salutares, e salvaguardadoras da ortodoxia das obras, fruto da or-
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todoxia dos espíritos. E este elo disciplinador vai se concen-.
trando ou se acentuando cada vez mais. O art. 33 estatui a Delegação Regional da A. C., com Assistente eclesiástico próprio,
e com "funções de estudo, de congraçamento e de coordenação
das várias atividades no âmbito da Região, em conformidade fiel
com as normas diretivas gerais".
Coisa análoga se verifica no campo diocesano da A. C., que
não pode divergir ou se afastar da orientação nacional ( art. 34
e sgs.). Haverá, sim, uma adaptação dos "programas e planos
de trabalho. . . às especiais exigências da Diocese". Mas a chamada Consulta Diocesana garantirá "a coordenação da atividade
da A. C. com as atividades das Obras coordenadas a ela e das
Instituições à mesma aderentes" ( art. 38).
A vitalidade da obediência ou da disciplina chega, afinal,
até à Paróquia. Ao pároco deve obedecer a Ação Católica. E' ele,
o pároco, que "mantém as relações com a Autoridade eclesiástica
diocesana, da qual recebe os programas, as normas diretivas e
os subsídios para o trabalho" (art. 53). Isto significa que o
pároco não pode organizar a A. C. como bem entende e deseja. A paroquialidade não pode contrariar a diocesanidade da
Ação Católica, da mesma forma como não pode a organização
diocesana fugir da orientação que venha de mais alto. No intuito de alcançar uma sólida disciplina intra-paroquial, poderá
ser estabelecida a Consulta Paroquial, presidida pelo pároco,
visando a "coordenação das atividades da A. C. e das outras
Associações, Obras e Instituições de apostolado" ( art. 55). Ademais, a Junta Paroquial "estuda e delibera sobre a atuação das
iniciativas e dos programas, coordena para este escopo as atividades das várias Associações paroquiais, examina os problemas
de apostolado em concernência às necessidades da paróquia e formula propostas a serem submetidas às Autoridades competentes" ( art. 58).
Já é tempo de pôr termo a estas considerações. A Ação Ca-.
tólica surgiu como um apelo, uma convocação pontifícia contra
o egoísmo, o individualismo, o comodismo, o separatismo reli,gioso. E' uma expressão da vida e da disciplina do Corpo Místico. E' uma manifestação da unidade religiosa, da vida cristã,
no seu aspecto dinâmico, que por sua vez é uma decorrência
dos dons que nos elevaram à ordem sobrenatural. Nos Estatu-
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tos Italianos ela é chamada de "sentido vivo da organização unitária" ( art. 111). Seria o caso de recordar ainda uma vez aquelas admoestações de Pio XI, na carta que sobre a A. C. endereçou ao Episcopado nacional em 27 de Outubro de 35: "Uma
coisa há, porém, que nunca nos será assaz recomendada e é que
as Associações instituídas vivam, não dizemos tão só em perfeita
harmonia, mas sàbiamente coordenadas na mais estreita e orgânica unidade. . . tudo seja congruentemente compacto e entrelaçado, como membros de um só corpo, coortes de um só valoroso exército". Disciplina viva, orgânica, consciente, humilde, generosa e sobrenatural, que faça da A. C., no dizer do art. 112,
"uma milícia voluntária a serviço da Igreja". Esta disciplina garantirá a "fraternal coordenação das forças católicas" (art. 112).
Fará da A. C. o que dela escreveu o queridíssimo Pio XI, em
t 929, ao Cardeal Segura y Saenz: "um exército compacto, unitário, disciplinado".
Os atuais Estatutos da A. C. Brasileira não desmentem este
espírito de disciplina, que é algo de fundamental. Todavia, ele
está mais vivo, mais sistemático, mais profundo e eficiente nos
Estatutos italianos. Ora, se a Itália com suas reduzidas dimensões geográficas, se a Itália com seu povo mais culto e religiosamente mais instruído, se a Itália com seus 65.800 sacerdotes
em plena atividade, se a Itália cujos habitantes durante muitos
anos se acostumaram à férrea disciplina de Mussolini, precisa e
reclama tamanha disciplina dos elementos católicos, que diremos
nós desse Brasil tão querido quanto imenso, sem formação religiosa, sem padres (temos somente 6.036), sem transportes, sem
hábito de disciplina em coisa alguma? Obedeçamos todos "corde et opere"! As ordens já nos foram dadas muitas vezes pela
Jerarquia!

3:ro

A I m e i d a,

Presença de Dom Lúcio

Presença de Dom Lúcio.
Pelo

Cônego L u í s . C a s t a n h o d e A I m e i d a,
Seminário Menor, Sorocaba, S. P.

A fundação de um Seminário Menor e Maior numa Diocese,
para a formação do clero secular, é um acontecimento de imprevisíveis, por serem imensas e duradouras, boas consequências.
Os Exmos. Srs. Bispos que o fazem, ao passo que ajuntam penhores de glória e recompensa eternas, vendo, por certo, no espelho divino, os frutos opimos e a árvore umbrosa, nascida de
sementeira regada por seus suores e, não raro, lágrimas amargas, continuam na terra a ter o sepulcro glorioso e a memória
cheia de imortalidade.
Dom Lúcio Antunes de Sousa, nascido em Lençóis do Rio
Verde, vale do S. Francisco, entre Baía e Minas, em 1863, e falecido em Botucatu, Estado de São Paulo, como seu primeiro
Bispo em 1923, é um desses varões egrégios, fundadores, no
qual luziram todas as belas qualidades do sertanejo brasileiro
ao serviço da Igreja. Bandeirante às avessas, em vez de sair de
São Paulo para as minas de diamante do Serro Frio e sua Diocese de Diamantina, regressou, neto de povoadores, tostado pelo
sol e enriquecido o caráter com todos os dons, inclusive alguns
poucos defeitos de suas grandes qualidades, para abrir, na terra
roxa do sertão próximo paulista, um Bispado, acompanhando os
outros que abriam fazendas e plantavam cidades.
Com ele, veio outro quase conterrâneo, do Serro-Frio, e,
menos sadio e mais "citadino", ficou no vale do Paraíba, por
onde passara o café em marcha nos últimos anos do Império e
não nasciam, mas fixavam-se cidades sedimentadas pelas virtudes de um povo conservador e tradicionalista e abençoadas pela
presença de Nossa Senhora. Dom Epaminondas Nunes de Ávila
e Silva foi esse primeiro Bispo de Taubaté, que ultimamente governava sua Diocese de dentro de seu gabinete de trabalho, ao
invés de Dom Lúcio, que abria a facão a picada para a glória,
derradeiro "monge do Ocidente" vindo, segundo sua divisa, não
para ser servido, mas para servir.
Foi isto depois de 1909, quando Dom Duarte Leopoldo e
Silva, ainda Bispo de São Paulo, provocou a divisão do seu
Estado e Diocese em mais quatro, das quais veio a ser o
Metropolita.
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Então nasceu também a Diocese de Campinas, e com ela
0 Seminário, fundado por Dom João Batista Correia Néri.
No trono episcopal de Taubaté assenta-se hoje um ex-aluno
de Campinas, o vulto austero e inconfundível de Dom Francisco
de Borja do Amaral, para quem o Seminário Menor é, de fato,
e não por figura de retórica, a pupila de seus olhos. Não menos simpática e cheia de esperanças é a administração de Dom
Luís Gonzaga Peluso em Lorena, desmembrada de Taubaté, da
mesma sorte que em Campinas continua a progredir o Seminário
Menor, sob as vistas de Dom Paulo de Tarso de Campos.
Até há pouco tempo e, mesmo, até hoje, o clero de São
Paulo vinha todo formado pelo velho Seminário Episcopal, depois Arquiepiscopal, da Avenida Tiradentes, fundação de Dom
Antônio Joaquim de Melo, e pelos Seminários das três Dioceses
que atrás referimos.
Novas Dioceses surgiram, o sertão floresceu material e espiritualmente, e dos antigos e novos Seminários Menores, São
Carlos, Ribeirão Preto, Cafelândia, Sorocaba e mais alguns em
organização ou há pouco fundados, um bando alado de jovens
seminaristas maiores de todo o Estado foi pousar no alto da
colina do Ipiranga, onde, por ordem do Santo Padre Pio XI,
de saudosa memória, se erigiu um Seminário Central para a
Filosofia e a Teologia, dirigido por educadores escolhidos a dedo
entre o clero paulistano e o das Dioceses sufragâneas.
Já conhecemos muitos sacerdotes saídos deste novo estabelecimento, todos brilhando como luzeiros no templo sagrado,
um já promovido ao Episcopado, outros nas diversas funções,
principalmente párocos que desempenham à maravilha os seus
deveres.
Do Ipiranga saíram para serem Bispos, os Reitores Dom
José Gaspar de Afonseca e Dom Manuel da Silveira Delboux
(Dom Paulo de Tarso já vem da freguesia do O', onde esteve
o Seminário), o Vice-Reitor Dom Antônio Alves de Siqueira e,
agora, o Reitor Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra.
O Reitor de um Seminário Central tem méritos bastantes
para ser honrado com a sagração episcopal, e Dom Manuel Cintra já não foi sem motivo tirado, pela Providência através das
causas segundas, de Cura da Catedral de Cafelândia para Professor e, depois, Reitor em São Paulo.
Entre os dotes que exornam a personalidade de Dom Cintra,
21
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não é o menor a psicologia, especialmente no conhecimento de
seus educandos e na escolha de seus auxiliares. Ele faz desse
dom providencial uma virtude, movida pela graça sobrenatural.
Formou, assim, esplêndidas vocações, mas não teve receio de
dizer, se preciso, a palavra penosa ao ordinando sem vocação:
seu caminho é outro, e que Deus o abençoe!
Porém, o novo Bispo de Petrópolis fez mais ainda. Nomeado pela Santa Sé Visitador Apostólico dos Seminários do Brasil,
visitou um por um todos os Seminários existentes, ao Sul, ao
Centro e ao Norte, não em corre-corre ou recebendo homenagens,
mas, realmente, visitando individualmente cada professor e cada
aluno, auscultando deveras todas as suas necessidades. Isto não
foi de afogadilho, pois, regressando a São Paulo, recomeçava a
sua faina de Reitor local. Em três ou quatro anos estava ele ao
par de todos os Seminários seculares do Brasil, uniformizados
os seus programas e diretivas ao máximo possível. Tomou, então, o caminho de Roma pela segunda vez, agora com o peso
dos Seminários aos ombros, outrora, em 1925, simples seminarista, sempre para ver a Pedro. Passou no Vaticano alguns
meses, trabalhando na Congregação dos Seminários. Com apresentação da Santa Sé visitou alguns Seminários na Itália e na
França. Falou várias vezes com o Santo Padre. Com efeito, Pio
XII gosta de inteirar-se pessoalmente de cada assunto. E saiu,
então, a Carta ao Episcopado Brasileiro, sobre as Vocações Sacerdotais e os Seminários, a nossa verdadeira Carta Magna, publicada em 23 de Abril (REB 1947, p. 680) de 1947 e a Instrução da S. C. dos Seminários de 3 de Maio do mesmo ano (REB
1947, p. 915).
A unificação já é meio caminho andado para a solução do
problema: nesse documento fala-se em Seminários de curso primário ou seminarinhos onde preciso for, por ex., nas Prelazias
entre selvagens ou sertanejos - o que é um progresso espantoso logo que realizado, e Seminários Menores em todas as Dioceses. Quanto aos Seminários Maiores, continua o sistema que
vem do tempo do sábio Pio XI, existindo os centrais da Baía, de
São Paulo e São Leopoldo para todo o país, e uma dozena de
metropolitanos: Belo Horizonte, Diamantina, Florianópolis, Curitiba, Maceió, Olinda-Recife, João Pessoa, Fortaleza, São Luís
do Maranhão, Belém do Pará e Rio de Janeiro.
A unificação continua nos programas e diretivas gerais.
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Pela primeira vez, em Janeiro de 1948, estiveram reunidos no
Rio de Janeiro os Reitores de Seminários de todo o Brasil, no
esplêndido Seminário de São José, da Rua Paulo de Frontin.
foi uma reunião cordialíssima, em que predominou a franqueza,
reinou a caridade mútua entre superiores do clero secular e regular e vibrou o entusiasmo eternamente jovem dos que agem
sob o espírito de Deus. Acresce que estava continuamente presente e dando explicações, acaso saudoso do Seminário que fundou e dirigiu, Sua Eminência o Cardeal Câmara.
A Providência reservou para o último dia dessa reunião a
chegada da notícia elevando o seu presidente nato à dignid~de
episcopal. Bispo de Petrópolis, coração do Brasil junto ao Rio,
donde partem todos os caminhos, não lhe será difícil percorrer
de novo todos os quadrantes da Pátria e mesmo orientar, de
sua mesa de trabalho, em ameno clima propício aos labores intelectuais, a solução urgente do recrutamento e formação do
clero secular brasileiro.
Quando Dom Lúcio Antunes de Sousa, em 1911, fundou o
Seminário Menor de Botucatu, lutando com tantas dificuldades,
que ele mesmo era o professor de latim, e, em 1913, após a
viagem a Roma e a Paris, para obter professores lazaristas, lhe
ajuntou o Seminário Maior, longe estava, certamente, de acreditar que lançava as bases longínquas da posse de Jesus sobre o
Brasil inteiro, por meio da unidade de formação do clero secular
e multiplicação dos Seminários, até mesmo nos territórios de
Missões.
No segundo semestre de 1919, cerca de 20 alunos que tinham salões de estudo, dormitório, capela e recreio separados
do Ginásio, para onde só iam a horas de aula e de refeitório e,
pois, constituíam o Seminário Menor de Botucatu, sob a direção
imediata do Revmo. Padre Sebastião Mendes, viram abrir-se para
o salão a porta do quarto deste. Apareceu junto e veio tomar
lugar entre eles um menino, um novato, de calças compridas e
dólmã cáqui, e logo obteve pelos seus bons modos a estima de
todos. Precedia-o a fama de uma notável inteligência e de uma
vocação algo extraordinária, pois o Revmo. Pároco de Penápolis,
Frei Vital de Moena, capuchinho, que descobriu, alimentou e
guardou para a Igreja e pela mão trouxe ao Seminário essa vocação, teve de lutar um pouco com o pai do menino para obterlhe a licença. Sabia-se que o pai, juiz de direito naquela cidade
21•
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da Noroeste, hoje desembar.gador em São Paulo, era católico e
a mãe, uma virtuosa e santa senhora. O certo é que, daí a uns
cinco anos o Dr. Cândido da Cunha Cintra se tornou praticante
e fervoroso e, com o coração pequeninho de saudade prevista,
assistiu em Santos à partida do filho para Roma.
Aquela vocação desabrochou, pois, no lar, nos joelhos ma'.ternos; não a proibiu o pai com o seu alto senso de justiça, e,
-como sempre acontece, nela influiu um sacerdote, que a criança
toma como exemplo, modelo e diretor, e que, no caso, foi um
,capuchinho, varão de sólidas virtudes e dom de entendimento.
Manuel Pedro da Cunha Cintra, segundo o costume, ficou
·sendo tratado pelo último apelido. Trazia preparo suficiente para
alcançar os primeiro-anistas no segundo semestre. Exceto no latim. Um terceiro-anista foi incumbido, então, de fornecer-lhe as
primeiras declinações. Por sinal que a primeira frase a traduzir
foi a de Ladislau Peter: Regina habet coronam. As aulinhas não
foram além de meia dúzia, e o menino alcançou os outros.
Quando regressamos em 1920, já não encontramos mais
-o Padre Mendes, homem de tantas virtudes e sábio, que fora
transferido para a Baía, Seminário de Santa Teresa, e daí veio
_para fundar no Paraná, em Irati, o Seminário Menor de sua
Congregação.
Acontece que ele era português, começara sua vida docente
·na Madeira e lidava com cristãos e muçulmanos na Universidade
de Beirut, quando o Geral, Padre Fiat, o enviou para Botucatu.
Saíra também, para Curitiba, seu patrício, o Padre Francisco de
Sousa, homem de poucas falas e realizações muitas, hoje superior da missão dos lazaristas portugueses no sul da África, em
Moçambique, ou, melhor, Magude.
Pois em 1927, mudadas as condições religiosas de Portugal,
· o Padre Sebastião Mendes para lá se dirigiu e, com autoridade
de Visitador, restaurou a sua Congregação expulsa em 1910. Fundou o Seminário Menor de Santa Teresinha em Felgueiras, em
seguida o de São José, para os maiores, passando o cargo de
Visitador, com residência em Lisboa, ao Padre Bráulio Guimarães. Superior num e noutro Seminários, o Padre Mendes já
formou várias turmas de missionários, que tomaram o caminho
·da África, e, em. Novembro do ano passado, foi reconduzido ao
•cargo de Visitador pelo novo Geral, aliás norte-americano. Padre
Mendes é um educador, acima de tudo. De seus ex-alunos des-
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tacam-se, do tempo da Madeira, o . Cardeal Dom Teodósio, de
Lourenço Marques, e, do tempo de Botucatu, o novo Bispo de
Petrópolis. Agora deve andar alegre como um passarinho, apesar dos achaques e preocupações.
Em 1920, voltou aquele Seminário Menor de Botucatu a estar quase inteiramente junto com o Ginásio Diocesano. O estudo
e dormitório dos seminaristas foi incumbido ao subdiácono Arlindo Vieira, que se ordenou Padre em Setembro, e, dois anos
após, entrou na Companhia de Jesus, continuando seus estudos
em Roma. Lembra-nos haver sido vizinho do menino Cintra e de
o ter visto sempre silencioso, trabalhador na hora dos estudos e
aulas, quanto era alegre e participante dos jogos nas recreações.
Impressionava bem a todos a sua piedade, a maneira tão dele de
rezar ao Santíssimo Sacramento, na ação de graças após a comunhão, na visita vespertina. Ouvimos uma vez a um professor
um franco elogio àquele discípulo, coisa que não era do costume entre aqueles filhos de São Vicente.
Era ainda menino, de 16 anos, quando vestiu batina e ingressou no Seminário Maior fazendo dois anos de filosofia. Morreu em 1922 o Reitor Padre Isidoro Monteiro, respeitável e santo, curtido em experiências na direção dos Seminários da Baia
e do Rio Comprido. Em 1923, Outubro, sucumbiu Dom Lúcio. Foi
um grande e triste acontecimento. Ele não aparecia mais tão frequentemente no Seminário, mas agia pelo exemplo, e podíamos
ouvir-lhe a voz no seu palácio próximo, ou chamasse um empregado, ou rezasse o breviário passeando com um sacerdote.
Mal, muito mal estava o professor de dogma, Padre José
Moreira, a cuja cabeceira fazíamos quarto todas as noites.
Todavia, na exuberância da idade, quando os jovens precisam amar os esportes e exercícios físicos, pedimos ao novo Reitor, Padre José Maria Penido, licenças para uma volta diária ao
bosque vizinho de eucaliptos, passeio semanal mais longe, natação na piscina do Ginásio, e até exercício militar, no tiro de
guerra ginasial. Havia e haverá sempre duas escolas, uma quepensa preservar as vocações sacerdotais sem coisas como estas
que acabamos de enumerar, outra talvez demasiadamente larga
no capítulo recreações.
Ora, entre os que se entusiasmavam por estas justas distrações, estava o nosso novo colega, Rui Serra, pertencente à Dio-
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cese de São Carlos e que, por motivo de doença, regressava dos
Estados Unidos, onde não pudera terminar os estudos.
Sempre se queixando de doente, deu, todavia, boa conta de
seus estudos, e mostrou qualidades de mando no Ginásio, onde
teve aulas de inglês e dirigiu a disciplina. Piedoso, reto, sem exagero, bem educado nas tradições de antiga família campineira,
os seus dotes haveriam de aparecer anos depois, quando vigário
geral e vigário capitular de São Carlos, Diocese que acaba de
ser-lhe confiada pela Santa Sé. Na pessoa de Dom Rui Serra
e em seu futuro governo que há de ser belíssimo, reaparece, afinal de contas, o alicerce que Dom Lúcio cavou e, assim, continua a sua influência.
Foi indizível o nosso contentamento, quando, um mês depois da eleição de Dom Cintra e ainda mal refeito de tão gratas
emoções, lemos a eleição de mais este antigo colega de Botucatu
para as honras e os encargos do Episcopado. Em nosso pensamento se alteia a lembrança daquela casa de Deus, onde está,
Reitor do Seminário e governador do Bispado, vago há tempo
pela morte de Dom Frei Luís, Monsenhor José Melhado de Campos, cujos méritos em favor da formação do clero têm de ser divididos, em última análise, com Dom Lúcio, o fundador. Revemos com. os olhos da alma tantos que por lá passaram e hoje são
Reitores de Seminários (Sorocaba, Padre Antônio Misiara; Santos, Padre Benedito Vicente), vigários gerais, párocos, professores e até mesmo esperam no seio da terra a ressurreição gloriosa (quatro mortos), e bendizemos a memória de Dom Lúcio.
Bem. Fim de 1924, antes de sagrar-se e tomar posse, o sucessor de Dom Lúcio escreve ao Reitor para escolher dois seminaristas a serem enviados a Roma. Foi quando perdemos a companhia de Dom Cintra e do Padre Dr. Antônio Brunetti, pároco
de ltapetininga, São Paulo.
De 1919 a 1924, o atual Bispo de Petrópolis foi um seminarista exemplar, estudioso, extremamente piedoso, companheiro
alegre nas recreações, como podem atestar tantos ex-colegas, e
todos sabem que assim continuou no Colégio Pio-Latino Americano. E, contudo, a sua experiência de semmanos começou por
si mesmo: a Providência o encaminhou ao encargo que lhe reservava.
Seus principais mestres estão vivos. Vivos, os pais, para verem o fruto de suas virtudes. Vivo, o religioso capuchinho que
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lhe deu a primeira comunhão e o trouxe ao Seminário. Vivo, o
diretor espiritual, Padre João Viana, que o guiou na senda das
virtudes sacerdotais tantos anos e, hoje, com o boníssimo Padre
Oodofredo Mafra, procurador em Botucatu, residem, caso notável, na sede da Diocese de seu antigo aluno. Vivos e fortes, por
aí, acham-se outros professores lazaristas, como Padre Aristeu
Matos, Oscar de Aquino, Luís Duprat, Pe. Penido, e não lazaristas, como o Padre Victor Mário Cavron.
Aqui fazemos ponto. Relevem-nos a prolixidade os leitores.
São expansões ao correr da pena. São, antes de tudo, memórias.
E é com elas, ainda, que se faz a história. Em Sorocaba também
não está ausente Dom Lúcio, e vivo e forte está o seu verdadeiro sucessor no território desmembrado de Botucatu, Dom José
Carlos de Aguirre, cujo Seminário Menor, em construção, conta
mais de 100 alunos, quase todos a cargo da Obra das Vocações
Sacerdotais. Bendito seja Deus.

Uma Teologia Janse~ista no Brasil.
Pelo Pe.

H e I i o d o r o P i r e s, Rio de Janeiro.

Demoremos a atenção em curioso tema de nosso passado
cultural e eclesiástico. Quais eram os estudos de teologia moral
nas dioceses do Brasil na fase derradeira do século XVIII e, em
seguida, nos tempos de D. João VI e D. Pedro I? Em que compêndio teológico estudaram os alunos do Seminário do Rio e do
Seminário de Olinda, os Padres da revolução de 1817, e os Padres da primeira Constituinte? Quando o beneditino Fr. Mateus
da Encarnação Pina refutava o jansenismo, que tratados teológicos tinha ele diante dos olhos? Esses livros haviam despertado
debates superlativamente acalorados na Europa. Os Padres do
Brasil colonial e do Brasil reino, os sacerdotes dos primeiros anos
do Brasil império tinham conhecimento dos vários autores adotados nos Seminários da França?
Os futuros historiadores de várias dioceses do Brasil verse-ão na contingência de formular este quesito. Pode ser que uma
resenha cuidadosa dos tratados e autores mais em voga na França
daquele período ofereça indicações proveitosas.
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Padre Maurílio César de Lima, Professor de História no Seminário do Rio de Janeiro, publicou interessante monografia sobre o Seminário desta metrópole, e descreveu depois a divergência entre o Bispo D. José Caetano da Silva Coutinho (preconizado em 1806; posse em 1808; morte em 1823) e o Núncio Apostólico D. Lourenço Caleppi, representante da S. Sé no Brasil.
O valor excepcional desse ensaio de P. Maurílio C. de Lima
decorre da preciosíssima documentação inédita em que se fundamenta. Ofícios, cartas, e relatórios, copiados no arquivo do Vaticano e citados por Maurílio C. de Lima, comprovam que ao tempo de Silva Coutinho 1 (período dos Núncios Lourenço Caleppi
e João F. C. Marefoschi), o compêndio adotado nos seminários
brasileiros era a teologia de Lião. · Sabe-se que, anos depois, ao
tempo do Bispo D. Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, Conde de Irajá (eleição em 1839; morte em 1863), foi adotado o
Compêndio de Moral que o mesmo Prelado compusera.
Retrocedamos ao episcopado de D. J. C. Silva Coutinho, prelado infatigável, trabalhador valente, bispo cheio de zelo e amor
às suas ovelhas.
Veio às minhas mãos, faz pouco, a obra Histoire des Séminaires Français jusqu' à la Revolution por A. Degert, Professor
no Instituto Católico de Toulouse, em 2 tomos. 2 Respiguemos os
trechos de maior interesse na obra documentada de A. Degert.
São conhecidas as grandes correntes que dominam a ciência
teológica na França através dos séculos XVII e XVIII. Pelos meados do século XVII a eclosão do jansenismo trouxe para o primeiro plano das especulações teológicas a questão da graça. O
ensino da teologia teria, por certo, de entrar em contacto com as
1 ) A biografia desse Prelado foi sintetizada pelo Arcipreste Antônio
Alves Ferreira dos Santos no livro sobre a Arquidiocese do Rio de Janeiro; na edição especial do Jornal do Comércio a 1-1-1925; e no ensaio
valioso de Maurílio César de Lima "Um jansenista e regalista no solo
carioca", publicado na Revista do Clero, Rio de Janeiro, Agosto de 1947.
2 ) Paris, Gabriel Beauchesne & Comp., 1912; 2 tomos. Os capltulos
111, IV, V e VI versam o tema: Materiais de ensino. O capítulo V é consagrado à Teologia Moral e abrange o temário seguinte: espírito e tendências do ensino teológico; a escolha das teologias ensinadas pertence
aos Bispos; princípios em que se inspiram; tendências dos manuais sucessivamente adotados: Binsfeld, Bona!, Abelly, Genet, Juénin; assembléia
do clero francês em 1700, e orientação do ensino de Moral; teologias de
Poitiers, Habert, Tournely e Collet; influência do espírito do século; império das idéias galicanas; teologia de Antoine; teologia de Lião; Bailly;
idéias dominantes nos seminários nas vésperas da revolução.
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preocupações da época e definir posições nos debates e conflitos
doutrinais.
O jansenismo procurava infiltrar-se nos seminários, e forcejava no empenho de angariar adeptos. Percorrendo o ciclo de estudos teológicos, os futuros diretores de almas procuravam, de
certo, formar opinião e orientar-se nas questões práticas como sejam o uso das opiniões prováveis, o empréstimo a juros, a necessidade da contrição perfeita ou a suficiência da atrição, a prática da comunhão frequente, etc. O ensino dos seminários recebeu
influência dos meios intelectuais e religiosos que atravessou, ao
longo de duas centúrias. No transcorrer de duzentos anos, no seio
da Igreja, não se produziu erro, e não surgiu opinião livre um
pouco discutida que não pudessem relacionar-se com o jansenismo ou galicanismo na esfera do Dogma, ou com o rigorismo no
terreno da Moral, opina Degert.
Não houve teologia de seminário que ficasse indiferente aos
diversos sistemas; não houve uma só que não tivesse tomado,
mais ou menos francamente, posição em face das questões que
se agitavam. Por si mesmas, a adoção de determinado compêndio, e a exclusão de um em proveito de outro constituíam, muito
frequentemente, ato de hostilidade a respeito de uma doutrina,
ou adesão ao sistema diverso. Verdade é que em certas escolhas
influíram, apenas, o método, a exposição, a extensão e o desenvolvimento dos temas. Não foi pela doutrina que Abelly cedeu
lugar a Bonal, e a teologia de Poitiers foi substituída pela dé
Tournely. Mas esses casos foram raros; em geral a questão de
doutrina ou de tendências "decida du choix de tel ou tel manuel".
E nesses domínios eram os Bispos que tomavam decisões. A
maior parte dos compêndios publicados nos fins do século XVII
e começos do século XVIII surgiram das iniciativas dos Prelados
diocesanos. Estão nesta categoria as teologias de Perigueux, Ruão,
Poitiers, e a de Lião. Esta foi publicada por inspiração do Arcebispo Antoine Malvin de Montazet. Foram adotadas em Rodez a
de Bonal, em Adge a de Genet. Em Montpellier, o primeiro ato
de Monsenhor de Charency foi banir de seu seminário a teologia de Habert, que o predecessor Colbert, corifeu do jansenismo,
havia adotado, e substituí-la por outro compêndio, trabalho de um
jesuíta. Fora de alguns casos, a atitude dos Bispos a respeito das
teologias nos seminários vinculou-se estreitamente às questões de
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doutrina. Exerceram influência mais acentuada os compêndios de
Bonal, Abelly, Oenet, e Juénin.
Durante o século XVII a produção teológica nos domínios da
Moral foi intensa. O inspirador mais escutado dessa literatura de
Moral e Casuística foi o Probabilismo (cujo princípio fora formulado em 1577 por Molina). Tal sistema permite que se resolvam em proveito da liberdade os casos duvidosos, cada vez que
haja razões verdadeiramente plausíveis.
Surgiram abusos no terreno do probabilismo, e espalhou-se
a acusação de que, nos domínios da Moral, tal sistema constituía
verdadeira fonte de corrupção. Apareceu o livro de Pascal Les
Provinciales, cuja repercussão é largamente conhecida. Com a
obra Les Provinciales, os jansenistas começaram a se apresentar
como paladinos da Moral cristã contra as deformações ou corrupções do laxismo. Nesta reação, os jansenistas caíram no extremo oposto, o rigorismo, que é igualmente contrário ao espírito
cristão, e juntaram-lhe seus desvarios doutrinários.
Bonal acautelou-se contra os dois extremos. Procurou seguir
Santo Tomás, S. Francisco de Sales e S. Carlos Borromeu. No
fim do século XVII o livro de Bonal foi desaparecendo dos seminários.
Abelly: Com o livro desse autor os alunos podiam estudar
o Dogma e também a Moral. O autor não se deixou arrastar pelas idéias galicanas muito em voga. Sustentou contra os jansenistas a "vontade que Deus tem de salvar todos os homens, a existência da graça suficiente e a possibilidade de resistir à mesma".
Pronunciou-se pela suficiência da atrição e pela predestinação post
praevisa merita. Se lembravam o nome de S. Agostinho, ele ponderava que a autoridade do Bispo de Hipona não importa uma
obrigação de fé, e, com as próprias expressões do célebre doutor da Igreja, ·frisava que, nas questões em que a Igreja não se
definiu, cada pessoa possui inteira liberdade de se fixar no próprio modo de sentir. Inseria Abelly nas edições da teologia a condenação das cinco proposições do livro Augustinus, de Jansenius.
Os jansenistas encheram-se de rancor; acusaram Abelly de propagar máximas relaxadas. Arnauld carregava ainda mais a mão
no terreno da injúria afirmando: "Abelly é um autor miserável;
é atricionário; probabilista; e suficientista à outrance".
Oenet: a teologia deste autor apresenta-se como reação enérgica ao probabilismo e à moral relaxada. Idéias jansenistas en-
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contravam-se nessas páginas. E' classificado entre os mais rígidos autores.
Juénin publicou, em 1694, na cidade de Lião, as lnstitutiones
Tlzeologicae ad Vsum Seminariorum; em outras edições a obra
chegou a 7 volumes. O livro prega a mesma severidade de Genet,
agravada em alguns pontos; a mesma guerra declarada ao probabilismo; a mesma simpatia ao probabiliorismo denunciando pendores mais pronunciados para o tutiorismo. As lnstitutiones de
Juénin foram colocadas no index a 25-IX-1708. Nesse livro as 5
proposições do jansenismo solenemente repudiadas pela Igreja
apresentam-se como condenadas no senso de Calvino, e não no
senso de. Jansenius. Realiza-se em 1700 a Assembléia do clero
de França, reação contra vários abusos do probabilismo e defesa
ostensiva do probabiliorismo.
Teologia de Poitiers. - O título era Compendiosae lnstitutiones Theologiae ( 1708). No tratado da graça é bem marcada
a hostilidade ao jansenismo. Os teólogos do partido jansenista
multiplicaram apodos e vilipêndios contra essa teologia: "miserável; infame; teologia jesuíta e sulpiciana, cheia de máximas perigosas ... " E' preciso reconhecer, entretanto, que a teologia de
Poitiers está penetrada de respeito e submissão às decisões da Assembléia de 1700. Afirmava que o probabilismo abre a porta a
deplorável relaxamento dos costumes (lugendae morum laxitati).
Desde o ano de 1753, a obra se mostrou impregnada de galicanismo. Afirmava que "a infalibilidade prometida à Igreja de Jesus Cristo só pertence à maioria dos Bispos notóriamente unidos
ao Soberano Pontífice". Não estranhemos a afirmação errada:
o poder civil exercia naquele tempo vigilância continuada sobre
o ensino eclesiástico.
Habert ( 1708, ou pouco depois). Fénelon insurgiu-se contra este livro dizendo que as idéias de Habert eram as de Jansenius, principalmente no tratado da graça. No terreno da Moral
Habert pregava submissão inteira ao que fora determinado na
Assembléia de 1700. Afirma-se no compêndio a mesma prevenção contra o probabilismo. Era esta a teologia adotada em
Montpellier no episcopado de Colbert, jansenista célebre.
Tournely: a obra deste teólogo suplantou os demais tratados.
Era muito extensa ( 16 volumes, ainda mais um, depois que ele
faleceu). E' de 1731 a síntese: Compendiosae lnstitutiones Excerptae ex Contractis Praelectionibus H. Tournely ad Usum Se-
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minarionum. Este resumo é atribuído a Robinet. 3 Os jansenistasforam pródigos em críticas e recriminações à obra de Tournely,
autor que se havia pronunciado contra o jansenismo. Mas esse
teólogo inclinou-se para as teses do galicanismo: Tournely recusa
ao Papa o privilégio da inerrância enquanto não tiver o assentimento expresso, ou da maioria moral do episcopado (De Ecclesia, 1728, Paris, tomo I, pág. 116-466). Escrevia o teólogo P.
Antoine, referindo-se a Tournely na obra que publicou em 1742:
"H. Tournely qui ex omnibus catholicis minimum concedit Ecclesiae Romanae".
A Teologia de Lião. - Em 1780, o Arcebispo de Lião, Antoine Malvin de Montazet, mandou publicar um compêndio intitulado lnstitutiones Theologicae ad Usum Sclwlarum Accomodatae,
6 vols. in 12, para uso dos jovens de seu seminário. A redação
foi confiada ao Padre Joseph Valia, sacerdote da Congregação
do Oratório. A escolha foi infeliz, pondera A. Degert (pág. 267,
tomo II). O livro era escrito em linguagem clara, de perfeita correção, e as questões apresentadas com ordem e lucidez. Informa
o Dictionnaire de Théologie Catholique que o mesmo Pe. Joseph
Valia escreveu e publicou um resumo em 2 volumes. Mas Pe.
Valia, desde a juventude, estivera enfeudado ao jansenismo, e era
colaborador na publicação jansenista Nouvelles Ecclésiastiques;
procurou insinuar no livro, habilidosamente, as idéias da seita e
conseguiu o que desejava. Silenciou a condenação das 5 proposições jansenistas e, quando se viu na contingência de fazer-lhe
referência, não as atribuiu a Jansenius. Ensinava que a infalibilidade só existe nas decisões da Igreja pela adesão da unanimidade moral dos pastores. Entre os dogmas da Igreja distinguia
"os que estavam encerrados na profissão manifesta e constante
dos fiéis e de todos os pastores, e os dogmas que não haviam
saído ainda das grandes ondas da disputa e não haviam chegado
a uma verdade manifesta". Quanto a esses últimos, dizia ele, "bas_ta saber o que a Igreja pensa sobre o artigo controvertido e o
que está consignado na tradição antiga. Antes que a luz se tenha feito por um concílio universal ou pela autoridade muito concordante (tres concordante) da Igreja espalhada em toda parte,
3 ) Montaigne, Lafosse, e Legrand publicaram resumos dos tratados de
Tournely (1732-1750). Collet fez exposição da doutrina de Tournely em
7 volumes. Essa teologia de Collet tem o título lnstitutiones Theologicae (1774).
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.a esse artigo faltará o consentimento que constitui a força invencível de um julgamento eclesiástico". Não é preciso lembrar ao
leitor o erro e o atrevimento desta_ proposição do teólogo jansenista. No tratado da graça, Valia usa de recursos deploráveis.
Negaceia; suas teses não ferem abertamente a doutrina católica.
Mas "il se ratrappe dans les explications dont il les acompagne".
Para José Valia, a graça move a vontade de uma maneira
.indeclinável e insuperável. As palavras da S. Escritura que designam a graça ( assevera o teólogo jansenista), indicam uma
operação efi_caz por si mesma, e não podem aplicar-se à graça
versátil e flexível da vontade humana. As palavras da teologia
de Lião tomo I pág. 133 rezam: "Haec verba Scripturae nihil aliud
sonant quam operationem per se efficacem nec gratiae versatili
et ad voluntatis humanae nutum flexibili accomodari possunt".
Em outro lugar a teologia lugdunense sustenta que a tese de que
"a graça não é dada a todos e a cada um, é mais conforme à
doutrina dos Padres da Igreja, do Concílio de Trento e da maior
parte dos teólogos escolásticos e também ( mais conforme) à razão teológica". 4 Desnecessário se torna acentuar o desvario desta proposição.
A teologia lugdunense revela muita severidade no que diz
respeito ao probabilismo e ao uso da comunhão e administração
da penitência. Na publicação Nouvelles Ecclésiastiques, os jansenistas não cessaram de elogiar e defender a teologia lugdunense e o autor Pe. Valia. 5
A teologia lugdunense era o compêndio em que aprendiam
os jovens nos seminários de Portugal e do Brasil no tempo em
que dominava o jansenismo. Refere P. Maurílio de Lima que a
teologia de Lião era seguida como texto em quase todas as casas de estudo das várias Ordens e Congregações religiosas do
reino lusitano. Era estudada e seguida pelos confessores régios,
doutores de universidade, censores do Desembargo do Paço, da
_Inquisição, do Ordinário de Lisboa; era o livro de aulas dos jovens clérigos nos seminários de Santarém, Braga, Portalegre, Algarve e Porto; como também nos seminários de Olinda, e Rio de
4 ) Praep. I: sententia quae affirmat gratiam non omnibus et singulis
hominibus dari, magis consentanea est Patrum, Concilii Tridentini plurimorumque theologorum scholasticorum doctrinae et rationi theologicae.
(Pág .. 165).
6 ) Nouvelles Ecclésiastiques, 1786, págs. 72, 197, 201; 1788, págs. 106,
.
141; 1790, pág. 125.
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Janeiro. Uma das epístolas do Bispo Silva Coutinho ao Núncio
L. Caleppi, e uma relação do Núncio Ostini à Santa Sé atestam
a difusão do compêndio lugd\lnense.
Abramos o livro deplorável de Pe. Valia. Informa A. Degert
que o livro sustentava ex professo que os príncipes cristãos têm
o direito de convocar concílios quando o exijam a paz e a tranquilidade do reino. Essa teologia ensinava expressamente que os
decretos e concílios gerais relativos à disciplina não poderiam
obrigar se o príncipe não os aprovasse. No tratado do matrimônio ocupava-se mais da legislação civil do que da lei da Igreja; relembrava-se que, na França, os matrimônios contratados antes dos 25 anos contra a vontade dos pais eram declarados nulos.
E concordava em que os teólogos adotassem essa norma prática.
Vejamos ainda outros erros e atrevimentos do tratado teológico que envenenava o espírito dos jovens estudantes brasileiros
no reinado jansenista. A superioridade dos concílios sobre o Papa, a possibilidade para o Papa de enganar-se em matéria de fé
e costumes mesmo quando fala ex cat/zedra, formavam o assunto de outras tantas teses arquitetadas em séries intermináveis de
argumentos. Abra-se a teologia de Lião no tomo 1, págs. 424;
457; e 480; ali se acham as proposições erradas. 6 Nas mãos daqueles que no Brasil, durante aquela fase, se preparavam para
o sacerdócio, colocava-se um tratado teológico com esses destemperos, esses erros e desvarios.
Observa Degert que, mesmo em Lião, a teologia de Valia foi
combatida pelos professores do Seminário de S. Irineu. E desde
1788, ano da morte do Arcebispo Montazet, foi retirada das mãos
6 ) Informa J. Carreyre (Dictio,maire de Théologie ·Catholique) que a
teolagia de J. Valia foi reeditada na cidade de Lião em 1784 e 1787; em
Vence em 1787; espalhou-se na Alemanha, em Espanha, Portugal e na
Itália. Joseph Valia escreveu também lnstitutiones Philosophicae Autoritate D. d. Archiepiscopi Lugdunensis ad Usum Scholarum suae Dioecesis,
5 vols. in 12, 1783. E o arcebispo Montazet, por um mandamento, recomendou esse livro. Conhece o leitor sobejamente o nome de Jean Duvergier
de Hauranne, Abade de Saint Cyran, primeiro apóstolo do jansenismo
em França; e o de Antônio Arnauld, durante cinquenta anos oráculo e
chefe do partido jansenista, e autor de vários trabalhos, entre os quais
Apologie de M. Jansenius, e Phantome du jansénisme; nesse último tentava demonstrar que o jansenismo não era mais do que um fantasma,
porque na Igreja não havia ninguém que sustentasse uma só das cinco
proposições condenadas. Durante os últimos 15 anos Arnauld viveu guer·reando ferozmente a Companhia de Jesus. Não é preciso mencionar o livro que deu a lume contra o probabilismo e contra os filhos espirituais
de S. Inácio.
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dos estudantes. A teologia de Lião foi reprovada pela Santa Sé
e colocada no lndex em 1792, no dia 17 de Dezembro.
Veio depois a teologia de Bailly, o qual se insurgiu contra o
jansenismo, porém endossou ainda princípios galicanos e mostrou-se demasiado rígido em opiniões morais. Por aí se conclui
meridianamente que, mesmo em certos casos em que o jansenismo fora banido, continuava o prestígio do rigorismo e do galicanismo.
O jansenismo procurou o apoio de certos Bispos como Colbert em Montpellier, Coislin em Metz, Caylus em Auxene,
Tourouvre em Rodez, Fitz James em Soissons; e Bazin de Bessons
em Carcassone. Algumas Congregações, como o Oratório, os doutrinãrios, e os barnabitas, muitas vezes prestaram-lhe mão forte.
Mas a reação não foi pequena. Bispos, jesuítas, todos os
seminãrios dos sulpicianos e lazaristas, elevado número de pãrocos e sacerdotes, nas cidades e nos campos, formavam bloco
de combate e de repulsa ao jansenismo. Depois do meado do século XVIII, o jansenismo não mais constituía perigo sério.
Nos últimos decênios do século XVIII e durante anos do
século XIX, os jovens clérigos das vãrias províncias do Brasil
tiveram de manusear compêndios impregnados de regalismo e
jansenismo. No transcurso da formação sacerdotal, não entravam
esses levitas "em convivência com os luminares e tratadistas de
uma ciência teológica de ortodoxia segura e doutrina autêntica",Era a Mesa Censória que autorizava a impressão dos livros para
o currículo dos seminãrios. E a Mesa Censória respirava regalismo, porejava jansenismo. Dava-se na França a mesma coisa.
Estudantes e sacerdotes formavam a mentalidade em livros e autores de doutrinas reprovadas pela Santa Sé, em obras hostis à
supremacia do Soberano Pontífice, bebiam em fontes viciadas e
toldadas. A teologia de Lião estava no lndex desde 1792. São
deveras significativas as declarações dos antigos Núncios no Brasil; falam com clareza os depoimentos que se conservam nos arquivos do Vaticano.
Tão deplorãvel deficiência devia fatalmente patentear-se na
mentalidade e nas atitudes de sacerdotes que tiveram de exercer
atividade na direção das paróquias, nos Cabidos, no magistério,
no domínio das letras, no campo da política e na tribuna parlamentar. Não olvidemos que muitos desses padres foram indiscutivelmente beneméritos; vãrios pereceram lutando pela liberda-
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de e sucumbiram diante do pelotão de fuzilamento; a Pátria estremece-os, e há de recordá-tos sempre com fervor emocionado.
Passou em nossa terra a sombra sinistra da teologia de Lião,
porém o céu velava pelos destinos do Brasil. Benemerências e
virtudes do mais alto padrão enfloraram a vida de numerosíssimos presbíteros nos períodos da colônia e império. Essas qualidades valem como compensação pelas deficiências e lacunas que
mostraram, pelas idéias errôneas em que viveram e, por que não
dizê-lo? também pelos deslizes em que tombaram. Creio que é
este o pensamento predominante nas conclusões do historiador
do clero mineiro, Cônego Raimundo Trindade. Creio que foi este
o sentir de D. Duarte Leopoldo, historiador do clero na independência.
Consideremos por um momento a figura de D. José Caetano
da Silva Coutinho, desse Prelado que ocupou o sólio do Rio de
Janeiro por 25 anos, do Bispo que, entrando em divergência com
o Núncio Caleppi, calorosamente defendeu a teologia lugdunense; do Mentor e Chefe que aplaudiu o catecismo de Montpellier
e os tratadistas do regalismo. E contemplemos também as qualidades que balizaram o seu apostolado, na diocese do Rio de Janeiro. Ele foi, sem sombra de dúvida, um dos Bispos de mais
larga projeção na vida religiosa da metrópole nacional, "um dos
mais laboriosos antístites que o Rio admirou", para mencionar
.aqui a frase feliz de Maurílio de Lima, na Revista do Clero, recentemente. D. José C. da Silva Coutinho visitou a diocese imensa que começava em terras baianas e chegava até ao Rio da Prata. Curtiu cansaços e sacrifícios; não recuou jamais diante de fadigas extenuantes no propósito de conhecer os fiéis e salvar as
almas. Seu anseio até a morte foi o esplendor do. culto. Viveu
para suas ovelhas, e mandou-lhes repetidamente Visitadores esforçados e zelosíssimos. Pregou, doutrinou, e catequizou sempre,
reformando costumes, e fundando centros novos de vitalidade religiosa, informa o criterioso Arcipreste A. Alves F. dos Santos.
Pensou no seminário, pensou no clero, e pensou no rebanho que
a S. Igreja lhe confiara. Atravessou S. Paulo, foi a Santa Catarina e penetrou no extremo sul. Senador do império em 1826,
ocupou a presidência do Senado por 5 anos. Esse Pastor Diocesano impôs-se ao respeito da corte de dois soberanos, à estima
confiante das populações de seu bispado pela dignidade moral,
pelo senso de responsabilidade, pureza de vida, firmeza e dedi-
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cação perseverante, conforme o testemunho dos mais austeros
publicistas.
Deus velava pelo Brasil. Quando os Conselhos e Mesas de
sua majestade lusitana impuseram aos Seminários, aos Bispos e
Padres do Brasil a teologia de Lião, estaria desprevenida inteiramente a alma do povo bom que enchia nossos campos e povoações? O jansenismo não encontrou escolhos no espírito dos católicos? A formação espiritual e moral do povo brasileiro iria facilitar e apressar o predomínio das idéias malsãs, ou iria opor
silenciosa e surda resistência? Quando, 50 anos depois da morte de D. José Caetano da Silva Coutinho, o clero do Pará, os
padres de Pernambuco e das demais províncias, com os Bispos
D. Vital e D. Macedo Costa, se rebelavam contra o maçonismo
petulante, não estavam todos eles reagindo contra o regalismo nefasto e avassalador? Não refletiam e traduziam também o sentimento profundo da alma católica do país, através de tantos anos
amordaçada? Possuía o espírito católico brasileiro, naquela fase,
elementos morais de resistência, fatores de reação contra a teologia lugdunense e contra os teoristas do regalismo?
Sim; possuía-os poderosos, robustíssimos. Professores, missionários e catequistas da Companhia de Jesus, das ordens franciscana, beneditina, e carmelita, nos séculos XVI, XVII, e XVIII
haviam ensinado ao povo do Brasil as verdades da fé pela cartilha de Padre Marcos Jorge S. j., e pelo Catecismo Romano;
haviam igualmente preparado e formado os padres brasileiros
através de livros e compêndios de doutrina segura, sadia e
autêntica.
Em 1707 os Padres e o Metropolita baiano tinham organizado as Constituições Primeiras, código que ia regular através
de anos dilatados a vida católica de nossas dioceses, legislação
perfeita que traçava o roteiro e os programas da vida religiosa
para fiéis e sacerdotes. As preciosíssimas sementes derramadas
no terreno fértil do espírito de nossa gente, as doutrinas fecundantes como orvalho bendito, as riquezas espirituais e morais de
elevadíssimo teor flutuavam ainda na atmosfera do país, latejavam ainda no sentimento, nas recordações, na piedade, e na vibração de nosso povo. Quando, viajando da Europa, com a sacola de veneno, chegou ao Brasil a senhora dama teologia de
Lião, encontrou na porta da casa, logo ao saltar, um sacerdote
com as Constituições do Sínodo Baiano, e um menino com o Ca22
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tecismo Romano, e os dois de semblante aborrecido. A megera
sinistra sentiu logo o terreno em que pisava. Enfarruscou a cara,
e assim entrou. - Terei traduzido, com o apólogo, a verdade cristalina dos acontecimentos?
Concluamos estas notas despretensiosas. Tive sempre a impressão de que o jansenismo penetrou muito pouco no coração
de nossa gente. Não é com facilidade que se apagam quase 300
anos de catequese autêntica, tecida de renúncias, de sacrifícios,
de abnegação, de santidade e heroísmo. As bibliotecas dos jesuítas desde 29 de Março de 1549 estiveram sempre sortidas dos
melhores, mais conceituados e mais seguros livros teológicos. Franciscanos e demais Ordens foram vítimas sofredoras do regalismo
sem entranhas. Viveram em estado de repulsão continuada. Deviam olhar com repugnância para os livros que defendiam as atitudes de seus algozes. Vede como a linguagem de D. Vital, um
franciscano capuchinho, anos mais tarde, chegou o ferro em brasa sobre tratadistas do regalismo!
A teologia de Lião causou males ao clero do Brasil. Mas é
de justiça que se proclame que esse clero, apesar das falhas graves de seus livros de formação eclesiástica, trabalhou com espírito de fé e desassombro; tornou-se ·credor de nosso apreço e
veneração. Volto a uma das teses prediletas dos Temas de História ~clesiástica do Brasil. Vários anos de pesquisa e cuidadoso
estudo robustecem minha convicção a respeito das qualidades nobres que exornaram o apostolado de nossos Padres de tempos
idos. Visto nas facetas poliformes de seu apostolado, no conjunto dos benefícios espirituais e temporais que despargiu, no panorama das realizações que levou a termo, nos quadros da tarefa
quase sobre-humana a que se entregou, esse clero tem todas as
credenciais para nosso respeito e admiração. O regalismo e o
jansenismo não conseguiram apagar os faróis que os Missionários
Religiosos, os Bispos e Padres seculares tinham acendido nas costas brasileiras.
Tomo a confiança de aludir à tese que mais de uma vez
tenho calorosamente ressaltado. Houve Padres que caíram, é verdade; clérigos houve que tombaram até o fundo do abismo e foram a vergonha da Igreja e da Pátria. Entretanto, não será jamais no elenco desses infelizes que encontraremos o traço fundamental e a nota característica do clero das dioceses no tempo da
colônia e do império (não é mister fazer menção do clero da re-
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pública: tem sido admirável). Nomes de Padres que naufragaram, encontram-se na crônica de todos os países, na história de
todos os tempos, a começar do Cenáculo. 7 Nos anais do catolicismo em nossa terra os párocos escandalosos, os sacerdotes sem
espírito formam o menor número, constituem quantidade reduzida e despicienda. O grande número, o maior número é de Vigários trabalhadores, de Bispos ótimos, de presbíteros virtuosos.
Pizarro estudou o clero do sul do Brasil até os começos do século XIX. Nos seis tomos de Pizarro a lista não peca por escassez. Chega a ser copiosíssima.
No caminho áspero que houveram de palmilhar, os sacerdotes e os Bispos do Brasil de outrora foram protegidos e abençoados pelas energias sobrenaturais da graça do Senhor. Desabrochou em flores e frutos preciosos o apostolado a que dedicaram os ardores de sua fé, o anseio de seus corações, e a seiva
de suas vidas. Cobriram-se de benemerências. Foram eles que, com
os Religiosos, construíram para o catolicismo e para a civilização
o Brasil de nossos dias. Seria lícito afirmar que cometimento de
tão desmarcadas proporções, realizado a custa de suor e sangue,
não se esmalta de grandeza moral e formosura imperecíveis? Ex
fructibus eorum cogrzoscetis eos.
Uma teologia jansenista no Brasil. . . Esta palavra é, deveras, contristadora para todo aquele que se debruça sobre os
anais do catolicismo em nosso continente. Ela pode, entretanto,
reavivar um contraste e despertar impressão animadora e con7 ) Os relatórios dos Núncios D. Lourenço Caleppi (1808-1817), D.
João F. Compagnoni Marefoschi (1817-1820), D. Domingos Ostini
(1830-1832), e do Secretário da Nunciatura D. Domingos Costantini descrevem aspectos sombrios e penosos da vida do clero do Rio de Janeiro,
e aludem à vida eclesiástica no resto do território durante os primeiros
decênios do século XIX. P. Maurílio de Lima, depois de estudar esses depoimentos, transmite sua impressão no artigo "Crise religiosa nos primeiros decênios do século XIX no Brasil" (Revista do Clero, Rio de Janeiro, Fev. 1948). Os olhos dos respeitáveis Núncios puderam contemplar
demoradamente a verdade integral dos fatos? Puderam abranger e examinar o cenário vastíssimo do Brasil inteiro, e ajuizar da vida e das condições do clero nas dioceses afastadas do Rio? Puderam estudar os prós
e os contras da situação dos clérigos em cada uma das regiões divecsas
do país? Será fiel o retrato que os Prelados desenharam? Em Minas Gerais, na Baía, em Pernambuco, no Ceará, no Pará não existia bom número de sacerdotes excelentes? Peço vênia ao jovem historiador a quem desejo apostolado fecundo e horas felizes no campo das letras, P. Maurllio
de Lima, a fim de mencionar aqui sua reflexão oportuna: pode discutir-se
se o retrato (do clero do Rio feito pelos Exmos. Núncios) é fiel, é completo, ou se é, apenas, uma negativa em que o preto predomina na
película.
22*
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fortante. Em face das arremetidas do regalismo insensato, desalmado, e do jansenismo necrosado de perfídia, verifica-se, com
clareza meridiana, que a Onipotência Divina multiplicou seus cuidados e seus favores defendendo e abroquelando os caminhos dos
embaixadores da Igreja no Brasil. Mais uma vez, nos quadros da
vida nacional, a proteção do céu foi manifesta e foi vitoriosa. lnegàvelmente manifesta. E divinamente vitoriosa.

História e Pedagogia das Congregações
Marianas.
Pelo Pe. P rim o V i e i r a, Professor do Seminário Central do lpiranga,
São Paulo.
1. História.

Dentre as associações religiosas, não há dúvida de que a
Congregação Mariana é a mais popular e divulgada pela Igreja.
Os seus inícios históricos são modestos como todas as origens.
Outrora, resumiam-se em simples associações estudantis das escolas jesuíticas. Foi o Pe. Leunis, jovem sacerdote belga
( t 536-1584), que fundou no Colégio Romano da Cidade Eterna a
primeira Congregação Mariana, a princípio um mero agrupamento de moços, que a par do estudo deviam cuidar do progresso
cada vez maior na vida espiritual. Primeiro, são os alunos de
gramática que rodeiam o Pe. Leunis, para beber-lhe dos lábios
a palavra inspiradora. Depois, o círculo desse primeiro núcleo se
dilata, envolvendo em sua órbita alunos de todas as classes do
Colégio Romano, atingindo o precioso contingente de 73 sócios,
matriculados na escola espiritual da SS. Virgem.
Por ora, o pugilo mariano não se conhece com um nome determinado. Deviam chamá-lo de "sodalitium, sodalitas, congregatio". Com o correr do tempo, havia de prevalecer o designativo
de "Congregação". Quando as reuniões destes jovens passaram a
realizar-se no Colégio das Anunciadas em Roma, então o fervoroso
grupo do Pe. Leunis começou a ser conhecido pelo nome de Congregação da Anunciação da Virgem SS., nome que se conserva
até hoje.
Desenvolvendo-se admiràvelmente a boa semente, que mais
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tarde seria no terreno da graça uma primavera de Deus, foram
escritas as primeiras regras da Congregação em 1587. Sem nada
perderem da substância primitiva, passaram elas em 1885 e 191 O
por duas reformas, que as tornaram atuais. O substrato das
primeiras regras consubstancia-se nisto: progresso dos alunos na
piedade e nos estudos. Há um programa de vida espiritual, constando de preces em comum - recitação do terço, meditação, recepção da SS. Eucaristia - e de apostolado nos hospitais e na
catequese. Entre os jovens, já existe um com o título de prefeito
encarregado de presidir às reuniões, e outros há que ajudam nos
vários ofícios. "Bonum est diffusivum sui". O bom exemplo irradiou bem longe a vitalidade do perfume. Em outros lugares, surgiram novas Congregações Marianas, pontilhando de oásis da
Virgem o imenso âmbito da Europa cristã. Depois de algum tempo, não são apenas para os estudantes que a Congregação abre
as suas portas; mas sim, para todos os estados de vida e classes
da sociedade. Paris, Billon e Douai são sedes prósperas do marianismo nascente. A 19 de Novembro de 1584, vinte anos após a
fundação da primeira congregação em Roma, e seis dias depois
da morte do Pe. Leunis em Turim, a Santa Igreja, pela Bula gloriosa de Gregório XIII Omnipotentis Dei, conferia ereção canônica à Congregação do Colégio Romano: "Prima Congregatio seu
Primarium Sodalitium", e estabelecia que todas as Congregações
de estudantes ou de outras classes de pessoas deviam agregarse à Congregação do Colégio Romano, e dela depender como
membros duma cabeça, participando assim da soma preciosa dos
privilégios a ela concedidos. Essa primeira Congregação, pelo
avultado do número, dividiu-se em várias secções: Prima primária, Segunda primária; depois nova divisão: Terceira primária e
Quarta primária. "Mais tarde, reconduzida à unidade, continua a
levar o nome com o que é ainda hoje conhecida". 1 Assim é que
todas as outras Congregações marianas têm que se agregar à Prima primária de Roma, se quiserem participar dos tesouros espirituais que a enriquecem.
Sómente depois de 1751, é que aparecem as primeiras Congregações femininas, as quais com beneplácito de Bento XIV conseguem agregação à Prima primária. Eis a origem das Pias Uniões
das Filhas de Maria. O largo manto azul celeste da Virgem ha1)

Pe. Villaret, a Congregação Mariana, pág. 12.
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via-se desdobrado sobre todas as classes sociais desde os estudantes aos operários, desde os nobres até os mendigos.
O ódio dos maus não dormia ante a marcha avassaladora
da piedade mariana. O Protestantismo da justificação sem obras,
e o glacial Jansenismo, que negava pràticamente a chama de amor
nas relações de Deus com a humanidade, haviam de ser na escalada gloriosa do marianismo as grandes barreiras do demônio.
Em Paris, no ano de 1760, o Jansenismo consegue fechar as sedes marianas, o mesmo acontecendo em Portugal e Espanha, até
que Clemente XIII, na Bula Apostolicum pascendi, solenemente as
recomenda, confirmando o pensamento tradicional da cátedra de
Pedro. Interessante é notar que, com a supressão temporária da
Companhia de Jesus, de cujo Prepósito dependia a vida mundial
das Congregações, apesar dos grandes golpes sofridos, a Congregação mariana continuou providencialmente de pé com o apoio
dos Papas, até que com Leão XII voltam às mãos do Prepósito geral da Companhia todos os antigos poderes no assunto, com mais
essa particularidade de que, a partir de 1825, as Congregações
a serem anexadas à Prima primária, poderiam ser independentes
da direção dos Padres Jesuítas, o que favoreceu a sua melhor
divulgação.
Depois de submetida à poda rude das grandes provações,
a vinha espiritual de Nossa Senhora devia crescer, dilatar-se em
novos pâmpanos e alegrar as vistas do céu com seus racimos maduros. Ouçamos a linguagem muda das estatísticas: "De 1585 a
1824 a Prima primária havia agregado 2476 Congregações, ou
seja uma média de 1O por ano. De 1825 a 8 de Dezembro de
1854 agregou 3149, ou seja 101 por ano. De 8 de Dezembro de
1854 a 31 de Dezembro de 1903, 20869, i. é, uma média de
426. De 1 de Janeiro de 1904 a 31 de Dezembro de 1928, 25725,
o que representa uma média anual de 1029. Sobre cerca de 50.000
Congregações agregadas de 1 de Janeiro de 1838 a 31 de Dezembro de 1928 contamos 11.464 de homens e jovens, dentre as
quais 243 para sacerdotes e seminaristas, deixadas à parte as
Congregações para meninos e Congregações para ambos os sexos". 2 O conspecto atual do marianismo é o seguinte: "Há no
mundo 69.000 CC. MM. com 7.000.000 de membros. Cada ano
mil outras CC. MM. se vêm juntar a este número grandioso. Difun2)
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didas por todas as terras, onde quer que haja vida católica: no
Brasil, nos Estados. Unidos, no México, em Cuba, no Alasca, em
toda a América Meridional, na Africa do Sul, no Egito, em Madagascar, na Austrália, em todos os países da Europa, nas longínquas ilhas da Oceânia, nas lndias, em Java, nas Filipinas, no
Japão, na China. Na vanguarda marcham os Estados Unidos com
1.000.000 de congregados marianos; sua revista "Queen's Work"
tem 90.000 assinaturas; suas Federações diocesanas são em número de 90. Desfila em segundo lugar o Brasil, com 130.000 moços, sua Confederação Nacional, 44 Federações diocesanas, uma
revista nacional, a "Estrela do Mar", um Boletim para as Federações, "O Elo Mariano", um Boletim para as Diretorias, "O
Líder Mariano". Só em 1941 agregaram-se no Brasil 189
CC. MM.". 3
As Congregações Marianas no Brasil. - As informações são
deficientes. O Pe. Carlos Teschauer, S. J., na História do Rio
Grande do Sul, apresenta apenas alguns dados sobre o assunto,
ao falar das Reduções jesuíticas no Sul do País. Por aí aferimos
já a antiguidade do marianismo em terras brasileiras. Aduzindo
essas achegas históricas referentes ao Sul, não pretendemos afirmar que a vida mariana era conhecida tão só em plagas sulriograndenses. Pelo contrário, atento o processo de evangelização
jesuítica, que incluía nos moldes da catequese o programa das
CC. MM., temos direito de supor que as Congregações estabelecidas nas Reduções em 1673 não eram as únicas existentes no
Brasil, nem talvez as primeiras, porquanto os filhos de Loiola já
de há muito estavam na terra, no amanho difícil do apostolado.
No século XVII florescem brilhantemente as Congregações
no Sul do País. Muito contribuíram elas para a elevação do nível espiritual. de nossa gente. Antes de ser admitido na Congregação, o candidato devia, dos 12 aos 30 anos, pertencer à Congregação de S. Miguel, que era o vestíbulo e noviciado da Congregação Mariana. Sómente depois de dar mostras seguras de
vida edificante, é que fazia jus à patente de congregado que lhe
conferia o missionário. "A patente que lhe entregava o missionário, no dia da admissão, chamada carta de servidão, por se en• tregar ao serviço da Rainha do Céu, guardava-a, trazendo-a ao
peito sempre com invulgar devoção. E não havia castigo mais
3)

"O Lider Mariano", 4.ª série, ano 1, n.º 1.
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sensível para ele do que tirar-lhe o padre a carta de escravidão e
demiti-lo da Congregação por não corresponder às obrigações". 4
Apesar do rigor e da seriedade na admissão dos candidatos, o
número de marianos era avantajado, tanto assim que só numa
Congregação das Reduções o contingente de sócios ascendia a
800. Anualmente se fazia a eleição da mesa dirigente, na qual
ocupavam lugar um prefeito e dois assistentes. A eleição do novo
prefeito efetuava-se com a entrega que se lhe fazia de um estandarte, no qual vinha pintada a imagem da Virgem. A vida de
piedade das Reduções era muito acentuada. Os índios recebiam
mensalmente, e nas festas principais do ano, os Sacramentos da
Penitência e da Eucaristia. Aos Domingos, de tarde, realizavamse as conferências da Congregação com a recitação do Rosário,
e havia breve alocução do Pe. Diretor sobre a devoção à Rainha
do Céu.
Com a perseguição pombalesca, que expulsou do Brasil os
filhos de Santo Inácio, tudo leva a crer que as CC. MM. desapareceram, seja por falta de clero que pudesse delas cuidar, seja
pelos preconceitos contra a Companhia até por parte de certas
autoridades eclesiásticas, influenciadas pela política intolerável do
Marquês jesuitófobo. O certo é que se abre um parêntesis de silêncio histórico de mais de um século na vida mariana de nossa
terra. Consultando os registros oficiais das Congregações agregadas à Prima primária de Roma, podemos verificar que só em 1870
começa o reflorir das Congregações no Brasil.
O Concílio Plenário Americano de 1899 nada fala das Congregações, mas sabemos que, em 1897, já existia com vida canônica a Congregação de São Gonçalo, a primeira para moços
no Estado de S. Paulo, depois do renascimento mariano. Dizemos primeira para moços, porquanto em Itu já havia uma outra
anterior, composta de colegiais.
A Pastoral Coletiva de 1907, dos Senhores Bispos das Províncias do Sul, trouxe incremento grande para a vida mariana,
recomendando aos jovens a prática da devoção a Nossa Senhora
segundo os estatutos da Congregação mariflna. Alastra-se por todo o Brasil o incêndio do marianismo. E a fita azul abraça num
mesmo amplexo o Centro, o Norte e o Sul do País. Em 1915,,
Olinda, Mariana, e Santa Maria possuem as suas Congregações.
~) Pe. Carlos Teschauer, Hist. do Rio Grande do Sul, Tomo 11, 173.
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Depois Caetité, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis em 1916.
Em 1917, Belém lidera o marianismo do Norte com 4 Congregações.
Não podemos esquecer nesta renascença mariana o trabalho dos Padres Franciscanos. Em 1911 na ilha de Cairú (Baía),
fundam Congregações para meninos; em 1912 abrem no Convento de São Francisco de Assis da Baía a Congregação de São
Luís, que passa a ter agregação canomca em 1917; em 1915 já
trabalhavam eles em Petrópolis com um pugilo eleito de congregados.
Nos anos subsequentes a 1917, as agregações à Prima primária vão num glorioso crescendo, até atingir o seu ponto culminante em 1934. Em 1936, só o Estado de São Paulo contava com
23219 marianos.
O que muito contribuiu para a organização do movimento
foi o aparecimento das assim chamadas Federações, que davam
aos grupos de Congregações uma unidade de ação e objetivo.
Desde o primeiro Congresso católico de S. Paulo, em 1901, despertara a idéia, que só em 1927 ficou concretizada, por ocasião
do Centenário da canonização de S. Luís Gonzaga e de S. Estanislau, numa assembléia geral presidida por Dom Duarte Leopoldo e Silva, estando presentes os Revmos. Pe. José Visconti,
S. J ., e Pe. Gastão Liberal Pinto, dando este último as explicações sobre o plano de Federação, que antes havia sido proposto
pelo Sr. Dr. Paulo Outra, presidente da Congregação Mariana de
Santa Ifigênia. Dom Duarte ratificou o projeto com uma grande
bênção, dizendo: "Considero fundada a Federação".
A Federação paulista vem logo após a ramificar-se pelas dioceses com as suas secções em todas as sedes do bispado da Província, onde se criaram Federações diocesanas para congregados
e filhas de Maria.
O exemplo de S. Paulo foi logo seguido em outros Estados:
em 1932 o Revmo. Pe. Riou S. J. estabeleceu a Federação do Distrito Federal; a seguir Belo Horizonte, Niterói e Florianópolis
acompanharam o mesmo exemplo.
Tornou-se grande o número de Federações no País, tanto
diocesanas como estaduais. Daí aparecer a necessidade de um
órgão centralizador de todas estas Federações. Foi então que o
coroamento da obra veio à plena luz com a fundação da Confederação nacional em 1930, sob as bênçãos do Cardeal Leme.
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A 16 de Julho do mesmo ano foi oficialmente promulgada, sendo o primeiro diretor da Confederação o Revmo. Pe. Dainese, S. J.
Hoje é uma realidade magnífica o marianismo em terras de
Santa Cruz!
Eis em breves pinceladas a história das Congregações marianas. Brevemente, consideremos agora os seus trabalhos na vida
da Igreja. "A ação que elas desenvolveram, diz o Santo Padre
Pio XII, logo após a sua aparição, se têm manifestado antes de
tudo nas obras de santificação dos homens e dos jovens; e esta
atividade multiforme e benfazeja, escondida aos olhares humanos mas difundida por toda parte, prestou relevantes serviços à
causa do Reino de Deus e proporcionou um maior bem ao próximo em seus extravias e sofrimentos". 6
Nas regras da Congregação existe um tópico expressivo que
tem um lampejo de síntese: "As Congregações da SS. Virgem
instituídas pela Companhia de Jesus e aprovadas pela Santa Sé,
são associações religiosas cujo fim é entreter em seus membros
uma ardente devoção, um grande respeito e um amor filial para
com a soberana Mãe de Deus, e por meio desta devoção, graças
ao patrocínio de uma tão boa Mãe, transformar os fiéis reunidos sob o seu nome em bons cristãos, que procurem sinceramente santificar-se cada um no seu estado e se esforcem, quanto permitir a própria posição social, por salvar e santificar os outros
e defender a Igreja contra os violentos ataques dos ímpios". 6 Devoção à Santíssima Virgem, vida interior e apostolado, eis os três
anelos da milícia azul e branca.
Desde a primeira fundação até o inúmero despertar de outros núcleos, a par da piedade individual dos membros, salientaram-se nas Congregações as obras mais variadas de zelo. Já
em Roma, os primeiros congregados dedicavam-se ao ensino do
catecismo e à visita dos doentes nos hospitais. Em outras Congregações, para além das fronteiras dos Alpes, nasceram as mais
engenhosas campanhas de regeneração cristã da sociedade: propaganda da boa leitura, Juta contra a blasfêmia, zelo pelas coisas do culto, vulgarização dos conhecimentos religiosos.
Pe. Villaret, S. J ., mostra como as Congregações, assim decididamente na brecha das lutas da Igreja, tiveram que sofrer em
toda a sua magnífica história os assaltos impiedosos do demô6)
6)

Pio XII, carta ao Pe. Villaret, Março de 1946.
Manual do Congregado, Regras comuns, titulo primeiro, § 1.
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nio, que foi sempre a musa negra de todas as heresias. Entretanto a causa da Virgem venceu em toda a linha.
"A Congregação pode gloriar-se dos filhos que criou. Longa, muito longa seria a lista dos santos e bem-aventurados apóstolos e mártires, homens eminentes pela virtude e pelo saber, pelo
gênio e dedicação, pelos serviços prestados a seu País, à Igreja
e à humanidade. O século XIX, no colorido vário de suas instituições de caridade, deve ao marianismo grande parte de sua pujança e grandeza. Não é exagero oratório. Limitando-nos ao século XIX, só da Congregação de Paris nasceram, entre outras,
a Sociedade das Boas Obras com suas 3 secções - dos hospitais, operários e presos; a Associação de São José, primeiro esboço dos círculos operários; a Sociedade dos Bons Estudos, de
que, por sua vez, nasceu a Sociedade de São Vicente de Paulo,
após a supressão das Congregações Marianas; a Sociedade Católica dos Bons Livros, a Biblioteca Católica, a Associação pela defesa da Religião Católica, e a Obra São Francisco Regis". 7
E em nossos dias? - E' o Santo Padre Pio XII que em uma
de suas recentes alocuções fala da providência do marianismo
para a época atual. E' nos redutos das Congregações que se hão
de buscar os homens sérios e probos, de que precisa a ordem civil; é aí que a Igreja vai encontrar o levedo evangélico para a
profunda transformação social dos nossos tempos; é aí que se
vão deparar esses heróis obscuros do cotidiano que, com o olhar
fixo no ideal das virtudes cristãs, praticam a vida de piedade
apesar de todas as resistências do mal. São em nossos dias, ainda, os cruzados de todas as campanhas cristãs, ganhando com a
proteção de Maria o mundo para Cristo.
li. Pedagogia das Congregações Marianas.

Falamos das origens históricas das Congregações, e consideramos, de relance a sua atividade apostólica ao longo dos séculos;
e agora, mais uma palavra sobre o seu papel pedagógico na formação religiosa da juventude. Com Dom Tihamér Tóth, podemos afirmar que as Congregações marianas vêm de encontro às
necessidades psicológicas do moço. 8
E' no "azul em fora" da juventude que desperta em nós esse
respeito profundo às nossas mães. E' na mocidade que os poetas
7) Pe. Villaret, o. e., pág. 35.
8)

D. Tihamér Tóth, Formación religiosa de jovenes.
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quase sempre tomam as suas mães como a musa inspiradora dos
seus primeiros versos. Há em nós um "sentido filial", segundo o
qual contemplamos na fronte das mães uma auréola de santidade. Para todo filho, nessa idade, a sua mãe é uma santa. E a
maior ofensa que se lhe poderia fazer, é atingir, de leve que seja, o bom nome de sua mãe. Deposita nela uma confiança ilimitada; cerca-lhe a imagem de veneração sincera.
Interessante é notar que este sentimento de devoção filial,
sólido e consciente, é bem característico da mocidade. A criança
ama sua mãe mais do que a tudo no mundo, é certo. S. João
Crisóstomo chega até a dizer que uma criança não troca a mãezinha pobre pela mais solene e rica soberana da terra. Entretanto, este amor não é um amor feito de reflexão, de compreensão
da realidade materna; é mais a voz natural do instinto, desse
instinto que se não esconde no próprio coração das feras. O adolescente, por volta da idade ingrata, já não tem na mãe aquela
ingênua confiança de outrora, e está mais propenso a se abrir nas
confidências da alma com um dos seus amigos de grupo a entremostrar à própria mãe os mistérios do coração, recusando depositar no relicário do amor materno as intimidades mais intangíveis. O moço, ao invés, quando vão desaparecendo as brumas
da adolescência, e, nos horizontes claros da vida, vai assomando o radioso sol da juventude, tem melhor compreensão das coisas e dá à sua mãe o lugar de rainha que ela merece no trono
dos seus afetos.
Daí, ser oportuno, mesmo em razão da Psicologia, cultivar
nos jovens essa veneração profunda à Mãe de Deus, que pelo
mistério da Encarnação se tornou a Mãe espiritual de todos os
homens. Não custa ao jovem amar a SS. Virgem. Nota Dom
Tihamér Tóth que os jovens têm um amor à SS. Virgem mais
terno que as próprias moças. E' que os moços, explica ele, vêem
o Pai Celeste talvez com excessiva severidade; ao contrário descobrem fàcilmente o Coração maternal de Maria, uma vez que
ouvem comumente dizer que filhos de tal Mãe não se podem condenar. 9 Seria erro gravíssimo pensar que esse amor do mariano
fosse piegas, fútil, sentimentalista ou efeminado. Ao contrário, é
varonil, seguro, verdadeiro. O Pe. Olivaint põe como notas dis9)

D. Tihamér Tóth, o. e., pág. 504.
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tintivas do bom mariano uma piedade sólida, viril, sem nada de
pedante e demasiado severo. 10
Para o moço, assume real sentido a bela comparação que
nos apresenta S. Luís de Montfort: Deus é muito alto para nossa
pequenez, Maria deve ser a nossa mediadora; o Sol divino da
Justiça, que é Nosso Senhor, com o brilho ofuscante da divindade deslumbra as nossas pupilas fracas; então, para contemplar
com serenidade e conforto a claridade de Deus, fitemos Nossa
Senhora: Ela é a lua mística da graça, que coa até a nossa fraqueza o brilho forte dos resplendores divinos.
Na tempestade de todas as lutas, no oceano largo da vida,
ou ria estrada deserta de todas as solidões morais, a Virgem SS.
aparece aos olhos aflitivos do moço como astro carinhoso de luz
amiga, ou como um farol de bênçãos alvissareiras.
A Congregação mariana, ou seja em outros termos a devoção a Maria convém ao moço por uma outra razão psicológica
não menos notável. E' na mocidade que o homem sente em si,
no fundo de sua consciência, o despertar de pensamentos estranhos no domínio da castidade; pensamentos que se cruzam como
asas vaporosas nos horizontes da fantasia. Com a puberdade surgem agudas as manifestações do instinto procriador. Insopitáveis,
brotam do mais "profundo fundo do profundo" no seu ser, os
desejos inconfessáveis que o sugestionam, e podem levar de vencida a vontade, confirmando o aforismo evangélico: "O espírito
está pronto, mas a carne é fraca". Muita vez, com lágrimas nos
olhos o jovem vê esboroar-se o tesouro que trazia em vasos quebradiços. "Não há jovem a quem não custe uma batalha rude,
uma resistência dolorosa, uma incerteza mais ou menos larga, o
transe de sacrificar este tesouro natural da pureza". 11 "A pureza natural é semelhante ao orvalho da manhã, que brilha como
gema nas pétalas das flores e nas folhas virentes. E' uma simples gota de água que fulgura tão maravilhosamente; mas se um
dia alguém, por descuido, tocar na ramagem florida, não haverá
oceano que a possa substituir". 12 Belas palavras de Dom Tihamér Tóth!
E' quando o moço se vê perdido no aranhol dos pensamentos maus, que fazem sobre a sua alma uma noite de inquietações
1 º)
11 )
12 )

Pe. Olivaint, Consigli ai Giovani, pág. 185.
D. Tihamér Tóth, o. e., pág. 505.
D. Tihamér Tóth, O brilho da mocidade, pág. 89.
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e sobressaltos, que a visão compassiva de Nossa Senhora flutua
bem alto, fascinante e materna. A Virgem SS. aparece-lhe como
a concretização humana mais perfeita do ideal de pureza angélica, e estimula-o com o exemplo luminoso, à prática difícil da
virtude. O jovem toma-se então de entusiasmo por Nossa Senhora, vendo n'Ela o ideal supremo da mulher. Convence-se de
que foi por Ela que veio a dignificação e reabilitação do "devoto
feminino sexo". Por Ela é que a mulher deixou de ser Eva para
se tornar Maria. E percebe que tanto mais uma mulher será Maria, quanto mais dela se avizinhar pela conformação da vida.
Porque reconhece em todas as mulheres os reflexos da visão
de Maria, o congregado saberá respeitar, em todas essas criaturas, a sagrada pureza de Maria. Costumará ver todas as mulheres à luz brilhante que se desprende da auréola virginal da Mãe
de Deus. Está garantido assim o respeito à virtude. Com efeito
diz Dom Tihamér Tóth: "O que ama com amor puro a Maria,
não amará com amor impuro outras mulheres". 13 Verá em todas
as frontes femininas uma destas três coroas: ou a grinalda virente, própria das virgens; ou a auréola sagrada, própria das esposas; ou o diadema régio, próprio das mães.
O sintoma mais agudo de nossa decadência moral é justamente a falta do respeito à digna companheira do homem. Roma
pagã sucumbiu politicamente por causa da corrupção da mulher,
e foi o Cristianismo que salvou o mundo reabilitando a dignidade feminina. Foi também nos séculos mais cristãos, que a mulher
gozou do mais justo apreço, justamente por causa da veneração
a Nossa Senhora, que nela se refletia. Na Idade Média, por exemplo, o moço cristão alimentava na fantasia aquele sentimento caval)1eiresco, que lhe fazia acatar e respeitar a dignidade moral
da mulher. Sonhava com uma jovem na vida, que trouxesse no
rosto humano os reflexos angelicais duma pureza quase celeste,
e estendia às virgens do seu século aquele amor com que amava
a Nossa Senhora. "A figura do cavalheiro medieval é formoso
exemplo da harmonia que pode haver entre a natureza e a graça". 1-1 Como em nossos dias esse exemplo se faz necessário! Esta
missão bela de cultivar na juventude o sentido cristão do respeito à mulher, está reservado às Congregações da SS. Virgem.
De tudo quanto levamos dito, podemos concluir que o ma13 )

D. Tihamér Tóth, Formación religiosa de jovenes, pág. 505.
e., 507.
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rianismo é de grande alcance psicológico para a formação religiosa dos moços: cultiva neles esse respeito profundo à Mãe de
Deus, dando-lhes a SS. Virgem como objeto de amor, e salva-os
das catástrofes morais apontando-lhes um modelo a seguir na
pessoa de Nossa Senhora. Não falamos aqui da proteção especial
que Nossa Senhora lhes dispensa: seria mais um capítulo de Ascética que de Pedagogia.
C~ntemplando retrospectivamente o passado glorioso das Congregações, bem como o seu papel atualíssimo na educação moral dos jovens, nada mais nos resta que trabalhar pela divulgação cada vez n1aior da milícia azul e branca de Nossa Senhora,
para que assim, através da mediação onipotente de Nossa Senhora, chegue mais depressa para os homens o Reinado social de
Nosso Senhor Jesus Cristo. "Ut adveniat regnum Christi, adveniat
regnum Maria e".

Que é o Capelão Militar?
Pelo Pe.

J os é

B u s ato, S. A. C., Capelão Militar do Realengo e
Assistente Eclesiástico do Diretório da U. C. M.

Lendo a "Memoria dei Clero Castrense Argentino", anuário
que todos os anos recebo gentilmente de Mons. André Calcagno,
Vigário Geral do Exército citado, se me depararam umas considerações acerca do Capelão Militar, as quais julgo oportuno
adaptar para os leitores da REB. E' um trabalho belíssimo que
mostra qual o papel do capelão no seio da tropa. Entremos logo
no assunto.
pai.

Em primeiro lugar o capelão é o pai substituto do recruta, que
o chama de Padre Capelão. Como tal, trata de infundir no soldado a confiança que só um pai pode inspirar. O conscrito, sobretudo se procede da campanha, se acha no quartel como num
ambiente, não só novo, mas, de certa maneira, até hostil. Compreende que deve servir à Pátria, que há de se submeter a uma
vida disciplinada e até dura, porém não entende que por uma
falta cometida por inadvertência deva ser castigada.
E tem a melhor vontade do mundo, porém quereria que tam-
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bém a tivessem para com ele. Vai servir à Pátria, envenenado com
um- rosário de patranhas, invenções contra o Exército, engendradas por gente pouco escrupulosa. Qualquer um pode ver seu retraimento, sua desconfiança, tanto mais que ele, acostumado a
trabalhar no campo, tenha só um fiscal: a sua consciência. Acrescente-se a isto o modo de agir dos jovens citadinos que encontram no recém-chegado um candidato indicado para as suas travessuras. Assim seu retraimento é ainda maior, e não encontra no
quartel de que possa se fiar a não ser o capelão, que acode a
.animá-lo, e a levantar se~ espirita com reflexões oportunas.
Já se disse que o quartel não apenas cuida de fazer soldados,
mas sim reeducar cidadãos. Vai para a caserna numa idade mui-to propícia para desvios e precisa se.r encaminhado. Uns são vitimas de sua ignorância, e outros de sua malícia. Ambos os males são prevenidos pelo capelão, mediante suas palestras, conferências e conversas particulares. E se é verdade que os exercícios
físicos o tornam mais hábil, mais ágil e forte, as instruções morais o encaminharA na senda da virtude, fazendo-o fugir às deformações e amar a retidão.
Confidente.

Ademais, o capelão procura que o recruta não perca o contacto com sua família. Muito pode fazer o capelão neste sentido. Nada mais oportuno do que servir-se dessa corrente afetiva
entre o lar e o filho, agora longe dos seus, para se tornar um
íntimo do conscrito. E como ele agradecerá a atenção do capelão
que pergunta pela família, que se interessa pela sorte dos seus!
O capelão é o melhor e o mais eficiente auxiliar dos chefes
para afiançar a disciplina. Ele é quem inspira ao soldado o sentido devido ao oficial e à camaradagem com os companheiros de
armas. O chefe que sabe aproveitar os bons ofícios do capelão,
chegará a ter conhecimento de muitas situações de ânimo dos seus
soldados, que ignoraria completamente pela natural reserva que
guardam por medo dos castigos ou repreensões a que estão
sujeitos.
"Notava eu - dizia-me um comandante de um regimento que um dos conscritos, de excelentes condições morais, intelectuais
e físicas, não produzia tanto quanto se podia esperar de suas qualidades extraordinárias. Em vão perguntava aos oficiais, sub-oficiais, que estavam mais em contacto com ele, as causas de tal
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anomalia. Reservado, taciturno, esquivo, fazia suas faxinas como
um autômato, com o pensamento longe de suas ocupações. Faltava-lhe o entusiasmo, embora não fizesse seus trabalhos mal". O
comandante necessitava saber o que se passava com este jovem,
na flor da idade.
Chamou o capei-ão, que não pôde dar melhores informações
a respeito do mesmo. Prometeu, porém, averiguar tais anomalias.
No dia seguinte pôde dizer ao comandante: "Meu coronel,
o caso do recruta X é uma verdadeira tragédia. Não está afetado
de nenhum mal físico, porém uma profunda crise moral o domina, e, se esta não for debelada, temo que o jovem se percq.".
Não é o caso de relatar o drama que ia se registando no lar
longínquo do recruta, nem como o comandante bom e paternal
tenha aplicado o remédio salutar, bem como o soldado, cheio de
otimismo, chegou a ser o exemplo dos seus camaradas. Sabemos
porém que a intervenção do capelão foi o único expediente capaz
de debelar a crise.
Mestre.

E' o segredo das forças morais. A instrução militar, o treinamento no manejo das armas, é a parte principal do ano militar,
que se cumpre com grande eficácia entre nós. Mas, para que o
quartel seja uma verdadeira escola integral, é necessário que haja
o mestre do espírito que é quem realiza esta função. Não urge
que o soldado pertença à religião do capelão. Os fundamentos
da moral dados ao homem .estão acima desta crença. Eles obrigam tanto ao universitário como ao rude, ao católico como ao
maometano, ao protestante como ao ateu. Os princípios morais
salvaguardam a dignidade humana e obrigam a todo ser racional, sem diferenças nem exceções.
Jamais, pelo que sabemos, tem chegado às autoridades competentes alguma observação neste sentido, isto é, que se tenha
violado o princípio da liberdade de consciência. Porque a função
do sacerdote no Exército abarca duas atividades distintas: o Mestre da Moral e Ministro de Religião. A primeira é ministrada indistintamente a toda a tropa. A segunda aos que professam a mesma religião que o capelão, de modo. facultativo, ainda por cima.
Para quantos recrutas a palavra do capelão resulta uma novidade! Tudo em nome de Deus, em nome de uma moral de que
o capelão é o seu exemplo, a toda hora! E como ouvem a voz do
capelão, com entusiasmo, com sinceridade, com proveito!
23
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Sacerdote.

A outra função do capelão é a que provém de sua condição
de ministro da Religião Católica. Aos católicos lembra as verdades da fé, o dogma que apreenderam nos dias de sua infância e
os preceitos da moral cristã que observaram em seus lares, porém
que muitos abandonaram por covardia ou por desleixo. Outros,
por seu turno, ouvirão pela primeira vez as verdades da religião.
Certo dia um major me contou que, ao regressar de uma diligência imposta por sua condição de chefe, ao tomar sua cavalgadura confiada ao soldado, seu ordenança, o encontrou absorto na
leitura de um pequeno livro. "Que lês com tanto interesse, soldado?" - lhe perguntou. E ele me retorquiu: "O catecismo, meu
major. No próximo sábado vou fazer minha primeira comunhão".
"Muito bem - lhe respondi - te felicito". E montando, segui
viagem. E ia pensando comigo mesmo: que lição me deu este
moço. Eu, católico como ele, faz muito tempo que não cumpro
meus deveres como tal. No sábado seguinte me ajoelhei junto ao
altar de campanha para receber também a santa comunhão.
Passando, um dia, por uma cidade, acercou-se de mim uma
mulher para me dizer: "Padre capelão, meu filho que está em tal
regimento, ainda não é batizado; tenho muitos remorsos e lhe
peço que o batize". Naturalmente que cumpri com o desejo daquela mãe.
Muitos jovens de famílias católicas fizeram sua primeira comunhão nos quartéis do Brasil. O soldado ouve o capelão falar
sobre os deveres do bom cristão, da necessidade de ajustar a vida
aos ideais que enobrecem e embelezam a existência. Então surge
em sua mente a lembrança do lar, escola, igreja, etc., e brota espontâneamente o desejo de ser consequente com sua fé.
De quando em vez há uma missa campal para os militares.
Não deixa de impressionar tal cerimônia. Silêncio profundo, uma
voz que explica o santo sacrifício da missa, suas palavras enternecedoras, tudo predispõe o soldado à meditação. Cresce isto mais
ainda por ocasião da Páscoa dos Militares. Oxalá se pudessem
sondar os pensamentos destes espíritos que lutam pelos grandes
ideais de uma humanidade melhor! Lá, a milhares de quilômetros
de distância, estão seus interesses afetivos: a mãe velhinha, o
pai doente, muita vez a esposa, os filhos, a lavoura, o povo ...
recordações que enchem a mente e o coração do soldado com vívidas figuras que tanto quer. E suas orações a Jesus, presente
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sobre o altar do sacrifício, brotam de seus lábios, emocionadas
e fervorosas, cheias de fé e saturadas de esperança!
E quando escreverem para os seus entes queridos, lhes dirão
que em tal data se reconfortaram com a santa comunhão. Estes
eram os sentimentos do grande general francês Montluc, que encontrava nas práticas piedosas seus recursos extraordinários para
lutar com denodo para a glória da sua querida França, cuja bandeira decorou com imarcescíveis lauréis nos campos de batalha.
O Alentador.

O capelão também exerce um po.deroso influxo no soldado
enfermo. Diremos de passagem que nada interessa mais aos superiores do que a saúde do recruta. Ao se manifestar um sintoma
de mal-estar, vai ele para a enfermaria e daí para o hospital, se
o caso o exigir. Não se olham os gastos, recorre-se a todos os
meios para restituir a preciosa saúde ao enfermo.
Mas os cuidados da clínica e da cirurgia não bastam para
reintegrar o enfermo na sua alegria e otimismo. O ânimo reclama uma atenção que o médico ou o enfermeiro não podem prestar. O capelão está obrigado a visitar os doentes. O regulamento
e sua vocação o reclamam. Trata de levantar o espírito do paciente, o entretém com conversas agradáveis que o façam esquecer
aquilo que o aflige. Quanto podem as palavras de quem se interessa pela nossa saúde!
Se é o caso, o capelão servirá de intermediário entre o doente e a família e se, apesar de todos os cuidados, ceder aos ataques do mal, do capelão receberá os inefáveis consolos de seu sagrado ministério. O capelão é quem preside à inumação dos seus
despojos, com as piedosas preces do Ritual.
Outra função do capelão é visitar nos quartéis os presos. A
privação da liberdade é sempre uma coisa dura. Por pequena que
seja a falta cometida deixa sempre no ânimo um rasto de amargura, com a consequente maledicência contra o superior que impôs a sanção. Serenar o espírito do privado da liberdade, ajudar
a tirar proveito do castigo, arrancar de seu coração a animosidade contra o oficial, autor da prisão, é obra do capelão.
É, pois, o capelão, ao mesmo tempo, mestre, amigo, mentor
e pai do recruta.
Nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, nas suas penas,
e ainda nos seus problemas sentimentais, é àquele a quem se di23*
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rige o soldado, na· segurança de que há de encontrar nele o conselheiro desinteressado e compreensivo que serene seu espírito e
aclare as dúvidas que se levantam em sua alma, nessa idade tão
propícia à desilusão e desalento. Ele impõe respeito e seriedade
e previne a quebra de muitas infrações dos regulamentos militares. Daí a i~portância que tem para as Forças Armadas o clero castrense.
Na última guerra houve exemplos de heroísmo da parte dos
capelães militares, tanto na retaguarda como na vanguarda. Frei
Orlando é um exemplo vivo desse heroísmo. Moço, jovial, tombou no posto de honra, pela Pátria, pelo Dever. Que seu feito
nos anime a cumprir os nossos deveres para com os membros das
Forças Armadas, tanto na paz como na guerra, se esta por
acaso vier.
Eis o papel dos capelães militares. Tudo por Deus, pela Pátria, pelo Dever.

COMUNICAÇÕES
Novidades Sobre Alexandre de Bales.
Em Março deste ano saiu em Quaracchi (Florença) o quarto volume
da "Summa Theologica" de Alexandre de Hales, ou, como desde sua origem era chamada, Summa fratris Alexandri. Este tomo IV corresponde ao
livro III e contém os tratados De lllcarnatio11e, De legibus et praeceptis
e De grafia et virtutibus. São 1170 páginas in folio. Seguiu o método dos
tomos anteriores.
Em torno da Suma Halense, há mais de meio século, trava-se uma
luta literária das mais ásperas. E' o chamado Problema da Suma. Tratase de saber se a Suma é ou não da autoria do Doutor Irrefragável. E'
de máximo interesse histórico e de suma importância para a história do
pensamento da Alta Escolástica. Alexandre de Hales morreu em 1245. Ora,
neste ano Alberto Magno iniciava sua carreira, São Boaventura e Santo
Tomás e os outros grandes teólogos desta época áurea do pensamento
cristão ainda nem cogitavam em escrever seus célebres tratados. Mas é
precisamente nesta Suma de Alexandre que já encontramos desenvolvidos
e solucionados os grandes problemas escolásticos. Até mesmo a adaptação
da filosofia aristotélica ao pensamento cristão aí já está delineada e aplicada em princípio. Tudo aquilo que sabemos ser típico dos grandes escolásticos, de Alberto, de Boaventura, de Tomás, de Escoto, etc. já está com

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

357

a mesma perfeição nesta Sunzma fratris Alexandri. Tanto no que diz respeito ao método, como na parte doutrinária. Não só os grandes pri11c/.
pios da escolástica (estes princípios aceitos por todos, não os princípios de
uma Escola), mas mesmo particularidades de doutrina já estão nesta Suma. Ora, se a Suma tivesse Alexandre de Hales por autor, o pensamento
maduro escolástico já estaria pronto em 1245, isto é, antes de Alberto,
Boaventura e Tomás: o gênio propriamente dito da escolástica não seria
nem Santo Tomás, nem outro qualquer, seria Alexandre de Hales. Seria
ele o Monarcha Theologorum e o Doctor Doctorum, como pelos antigos
era apelidado. Com isto S. Tomás e os outros perderiam não pouco de sua
famosa originalidade e o Halense estaria numa luz inteiramente nova e
fulgente, desconhecida aos modernos. Era por isso de interesse, principalmente para os tomistas, adiar quanto possível a data da confecção desta
Suma ou mesmo negar sua autenticidade. Foi assim que surgiu o "Problema da Suma", em cuja solução se empenharam nomes como Mandonnet,
Paulus, Minges, Duhem, Kramp, Orabmann, Pelster, Oilson, Théry, Chenu,
Calleband, Dausend, Teetaert, Oeyer, Lottin, Oorce, Bascour, Sinistero,
Ohellinck, Dijk, Soelch, Engelhardt, Henquinet, Doucet, etc., etc.
Os PP. Franciscanos do Colégio (internacional) de São Boaventura
em Quaracchi, depois da monumental edição crítica das obras do Doutor
Seráfico, se encarregaram da edição crítica também desta Suma. Em 1924
saiu o primeiro tomo, seguido em 1928 pelo segundo e em 1930 pelo terceiro. Surgiu então uma luta tão violenta em torno da autenticidade da
Suma, e tantas foram as acusações contra os editores, que eles julgaram
prudente suspender a publicação. E agora, em Março deste ano, saiu o
quarto tomo. E' precedido de um Prolegomerw, em volume à parte, de
nada menos que 413 páginas in folio a duas colunas. Neste Prolegomena,
assinado por Vitorino D o u e e t, O. F. M., prefeito 'da "Commissio Alexandri Halensis", os editores tentam ajustar contas. com seus numerosos
críticos. E realmente chegaram a um resultado inesperado e encontraram
não poucas novidades sobre Alexandre de Hales, cujo sétimo centenário,
em 1945, não pôde ser condignamente celebrado, em vista das tristíssimas circunstâncias.
A história do "Problema da Suma" é dividida em diversos períodos:
1245-1882, a autenticidade é admitida sem discussão (mais de 500 testemunhas foram encontradas); 1882-1902, descobrem-se as primeiras adições
certamente posteriores; 1902-1924, são comprovadas novas questões espúreas e a dúvida se estende paulatinamente sobre toda a Suma; 1924-1931,
até mesmo os três primeiros livros (os quatro tomos agora publicados)
não são mais aceitos como autênticos; 1931-1945, a genuinidade de toda
a obra é universalmente posta em dúvida ou mesmo prematura e categoricamente negada; descobrem-se ao mesmo tempo novos caminhos de
solução.
Em 1896 já era para Mando n n e t, O. P., mais do que evidente
(tão evidente que cria nem mesmo precisar prová-lo, observam os editores) que a "assim chamada Suma de Alexandre" não passava de uma
compilação feita na segunda metade do séc. XIII das obras de Alberto
Magno, S. Tomás e São Boaventura. Em 1931 O ore e, O. P. ("La Somme d' Alexandre de Hales est-elle authentique?" em T/ze New Sc/zolasticism
5, 1931, 1-72) reassumiu a tese de Mandonnet e tentou prová-la. Da obra
de Oorce dizem os Prolegomena (XIV): "Qua arte litteraria utique mirabili, sed .informatione critica ieiuna et ipsa rerum certarum notitia ad
sensum perversum vel dubitativum systematice coacta, semel pro semper
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quaestioni halesianae finem imposuisse ipse sane putabat!" Nega Oorce
categoricamente a autenticidade de toda a Suma, composta segundo ele
lá por 1270 para diante não só por franciscanos, mas também por seculares e, naturalmente ( o contrário nem seria imaginável!) nenhum influxo
doutrinário exerceu sobre a Alta Escolástica e, naturalmente também, muito menos sobre Santo Tomás. O maior mérito ( ! ) , escrevia Oorce, da
edição das obras de São Boaventura teria sido dar a Mandonnet ocasião
de duvidar da autenticidade da Suma! (Os pontos de exclamação são
dos Prolegomena). Nas págs. 65-72 castigam os editores com severidade
e desmascaram com forte ironia os modos indignos de proceder e de
argumentar de Oorce e Mandonnet, que não recuaram nem mesmo diante de arbitrárias falsificações. Neste mesmo ano de 1931 P e Is ter, S. J.,
proclamava Urbi et Orbi, no dizer dos editores, a incerteza da autenticidade de toda a Suma, seguido depois por todos aqueles que queriam
parecer "críticos" e não imbuídos dos preconceitos de Quaracchi (são sempre observações tiradas dos Prolegomena).
As principais novidades sobre o Doutor Irrefragável, que os Prolegomena nos oferecem, são: 1) Alexandre de Hales entrou na Ordem franciscana em 1236, não em 1231; 2) foram descobertos mais de 200 Quaestiones Disputatae de Alexandre; 3) também o Comentário às Sentenças do
Halense foi encontrado; e 4) afinal, que a Suma Halense é de Alexandre
mesmo e já em 1245 estava no estado de hoje.
Nos tempos de Wadding acreditava-se que o Doutor lrrefragável já
em 1222 se fizera Frade Menor. Baseados sobre Roger Bacon, os modernos admitiam comumente 1231 como o ano de entrada de Alexandre na
Ordem. Agora os PP. de Quaracchi descobriram um documento segundo
o qual um certo Magister Alexander de Hales archidiaconus Conve11trensis
no dia 15 de Agosto de 1235 não era ainda franciscano. Ora, nosso Alexandre era também Magister, era de Hales, era arc/zidiaconus, era magnus
et dives e sabia-se também que era titular Conventrensis. Podemos por
conseguinte tranquilamente identificar os dois Alexandres e portanto o
"Monarcha Theologorum" não entrou na Ordem franciscana antes de 15
de Agosto de 1235. Ademais, descobriram-se agora algumas Questões
disputadas por Alexandre "antequam esset frater", como dizem os manuscritos, que não podem ter sido disputadas antes de 1231. De. outro lado
sabemos que Alexandre não pode ter entrado muito depois de 1235. Ao
menos já em 1240 Adão de Hoo sucedera-lhe no arquidiaconado. Em 1233
a Escola Minorítica de Paris, iniciada certamente por Alexandre, já existia
e era regente João de Rupella. E afinal, o cronista Salimbene narra de
joão de Brena, rei de Jerusalém: "Revera non fuit tempore suo, ut dicebatur, miles in mundo melior se. Unde et de eo et de magistro Alexandra, qui erat melior clericus de mundo et erat de ordine Fr. Minorum et
legebat Parisius, facta fuit ad laudem eorum quedam cantio partim in
gallico, partim in latino, quam cantavi multotiens. Quae sic inchoat: Avent
tutt mantenent nostris florent temporibus". Mas este rei de Jerusalém, que também se fez franciscano, morreu em 23 de Março de 1237.
Deve, pois, Alexandre ter entrado entre 15 de Agosto de 1235 e 23 de
M.arço de 1237. Provàvelmente em 1236, ano em que também teve inicio
a Suma, como provam os editores. E' ainda interessante notar que também
os PP. de Quaracchi se inclinam a admitir a hipótese de Felder, de que
os franciscanos, como os dominicanos, possuíam naquele tempo em Paris
duas cátedras universitárias, uma regida por Rupella, outra por Alexandre, que ele regeu ce;tamente até 1244. Ambos morreram em 1245. Esta
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hipótese é ainda confirmada pelo fato de dois "baccalaurii Sententiarum"
iniciarem ao mesmo tempo, Bertrando de Bayona e Odo de Rosny.
De 1931 para cá descobriram os críticos mais de 200 Quaestio11es
Disputatae de Alexandre de Hales. Nas págs. 153-172 descrevem-se 120
Questões "antequam esset frater". Entre 172-197 outros 103 "postquam fuit
frater", e ainda 15 outras ou espúrias ou duvidosas nas págs. 197-203.
Sempre existiu a suspeita de que o Halense tivesse escrito também um
Comentário às Sentenças de Pedro Lombardo. "Alexandre foi o primeiro a ler as Sentenças", lastimava Roger Bacon e se indignava contra seu
confrade que, em vez da Bíblia, introduzira como texto oficial as Sen-_
tenças. Para o ano de 1245 escreve o cronista de Lanercost: "Obiit Parisius nobilis clericus magister Alexander de Halis maximo cum honore
cathedram theologice rexit ac lecturam artificia/em per se adi11ve11tam in
divisionibus et sententiis litterae scholasticis per (lege: post) eum reliquit.
Nam ante eum non erat littera trita nec sententia litterae elicita. Composuit etiam Quaestiomwz theologiae permagnos codices ita ut mira sunt
videre" ("Plus quam pondus unius equi", zombava Bacon). Mas em vão
se buscavam estes Comentários de Alexandre. Em 1945, 700 anos depois de
sua morte (o centenário foi, pois, feliz), os PP. Henquinet e Doucet encontraram finalmente no cod. Assis. 189 o tão desejado Comentário.
A grande chave de ouro que resolveu tão ràpidamente o problema
da Suma foi este Comentário. Quantas questões que antes se julgava tivessem sido tiradas de Odo Rigaldi e Alberto, agora é evidente que provêm do Comentário e que portanto não a Suma vem de Odo Rigaldi,
Alberto, Tomás, etc., mas estes se inspiraram na Suma.
Demonstram os editores que aquelas 200 e mais Questões e este Comentário, juntamente com os escritos de Rupella, são a causa material
da Suma. Muitas vezes as Questões foram literalmente transcritas, as mais
das vezes redigidas em nova forma. O parentesco entre a Suma e o Comentário se impõe à primeira vista. "Maximo sane cum labore" os PP.
de Quaracchi chegaram a estas conclusões: 1) a Suma (sempre se entendem os três primeiros livros, ou os quatro tomos agora publicados)
ainda não existia antes de 1231, mas foi iniciada depois de 1235; aproximadamente em 1240 foi feita a maior parte. 2) Em 1245 a Suma estava
no estado de hoje, com algumas exceções. 3) Depois de 1245 foram acrescentados os ns. 514-518 (De missione visibili), n. 333 (ad 2-5) e talvez
o n. 262 (ad 2) do primeiro tomo; os ns. 427-523 (De corpore humano
e De coniuncto) do segundo tomo; todo o livro IV (não o tomo IV 1) foi
elaborado depois de 1245; a seu respeito os editores querem ainda dizer
a última palavra (cf. pág. 74). 4) Os ns. 514-518 do I tomo foram escritos
depois de 1250, e os ns. 427-523 do tomo II são do decênio 1247-1257
e seu autor é provàvelmente Melitona. "Admirável coincidência! exclamam
os editores (355): Alexandre de Hales entrou na Ordem mais ou menos
em 1236, e precisamente então vimos começar a Suma. Alexandre morreu
em 1245, alguns meses depois de João de Rupella, e neste mesmo ano a
Suma, incompleta ainda como era, foi entregue às livrarias, para ser multiplicada, sem mesmo acrescentar a última questão do tomo I, que faltava.
Não seria porque, morto Alexandre, precisamente morrera o próprio autor da Suma?"
No epilogo (370) Doucet confessa ter escrito os Prolegomena contra
a sua vontade, porque sabia que devia corrigir muitas opiniões e castigar
muitos críticos. Confessa, que no princípio, ele mesmo era contrário à autenticidade, pois os argumentos apresentados lhe pareciam concludentes.
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Aprofundando-se, porém, mais no problema, descobrira aos poucos que
todos os argumentos ou eram falsos, ou ao menos não certos. Pois diziam 1) que Alexandre entrara na Ordem em 1231 e regera a cátedra universitária somente até 1238; mas ele descobriu que o Halense entrou na
Ordem pelo ano de 1236 e que nos anos de 1240-1244 ainda ensinava e
publicamente disputava. Por que, portanto, não podia compilar a Suma? 2) Diziam que Alexandre não escreveu um próprio Comentário às Sentenças; mas este Comentário não só existe, ele foi felizmente encontrado e
provou-se ser a fonte principal da Suma. - 3) Diziam que as "Quaestiones postquam fuit frater" deviam ser de João de Rupella e Estêvão de Po. !inácio; mas ele pôde provar que são de Alexandre e que, juntamente com
as outras "antequam esset frater", eram outra fonte principal da Suma. 4) Diziam com Bacon que a Suma foi atribuída a Alexandre só por reverência; mas também isso constatou-se ser falso, pois consta que foi compilada principalmente dos escritos anteriores de Alexandre. - 5) Diziam
não constar a existência da Suma antes de 1260; mas ele demonstrou com
documentação absolutamente certa que a Suma (1-III) já em 1245, quando
ainda vivia Alexandre, estava no estado de hoje, com algumas exceções
já indicadas. - 6) Diziam que a Suma era uma compilação dos escritos
de Rigaldi, Alberto Magno, Boaventura, etc.; mas constatou-se que estes ·
autores não são fontes da Suma, mas rios, dos quais a Suma é fonte. Diziam que o prólogo de São Boaventura, no qual cita "Alexander in
Summa", não é autêntico mas um acréscimo posterior, feito para este fim;
mas ele prova que a autenticidade da "Praelocutio" é documentada com
razões tão claras que nem mesmo se pode cogitar em pô-la racionalmente em dúvida.
Com a edição deste quarto tomo, a Suma original, qual existia em
1245, isto é, os livros 1-III, está completa. Falta a IV parte, compilada
depois de 1245. Os editores querem agora publicar o Comentário, depois
as Questões Disputadas, não somente para que mais fàcilmente possam
ser conferidos com a Suma, mas principalmente, como dizem, para que
afinal seja conhecido o verdadeiro Alexandre, outrora glória da Universidade de Paris, ao qual, juntamente com Alberto Magno, segundo atesta
Roger Bacon, todos aderiam como a anjos oniscientes.
Frei Boaventura K I o p pen b u r g, O. F. M.
Roma, 20 de Abril, 1948.

No Segundo Centenário da Moral Afonsina.
O ano de 1748 tornou-se célebre na história da Moral católica pelas
Adízotationes publicadas por S. Afonso e que os Ai•visi di Napoli fizeram
ràpidamente conhecidas nas principais cidades européias. Elas imprimiram à Moral católica uma orientação nova. Meio século antes, o P. Tirso
González, Superior Geral dos Jesuítas, havia endereçado ao Papa Clemente XI um aflitivo apelo: "Vossos Predecessores condenaram o extremo
laxismo e o extremo rigorismo; compete agora a Vós, Beatíssimo Padre.
estabelecer o justo meio-termo da verdade, em uma questão de tanta importância _para a vida cristã". O Vigário de Cristo não deteve a dúplice
corrente, e permitiu que os teólogos discutissem livremente, dentro dos
limites da ortodoxia. Quando, porém, essa voz autorizada reclamava uma
clara definição pontifícia, já surgira, próximo do Vesúvio, o homem providencial destinado a recolher, numa síntese orgânica, as seculares contro-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

36f

vérsias. Este tipo autêntico da romanidade, como S. Ambrósio e S. Gregório Magno, era dotado de lucidez mental, retidão de juízo e apurado
senso prático acima de qualquer contestação; esses dotes, além disso, en-contraram por outro lado ocasiões propícias para desenvolver-se. Mas
S. Afonso não se transformou, num átimo, construtor genial, pondo termo,
ao diuturno torneio de disputas; chegou afanosamente à solução do intricadíssimo problema de opiniões mais ou menos prováveis, tendo de devassar respeitáveis pilhas de livros.
O suave e insigne moralista expôs extensamente a sua interessante
odisséia científica, que nos relembra em alguns traços a que venceu com
igual trabalho o filósofo de Naplusa, S. Justino, nas origens do Cristianismo. Começando com certa severidade, confessa-o cândidamente: "Quan-do comecei a ocupar-me com a ciência eclesiástica, foram-me dados como mestres autores da opinião rigorista, e durante algum tempo combati
a seu favor". As mãos do advogado, tornado clérigo em 1723, veio a cair
a Theologia r,zoralis escrita em forma dialogada por Genet, por Hurter
denominado probabilioristarum caput.
Mons. Torni, amigo de Vico, e o Cônego Fortunato, professor do
Seminário, completaram a educação rígida a que era naturalmente propenso S. Afonso. Nas Academias Teológicas, que assiduamente frequentava, respirou os mesmos ares, polvilhados de cartesianismo. Prilmmer
afirma, sem o provar suficientemente, que a esta preparação teorética não
foi estranho o ensinamento do Dominicano P. Milante, que na Universidade napolitana regia a cátedra do texto de S. Tomás.
Aí por 1728, dedicado ao ministério apostólico entre os vagabundos
e os operários, reconheceu logo a contingência em que o colocava a moral rígida, com as suas exigências intolerantes. As situações diversas das
almas que viviam ao longo da Riviera, e as das metidas nos socavões dos
Apeninos, produziram nele uma evolução de idéias. Após prudente e nada
caprichosa elaboração, terminada imediatamente nas Missões populares,
tornou-se defensor de uma moral mais benigna, inspirando-se na pedagogia do Redentor. Isto não significa absolutamente volubilidade mental e
menos ainda uma cômoda adaptação de consciência sacerdotal. Certas experiências da vida fazem germinar, ao contacto com a realidade, poderosas
e salutares transformações.
S. Afonso - é bom que se releve - não se abandonou cegamente
à Moral probabilística, que naqueles anos bebera em águas paradas; aproximou-se delas na incessante procura da verdade, absorvendo os melhores elementos. Não aceitou de ponto em branco todas as teses.
Neste segundo período a sua evolução intelectual parece caracterizada por profundas hesitações. Previa que o resultado das pesquisas era momentâneamente provisório. Insatisfeito, continuava alegremente a joeirar,
para estabelecer no emaranhado casuístico o juste milieu pedido pelo P.
González.
Independente, não se tendo enfeudado a nenhuma escola clássica, resolveu heroicamente, em 1745, estudar por si os mais acreditados manuais
de Teologia Moral, para descobrir a misteriosa harmonia existente entre
a misericórdia e a justiça de Deus em relação ao gênero humano. Assim,
sob os olhos desse incansável ledor passaram cerca de 800 autores, dos
quais extraiu 80.000 citações, como demonstrou criticamente o P. Gaudé.
O primeiro fruto desse colossal empreendimento foi a publicação, em
1748, das Adnotationes à Medul/a T!zeologiae moralis de Hermann Busembaum (t 1668), Jesuíta oriundo da Vestfália, teólogo cio Bispo de Miinster.
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O texto, acrescido de notas perspicazes, levava diversos apêndices, entre
os quais os famosos sobre a Infalibilidade pontifícia e a Imaculada Conceição de Maria. O volume, in 4.º, contendo 1032 colunas, abria com um
índice dos livros, dos tratados e capítulos, como ainda se costuma fazer
hoje. O autor advertia já na capa que havia compilado aquela obra para
os jovens de sua Congregação. Apenas saída da tipografia do napolitano
A. Pellecchia, as Adnotationes receberam o aplauso geral do clero, como
o testemunham algumas cartas inéditas conservadas no Arquivo geral dos
Redentoristas. Mons. Fabrício Salerno, Bispo de Molfetta, escrevia a S.
Afonso a 28 de Setembro de 1748: "Anunciei ao meu Clero o livro de
Teologia moral composto por V. S. lima., que ·reúne tanta bondade, zelo
e doutrina, e tão merecidamente dado à publicidade, em proveito e bem
das almas". O Cônego Jório escrevia por sua vez, em Dezembro: "Comecei a ler imediatamente o teu livro, que me parece utilíssimo, e todos os
confessores deveriam adquiri-lo, porque nele está coligido quanto dizem
os moralistas, e é muito boa a escolha das opiniões ... " Os louvores brotaram de toda parte da Itália, e já em Novembro assim externou o Cônego
Sparano o seu cententamento: "Até que afinal vi realizado aquilo que há
tanto tempo reclamava!"
Era o início de um trabalho científico que se foi progressivamente
ampliando e aperfeiçoando, através, também, de exemplares palinódias,
que são frequentemente as mais belas horas do gênio. Em 1753-1755 reeditou as Adnotationes, em dois volumes, com um elenco de 91 proposições
retratadas. Aqui se percebe um cunho mais pessoal: o processo é conduzido com um senso de maior objetividade e medida. E' estupendo o prefácio, com um sabor auto-biográfico: "Lendo os autores, entre eles encontrei alguns muito indulgentes, que, sem se preocupar com a verdade, escrevem para agradar ao mundo. Sempre prontos a pôr fofas almofadas sob
a cabeça dos pecadores, adormentam-nos no vício. E' fora de dúvida que
esses teólogos causam um mal imenso à Igreja, porque quem ama os
meios fáceis, apressa-se a seguir suas máximas. Mas encontrei outros que
na sua excessiva rigidez confundem os conselhos com preceitos e impõem
novos pesos às consciências, sem consideração pela fragilidade humana.
Uns conduzem à perdição pela frouxidão, outros pelo desencorajamento.
Compondo o presente livro, propus-me conservar-me no justo meio-termo
entre o laxismo e o rigorismo. Para me esclarecer nas questões, não re{:uei
diante de nenhuma fadiga. Consultei os autores clássicos, antigos como
modernos, os de opinião benigna e os rígidos. Empenhei-me particularmente a examinar nas suas fontes todos os textos de Direito canônico, relativos à matéria tratada; notei acuradamente todos os passos dos Santos
Padres, acrescentando-lhes reflexões; transcrevi e conferi as sentenças de
S. Tomás, hauridas na sua própria fonte. Nas controvérsias intricadas,
quando se me tornava impossível resolver as dúvidas com a leitura dos
autores, discuti-as com pessoas doutas, para chegar a uma conclusão. Ao
avaliar as opiniões, levei mais em conta a razão que a autoridade; antes
de pronunciar um juízo, p~ocurei conservar a mais completa indiferença,
para me não deixar comover nem pelo prejuízo nem pela paixão. Tendo
assim determinado, como me era possível fazê-lo, o preciso valor respectivo das opiniões, dei-lhes a nota característica de "menos provável", "igualmente provável", "mais provável". Afinal, para não deixar perplexos os
leitores, esforcei-me por indicar na maioria dos casos a opinião por mim
adotada, contràriamente a tantos autores que se contentam com apresen-
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tar opiniões alheias, sem fazer conhecida a sua própria, com grande desilusão de quem percorre seus livros".
Deste trecho transcrito, que se não tem fàcilmente ao alcance da
mão, se depreende todo o método de S. Afonso, cuja excelência é palpável.
A odisséia científica alcançou sua última fase nos anos seguintes, carregada de obras, com o eficaz auxílio de discípulos inteligentes e decididos. Os biógrafos quiseram fixar como data decisiva o ano de 1762.
Verdadeiramente, eleito Bispo naquele ano, S. Afonso não interrompeu
os estudos prediletos. Com serenidade ele estudioso e paixão de apóstolo,
pesquisou em seguida momentosos e mais complexos casos de consciência, coligindo, com a madureza do espírito, novos elementos. Sustentou
vigorosamente a polêmica travada em torno de sua Tlzeologia moralis, esclarecendo a posição assumida, corroborando-a e defendendo-a com valor.
Em 1779, S. Afonso, rico de experiências missionárias, pastorais e
culturais, reeditou a sua Teologia moral em urna editio octava absolutissima, assim coroando o resultado de tenazes fadigas. Do Busembaum de
1748 não restava senão a simples ordem da matéria, que ainda em tempos recentes agradou a Ballerini: o clima doutrinal era outro. Em todas
as páginas, de cima a baixo, respirava--se aí uma maravilhosa moderação, que se não encontrava em tratados congêneres.
A Remondini, seu editor, confidenciou sem rodeios: "Esta última edição me deixa morrer contente, como, de modo contrário, me faria morrer
pesaroso, se morresse sem ver esta reedição". Parece-nos ainda ver esse
campeão da Igreja, aos oitenta e três anos, na pequena cela de Pagani,
tomando complacentemente os tomos juntos, numa tarde outonal do Vêneto: examina-os quase que acariciando-os. Tudo está exato: as páginas
espaçosas refletem como que em nítido espelho as suas idéias; observa
com gosto haver traçado um seguro caminho entre os perigosos escolhos
do -rigorismo e do laxismo.
Pensando nesta herança indiscutivelmente preciosa, Gemelli observou
no seu Franciscanismo: "S. Afonso é o doutor máximo da Teologia moral
e a maior figura religiosa do século XVIII".
Depois do Cardeal Manning, os doutos estão de acordo em que S.
Afonso é na Teologia moral o que é S. Tomás na especulativa. Neste claro manancial se dessedentaram no século findo os magnos espíritos dos
Beatos V. Strambi, Gianelli, Claret, dos Santos J. Cafasso, J. Vianney e
João Bosco ...
Contraditada e amada, vilipendiada e exaltada, a Moral Afonsina não
escapou à solfcita vigilância do magistério eclesiástico. Um exército de
Bispos a aprovou, a gloriosa e ininterrupta série de Papas, de Bento XIV
ao atualmente reinante Pio XII, a celebrou e aconselhou com documentos
irrefragáveis. O fato é confortador, e este 2.º centenário nos induz a desejar a proclamação de S. Afonso como Padroeiro dos confessores: Confessariorum caelestis Patrontts. - (Osservatore Romano, 2-4-48).
O. G r e g o r i o.

João de Montecorvino.
Quando, há uma dezena de anos, fiz uma preleção sobre João de
Montecorvino, na aula magna do Instituto Superior Oriental de Nápoles,
formulei o voto de "que o Fundador da Igreja Chinesa fosse legalmente
inscrito no Catálogo dos Beatos". Não viria agora o caso de recordar
uma pequena ocorrência da crônica universitária, se, naquela ocasião, não
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houvesse o argumento da conferência atraido, como se afirmou, um público excepcional. Pareceu-me sentir palpitar a alma da Nápoles católica:
João de Montecorvino nasceu na terra partenopeana (hoje está fora de
discussão que sua pátria seja Montecorvino Rovella, e não a destruída
Montecorvino dei Dauni, como opinou Wadding) e a sua máscula figura
de missionário e de pastor foi recordada na "Casa dos Chineses", na
qual um outro ousadíssimo missionário, o Padre Matteo Ripa, havia renovado, em pleno setecentos, o sonho generoso de uma China tornada cristã
por obra dos próprios chineses e, largando âncora de Nápoles rumo ao
Império Celeste, havia procurado, lá em baixo, reorganizar as fileiras dispersas do trabalho de João de Montecorvino e Matteo Ricci.
Aquele voto, expresso na gloriosa Casa de Ripa - e portanto também na gloriosíssima Universidade de Nápoles, à qual está hoje agregada -· repetia um voto solene enviado ao Santo Padre pelo Concílio Plenário Chinês, celebrado em Changai em 1924, sob a presidência de Mons.
Costantini, então Delegado Apostólico, e composto de outros cinquenta
Bispos e de um maior número de teólogos: "O primeiro Concilio plenário, reunido na cidade de Changai, expõe humildemente a Vossa Beatitude que o Servo de Deus, João de Montecorvino, da Ordem dos Frades
Menores, primeiro Arcebispo de Pequim, pelas suas heróicas virtudes missionárias e seu ativo zelo na pregação da Fé Católica, adquiriu junto aos
chineses uma admirável fama de santidade, e assim, desde a sua preciosa
morte, que ocorreu no ano de 1328, vem sendo venerado pelos fiéis cristãos. Por isso, o Concilio unânimemente pede seja reconhecido este antigo
culto popular ... "
Dessa data até hoje, o piedoso propósito de promover a suprema glorificação desse santo homem foi reforçado por uma série de preciosas
contribuições para o conhecimento da pessoa, da obra, dos colaboradores,
das memórias de Frei João. A sua admirável vida, conquanto apresente às
vezes aspectos romanescos, pôde ser reconstruída nas suas principais fases, que não foram alteradas pelas muitas e muito copiosas amplificações
legendárias. Dos primeiros documentos franciscanos, de Frei Elemosina, do Beato Odorico, de Frei João de Marignolli - das cartas pontifícias às cartas do próprio João de Montecorvino, aos modernos historiadores das Missões e aos mais insignes sinologistas (Wilger, Pélliot, Van
Den Wyngaert, o nosso Vacca), é possível extrair elementos suficientes
para identificar o grande missionário. Os seus feitos grandiosos (parece
impossível) ficaram ignorados durante quase três séculos, perdidos entre
a multidão anônima dos "Peregrinantes pro Christo" - como se chama_vam os Dominicanos e Franciscanos que nos séculos XIII e XIV P.ercorreram as distantes estradas do Oriente. E' preciso recuar à era de 1500,
ao célebre analista da Ordem dos Menore.s, \Vadding, que foi o primeiro
a fixar histôricamente a figura de Montecorvino, exumando duas cartas
suas e a crônica de Frei Elemosina. Aí po1· 1700 foi escrita a Crônica de
Marignolli e só depois surgiram outros dados, numerosíssimos. Um veterano das Missões chinesas, o minorita P. Silvestri, que hoje descansa um
pouco de suas apostólicas fadigas no romano Colégio de S. Antônio, escreveu uma excelente biografia de Frei João, um livrinho sugestivo, que
chamaríamos de popular, pela fluente e agradável narrativa, se hoje, infelizmente, o qualificativo de popular não designasse quase sempre produtos intelectualmente inferiores.
Em duas palavras, o curriculum vitae de Frei João é este: nascido
em 1247, talvez da ilustre família Pico, entrou ainda muito jovem na Or-
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dem dos Menores; alistou-se, aos trinta e um anos, como o seu contemporâneo e companheiro Frei Odorico de Pordenone, entre os "fratres peregrinantes" e de Rieti, enviado por Nicolau IV com muitos confrades,
partiu do Adriático (1288) para Antioquia, e daí, através da lndia, para
a China. A viagem durou cinco anos. Criado Legado Pontifício, munido
de vinte e seis credenciais para os príncipes do Oriente, chegou à atual
Pequim, foi cordialmente acolhido pelo Grão Khan, que lhe deu principesca
hospedagem e plena liberdade de pregar. Fundador da Igreja na China,
consagrado Arcebispo de Pequ-im, permaneceu trinta e quatro anos no
seu posto de Pastor e morreu na idade de oitenta e um anos, depois de
haver conquistado à fé cem mil pagãos.
O movimento, recente, pela glorificação de Frei João - ao qual deu
magnífico impulso doutrinal e espiritual Mons. Celso Costantini - determinou a Secção Histórica da Congregação dos Ritos a redigir uma "inquisitio" sobre a vida, as missões, as virtudes e a fama de santidade do
primeiro Arcebispo de Pequim. E' um estudo histórico metodologicamente
perfeito (1932), que traz a assinatura, como relator geral, de um erudito
de primeira ordem, o beneditino H. Quentin. Se fosse preciso (mas tal
não é o caso) demonstrar como tenha sido providencial a instituição dessa
Secção como o centro mesmo do sagrado dicastério dos Ritos, bastaria
para prová-lo este estudo somente, que, à distância de sete séculos, conseguiu dar definitivo relevo a uma figura de primeira plana na história
missionária. A Ata da reunião da mesma Secção ( 17 de Fevereiro de 1932)
- redigida também por Quentin - confirma o valor decisivo das pesquisas e das conclusões em matéria tão delicada; e apraz relevar que
entre os consultores achava-se presente àquela sessão o P. Hipólito
Delehaye, venerando presidente dos Bolandistas, que todos os da nossa
geração nos habituamos a admirar como o mestre dos mestres da crítica hagiográfica.
Não está inteiramente excluído - como observam Silvestri e Vacca
- que os arquivos chineses, cada dia melhor explorados pelos estudiosos
de todo o mundo, possam aumentar, com novos documentos, a nossa
admiração por João de Montecorvino; deve-se igualmente esperar que se
possam encontrar outras cartas suas, além das que já conhecemos e quei
são expressão de altíssima sabedoria missionária. A este respeito escreve um sinólogo protestante ilustre, Artur Cristóforo .Moule, da Universidade de Oxford ( 1930): "São assaz poucos os monumentos da obra missionária da Idade Média que tenham maior interesse que as cartas de
João de Montecorvino. . . Delas podemos deduzir que era ele uma pessoa
douta, resoluta e corajosa, muito acima da média comum, pelo caráter e
força moral".
Os seus métodos de conversão e de formação fazem dele o primeiro
precursor da idéia do Clero indígena; uma idéia que só hoje, no século
XX, entrou finalmente, por unânime reconhecimento, na fase de realização geral. Acrescenta Oeorges Ooyau - o eminente historiador e apologista, que à história das Missões dedicou os últimos anos de sua operosíssima vida - que João foi também precursor da idéia de adaptação
missionária: fez-se realmente senhor da língua tártara, para a qual traduziu o Saltério e o Evangelho.
O caráter de sua ação traz, sob todos os aspectos, sinais de majestosa grandeza, que a iconografia (exclusivamente moderna, infelizmente)
expressou, atribuindo-lhe uma estatura alta e robusta. Diz Mons. Costanti-
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ni: "Ele é um homem de grande coragem e se eleva sobre o horizonte
missionário da China como um gigante".
A Secção Histórica dos Ritos quis, com flagrante oportunidade, interrogar Goyau sobre a questão do culto que lhe é prestado: "Evidentemente - escreve ele - um culto do qual todos os vestígios desapareceram com a queda do catolicismo chinês, não pode ser assimilado ao culto
definitivo da Bula de Urbano VIII. Mas é permitido observar que a Igreja,
no curso dos séculos, tem honrado como Santos algumas personagens, por exemplo, de Bispos ou Mártires de cidades que se tornaram, depois,
títulos in partibus - cuja santidade ficara esquecida nos próprios lugares
onde surgira".
Em Novembro último, a cidade de Montecorvino tributou soleníssimas homenagens ao seu grande filho, e por esta ocasião o Santo Padre
enviou ao Ministro Geral dos Frades Menores uma Carta gratulatória:
"Tantos foram os méritos adquiridos por este Pregoeiro do Evangelho, que
Nicolau IV o elegeu seu Legado para o Extremo Oriente, e Clemente V,
elevando-o à dignidade de Arcebispo, o elegeu Patriarca de todo o Oriente,
e lhe designou por sede Cambalic, hoje Pequim, de modo que por meio
de João e de seus Cooperadores foram lançados felizmente na China os
primeiros fundamentos da Hierarquia Eclesiástica".
Após sete séculos, Pio XII pôde gloriosamente coroar a obra de Clemente V e de João, constituindo na China a Hierarquia católica e pondolhe à frente, como sucessor do nosso, um Pastor chinês, Cardeal da Santa
Igreja Romana.
Títulos de honra para a Família dos Menores e para todos os italianos, que conservam com tanta esperança, em nome de Francisco e de
E. Mar tire.
João, a nova China. - (OsserPatore Romano, 14-2-48).

Um Mártir da Imprensa Católica.
Desde a Reforma, os povos, e sobretudo seus dirigentes, vêm procurando subtrair-se à suave direção da Igreja e da luz das verdades divinas reveladas. Foi prometido à humanidade, sequiosa de felicidade e de
paz, um paraíso terrestre, em troca da renúncia à bem-aventurada imortalidade, e quais as consequências não há quem não as veja. Mas, infelizmente, é nos tempos de transviamento e de confusão que se foz atual a
sentença de Jesus: "Quem não está comigo, é contra mim". E' precisamente nos períodos de convulsão da história que os princípios católicos
se patenteiam mais nitidamente e se alarga mais a separação entre o bem
e o mal, entre o preto e o branco. Muitos, alucinados por qualquer falscazinha de verdade, engrandecida com arte pela propaganda adversa a
Cristo, acabam por não mais enxergar e por trair os seus deveres e responsabilidades; outros perdem a coragem de afirmá-los. Não raro, somente um punhado ele autênticos heróis se anima a resistir aos golpes
traiçoeiros do gênio do mal e se afirma sustentáculo e conforto dos mais
débeis. O México, Espanha, Rússia e Alemanha tornaram-se, nestes últimos tempos, a arena sobre a qual refulgiram os heróis da fé, irradiando
junto de si e ao longe uma luz materializada de virtude e de coragem.
A Holanda - cujo heróico comportamento durante a ocupação nazista recebeu o louvor do Santo Padre - teve o seu herói no carmelita P.
Tito Brandsma, alma superior, contra a qual se quebraram as ferozes
ideologias do invasor. O povo holandês recorda com saudades a sua me-
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mória e lê com veneração o "Diário de um encarcerado", escrito pelo valoroso docente da Universidade de Nimega na cela 577 do cárcere de
Scheweningen.
A Holanda é uma pequena nação, da qual só a terça parte é católica, mas a vida religiosa se apóia numa organização exemplar: escola, rádio, imprensa, uniões profissionais, Ação Católica, apostolado missionário formam um complexo imponente, do qual legitimamente se ufanam
os católicos holandeses. Pareceria impossível que a todas essas obras profusas dedicasse sua atividade de pioneiro otimista e corajoso o P. Tito
Brandsma. Nenhum obstáculo o desanimava; para ele, as dificuldades existiam apenas para serem superadas. E tudo isto com uma simplicidade que
sómente se explica pela sua vigorosa vida interior. Nascido em 1881, ingressou no Carmelo em 1898 e foi ordenado sacerdote em 1905. Quatro
anos depois, laureou-se em Filosofia para se dedicar ao ensino nas escolas da Ordem. Desde 1923 até ao dia de sua prisão, foi professor e depois Reitor Magnífico da Universidade de Nimega. Estas as etapas da peregrinação terrena do P. Tito Brandsma. Mas, ao lado delas, quanta luz
de bondade e de saber soube difundir! Era conhecido na Holanda e mesmo no estrangeiro, pela sua indomável caridade: as angústias, os sofrimentos, os litígios encontravam sempre no grande coração do P. Tito a
palavra e a ação oportuna e benéfica, sendo a sua mediação invocada e
sempre aceita com simpatia e respeito pelos· operários, que o amavam como o seu melhor defensor. Os intelectuais e mesmo os colegas da Universidade sentiam o fascínio sobrenatural que se irradiava de sua pessoa.
A atividade científica do P. Tito se destina de preferência aos místicos; ainda estudante, publicou uma antologia dos escritos de S. Teresa;
já professor universitário, pôs mãos à tradução integral de todas as obras
da grande mística do Carmelo. Este trabalho, acolhido com incondicional
apoio e simpatia pela crítica, foi infelizmente tolhido no seu 4.º volume
pela prisão e subsequente deportação do autor. Mas o campo a que o
P. Brandsma dedicou a maior e melhor parte de suas energias, foi a impransa. Os seus escritos, aguardados sempre com ânsia crescente, tinham
uma extraordinária difusão e lhe conquistaram o apelativo de "douto apóstolo". Foi por isto nomeado, pelo Episcopado holandês, Assistente Eclesiástico dos jornalistas católicos (e deve-se considerar que na pequena
Holanda prosperam acima de doze Diários católicos), encargo a que o
P. Tito emprestou tal competência e prestígio, que lhe deixou como que
impresso o cunho de sua personalidade. Deu à imprensa uma direção de
firmeza e coragem, especialmente durante a ocupação nazista, que já agora se transformou numa sagrada herança para os jornalistas holandeses.
A sua atitude firme e resoluta na defesa dos princípios católicos custoulhe a vida. E isto constitui a mais pura glória do zeloso Assistente Eclesiástico.
Pelos fins do ano de 1941 os nazistas impuseram aos jornais católicos a obrigação de não recusarem as notícias nazistas a pretexto da
"flagrante incompatibilidade com os princípios católicos". Abria-se assim
o conflito sobre os mesmos princípios. A situação era grave, e o P.
Brandsma, como Assistente Eclesiástico dos jornalistas, compreendeu toda
a responsabilidade que lhe cabia. Numa carta de 31 de Dezembro de
1941, comunicava às redações: "Se as autoridades insistirem por forçar
a aceitação de propaganda nazista, devemos recusá-la. Não poderemos
agir de outra forma. . . Deus dirá a última palavra e premiará o servo
fiel". Mas uma carta só não poderia bastar ao fogo apostólico que de-
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vorava o animo do P. Tito. De acordo com o Arcebispo, percorreu toda
.a Holanda, de um lado a outro, para levar pessoalmente aos jornalistas a
sua palavra de encorajamento e estímulo, numa hora tão grave para a
Pátria. A empresa era arriscada, pois os nazistas vigiavam meticulosamente os movimentos do P. Brandsma, e já o seu nome se achava assinalado em todos os postos policiais como o de um "homem perigoso". O
P. Tito, entretanto, cumpriu intrepidamente a sua· missão, até ao último
jornal de província, confiando únicamente em Deus. Na tarde de 19 de
Janeiro de 1942, exatamente quando regressava da última visita, foi capturado pelos nazistas e encerrado numa prisão. Ao comissário Ha~egen,
que com policial gentileza lhe assegurava que a sua detenção não pâssaria de uma noite, o P. Tito, transpondo o portal do cubículo, respondeu:
"E' bastante estranho ter de penetrar numa prisão aos sessenta anos!"
Ao que o comissário replicou: "Então não deveria ter aceitado a incumbência do Arcebispo". "Esta resposta foi a minha consolação", anotou o
P. Tito· no seu diário.
Naquela tarde iniciou o ex-Reitor Magnífico a sua "Via Crucis" através
de vários cárceres e campos de concentração, até ao Calvário de Dachau,
aonde chegou pela metade do mês de Junho de 1942. Durante a dolorosa
,odisséia refulgiram as sólidas virtudes do P. Tito: a poesia composta nos
primeiros dias da sua detenção, e .largamente conhecida na Holanda como
a "Súplica de um Mártir", diz claramente que o docente da Universidade
,de Nimega não foi apenas um esteta da literatura mística, mas ele próprio
um místico. Pelo contrário, a sua imponente atividade apostólica e científica não era senão a manifestação de uma vida em constante união
com Deus.
O horrendo campo de Dachau tornou-se bem depressa, para o P.
Tito, campo de apostolado: compôs uma belíssima "Oração. da manhã"
à SS. Virgem, que servia para infundir coragem e resignação aos reclusos
e que hoje muitíssimos libertados continuam a rezar. Um episódio entre
tantos nos atesta mais que qualquer outro a grande virtude do piedoso
.carmelita: os internados eram constantemente obrigados a banhar-se, mas
com a imposição de que deveriam retornar ao local com os pés rigorosamente limpos, o que se tornava extremamente difícil, porquanto do lugar
dos banhos à barraca mediava longo trajeto, que devia ser vencido a pés
nus. A execução da ordem era confiada a um comunista, o qual se desvelava mais do que o necessário para fazer respeitadas as disposições. Um
dia, o guarda encontrou lama nos pés do P. Tito, e por isto o fez passar
para a cauda da longa fila de infelizes à espera da inspeção. Terminado
o exame, o comunista pôs-se a injuriar cruelmente os "delinquentes" que
"desobedeciam". Afinal, virando-se para o P. Tito, apostrofou-o: "Você
também não passa de um porcalhão!" E, atirando-o ao chão, aos pontapés, cobriu-o de blasfêmias infernais. O pobre prisioneiro cai por terra
desfalecido, mas apertando fortemente o braço para não deixar ver o
estojo dos óculos, oculto sob a axila. Isto irritava ainda mais o insolente
comunista, pois era proibido aos prisioneiros levar qualquer objeto ao
banho. O P. Tito pôde finalmente escapar-se das mãos do cruel guarda,
arrastando-se como um cão açoitado até alcançar a pousada. Aproximase um companheiro ele desventura, para consolá-lo e ajudá-lo a vestir-se;
mas o P. Tito, sorrindo alegremente, respondeu-lhe: "Querido irmãozinho,
soubesses o que eu ocultava! ... " Assim dizendo, mostrou-lhe o estojo dos
óculos, no qual conservava Jesus Eucarístico, e, convidando o companheiro
a ajoelhar-se, acrescentou: "Rezemos agora. . . Adoro Te devote, latens
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Deitas". Depois de alguns minutos de profunda adoração, o Sacerdote levou furtivamente o estojo, para repartir a Bênção Eucarística com os poucos vizinhos. E na manhã seguinte confiou ao mesmo companheiro: "Sintome profundamente feliz por haver passado a noite velando com o meu
Senhor!"
A 26 de Julho, esgotado pela fome e maus tratos, a forte testemunha
da Fé passava a contemplar facie ad faciem a Deus, com o qual vivera
continuamente unido aqui na terra. O cadáver foi atirado ao forno crematório. Mas os seus feitos vivem no coração de milhares de jovens holandeses, que no P. Tito saúdam o mártir da imprensa católica. Hoje, no
sétimo aniversário da prisão, de muitos corações se eleva a oração para
obter do bom Deus o dom da fé intrépida e da caridade invencível que refulge na vida desse insigne filho do Carmelo. - (Osservatore Romano,
29-1-1948).
A. Oro e neve I d.

ASSUNTOS PASTORAIS
Commentarius ad Cons.titutionem Apostolicam Pii PP. XII "Sacramentum Ordinis.". 1
1. !fac Constitutione Apostolica quoad tempus futurum dirimitur controversia, per saecula inter theologos primae notae agitata, aliis aliter sentientibus. Cardinalis van Rossum in suo libro "De essentia Sacramenti
Ordinis" sex diversas affert theologorum de materia sacrorum Ordinum
sententias.
Ex Actis praeparatoriis huius Constitutionis, speciali cum facultate
inspectis, et obtenta speciali facultate quaedam publicandi, haec afferimus.
Initio huius saeculi ~aestio de ritibus essentialibus Sacrorum Ordinum tractata fuit in Cmnmissione Pontificia ad praeparandum Codicem
luris Canonici. ln animo fuit inserere novo Codici Iuris specialem canonem de iterandis aut supplendis ritibus, in Sacra Ordinatione omissis aut
male factis. Tenor huius canonis fuit hic:
§ 1. Si urzicus sit ritus esserztialis sacrae Ordinationis et hic praetermissus fuit aut modo dubio positus, integra ordinatio iteretur absolute vel
sub condicione.
§ 2. Item, si plures ritus sirzt certe vel probabiliter esse1Ztiales, et
0111nes fuerillf praetermissi vel modo d11bio positi.
§ 3. Si vero plures ritus sint certe vel probabiliter essentiales, et 1ums
tanfum fuerit praetermiss11s vel modo d11bio positus, solus rit11s def ect11os11s
repeterzdus est vel absolute vel sub corzdicio!le, si exirzde ordillafio evadit
certe valida,· sec11s, illfegra ordinatio repetenda absolute vel s11b corzdiciorze.
2. De huius canonis re et forma membra Commissionis 11011 fuerunt
unius sententiae, sed graves inter eos ortae sunt dissensiones. · Nihilominus
in sequenti Schemate idem canon examini Commissionis denuo fuit subiec1) Veja-se sobre este assunto também o estudo de Mons. J. Na b u c o: "A Essência do Sacramento da Ordem" (REB 1941, pãg. 740-745).
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tus, adnexas tamen habens nonnullas notas ex quibus elucet: aliquos Consultores proposuisse canonem alterius tenoris, sei!.: "Si in sacra ordinatione quid essentiale omissum fuerit vel modo dubio positum, integra ordinatio iteretur absolute vel sub condicione". Ali is vero placuisse videtur,
canonem propositum ex toto supprimi. Omnes fuerunt in Voto unanimi:
ut S. C. S. Officii tandem aliquando finem imponeret tantae opinionum
diversitati circa partes essentiales sacrorum Ordinum, diversitati, quae tot
turbaret conscientias delicatas neque honori esset Ecclesiae. Praeses Commissionis, Cardinalis Gasparri, monuit: Sacram Congr. S. Officii sine diuturnis studiis desiderio Commissionis satisfacere posse mediante hac simplici tatiocinatione: per multa saecula in Liturgia Romana ritus soli ad
ordinationem adhibiti fuerunt impositio manuum cum oratione, quae nunc
habetur initio Pontificalis. Hoc factum historicum a nullo negari potest.
Hoc supposito, si quis dicere vult: hodie essentiales ritus ordinationis· esse
alios, "duo admittere debet: 1) Ecclesiam ab aliquo ritu, qui fuit certo sufficiens tempore praeterito, auferre posse vim consecrativam, ut eam attribuat alteri ritui; 2) Ecclesiam hac sua potestate revera esse usam.
Alii utrumque negant; ideo tenent: hodie eosdem ritus esse essentiales qui fuerint essentiales olim. Alii utrumque admittunt. Unde habetur
diversitas opinionum circa ritus essentiales. Sed omnes admittunt et debent
admittere: Ecclesiam retinere et conservare semper facultatem, vi cuius
possit hodie facere quod fecit ante saecula. Quapropter, si hodie Sancta
Sedes decerneret ("declarat et statuit", quomodo fecit in aliis casibus):
ritus essentiales esse eos ipsos qui fuerunt olim, omnes debent esse contenti et acquiescere, hac sola cum differentia, quod aliis hoc decretum
declarei tantummodo ("declarat") /zoe quod est; aliis vero idem decretum restituat ("statuit") rem in statu quo fuit anfea.
3. Haec autem Praesidis ratiocinatio non omnibus Commissionis membris satisfecit. Praeses vero, ut omnium votis satisfaceret, Schedam, in
qua principales de essentia Ordinis quaestiones notaverat, immediate ad
Summum Pontificem, Pium X, dedit. Tenor harum quaestionum fuit hic:
1) Quales fuermzt partes essentiales consecrafionis episcopalis et aliornm ordinum primis Ecclesiae saeculis?
2) Quales sunt /zodie de hac quaestione diversae opiniones theologorum, et quale esf fundamentum fheologicum propter quod facfa mutatio
i11stificetur?
3) Quomodo potest solvi haec confroversia, determinando partes essenfiales Episcopatus, Presbyteratus et aliornm Ordimzm tum maiorum tum
minorum?
4) An et quae caeremoniae non essentiales Ordinationis, si fuermzt
omissae, debeant repeti "de iure constituto et de iure constituendo"?
Summus Pontifex Pius X has quaestiones ad Supremam S. C. S. Officii transmisit atque mandavit, ut examinarentur et solverentur.
Haec ante plus quam 40 annos facta sunt; his vero tandem diebus
per Constitutionem Apostolicam "Sacramentum Oanis" diei trigesimi novembris anni MCMXL VII obtentum est quod tunc tempo ris Commissio
Pontificia unanimi voto petiit, ut sei. tandem finis imponeretur tantae opinionum diversitati circa partes essentiales sacrorum Ordinum, quae diversitas tot turbaret conscientias neque honori esset Ecclesiae.
4. Constitutio inscribitur: "De sacris Ordinibus Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus". Qua inscriptione obiectum Constitutionis accurate
determinatur et circumscribitur; agitur tantummodo de tribus Sacris Ordinibus Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus. Iuxta terminologiam, hodie
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usitatam, etiam "Subdiaconatus" inter ordines sacros computatur; nihilominus subdiaconatus hac Constitutione 11011 comprehenditur; multo mi nus
comprehenduntur ordines minores. ldeo ex hac Constitutione nihil deduci
potest relate ad quaestionem controversam, utrum Subdiaconatus vel etiam
Ordines minores participent in ratione "Sacramenti Ordinis", an sint solummodo aliquod "sacramentale" (cfr. can. 1144) iuris mere ecclesiastici.
Neque Constitutio quidquam definit circa materiam et formam horum ordinum. Omnes hae quaestiones manent in statu, in quo hucusque fuerunt.
5. lpsum obiectum Constitutionis sunt ritus essentiales dictorum ordinum Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus; adduntur in fine paucae normae supplementariae.
Expositio (Const. n. 1) initium sumit a certis veritatibus dogmaticis
i11 memoriam revocandis, sei.: Christum Domi11um esse auctorem Sacramenti Ordinis, quo de11tur gratia et .potestas ad sacra munia obeunda; sacramentum Ordinis esse unum pro universa Ecclesia 11011 aliter atque reliqua sacramenta; huic sacramento, a Christo instituto, Ecclesiam in decursu saeculorum 11011 substituisse neque substituere potuisse aliud sacramentum. Provocat Constitutio ad doctrinam Concilii Tridentini: septem
esse in Ecclesia Sacramenta, a Christo instituta, neque plura neque pauciora; horum omnium auctorem esse Christum; Ecclesiae vero non competere ullam in "substantiam Sacramentorum" potestatem (Trid. sess. VII
cap. 1; Denz. 844; et sess. XXI cap. 2; Denz. !>31 ).
Additur descriptio et declaratio quaedam "substantiae sacramentorum",
ad quam descriptionem bene attendatur oportet. Substantia sacramentorum intelliguntur: "ea quae, testibus divinae Revelationis fontibus, ipse
Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit". Nemo unquam
catholicus negaverit: haec omnia revera pertinere ad "substantiam sacramentorum". Sed quaeri potest: an substantia sacramentorum, sic intellecta,
simpliciter identificetur cum substantia sacramentorum, prout hodie intelligitur in sensu scholae. Hoc sensu substantia constituitur "materia et forma", intellectis sensu systematum theologicorum, et identificatur cum
"substantia ritus sacramenta/is". Non panei theologi sentiunt: substantiam
ritus sacramentalis non solum continere "ea omnia, quae, testibus divinae
revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit"; sed etiam viceversa: omnia quae continentur substantia ritus
sacramentalis (prout hic hodie in usu est), statuta esse ab ipso Christo
Domino servanda. Alii vero theologi censent: haec duo ad invicem se non
habere ut definitionem et definitum ( quae simpliciter converti possi11t);
non constare, omnia quae hodie ad substantiam "ritus sacramentalis" pertinent et ad valorem sacramenti requiru11tur ipsum Christum Dominum
servanda statuisse. Secundum hos ergo theologos "substantia sacramenti"
et "substantia ritus sacramentalis" non coincidunt.
6. Quae diversitas sentiendi magna ex parte fundatur in diversa doctrina de sacramentorum per Christum institutione; hi clefendunt institutionem "in genere", illi institutionem "in specie", de qua doctrina plura videre est apud dogmaticos (cfr. Henricus Lennerz, S. 1., De Sacramentis
Novae Legis in genere, n. 85-88; 475-482; 516-532; et De Sacramento Ordinis, Romae 1947, n. 222). Constitutio Apostolica i11 hanc controversiam
11011 intrat, multo minus eam dirimit, sed relinquit eam in "statu quo ante".
Nihilominus in Constitutione pluries ratio huius controversiae habetur, sed
hypothetice tantum. Qui modus loquendi supponit: secundum iudicium Ecclesiae sacramentorum per Christum "institutionem in genere" hucusque
11011 esse probatam impossibilem; nam "simpliciter impossibilium" vel omni24*
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no certo "non-exsistentium" Ecclesia in suis documentis rationem habere
non solet. Sed a tali facto positive asserendo Constitutio de industria abstinet; non nisi hypothetice providet, quid valeat in casu hypotheseos verificatae. Iuvat in memoriam revocare: in propositione condicionata, imme.diate et in se asseri solummodo realitatem et veritatem nexus inter "condicionem" et "condicionatum"; de realitate autem et veritate parti um, in
se sumptarum ("condicionis" sei. et "condicionati") nihil asseri. Utrum
necne quod in iis dicitur, realitati et veritati rerum correspondeat, non
ex propositione condicionata, sed aliunde decidi et probari debet. Exempla
sint duae propositiones; propositio theoretica: "Si non est Deus, neque
est homo"; propositio practica: "Si non es baptizatus, ego te baptizo".
7. ln tuto posita doctrina de origine, unitate, unicitate sacramenti
Ordinis necnon de immutabilitate "substantiae huius sacramenti", Constitutio (Const., n. 2) transit ad ponde1:andum factum historicum: ritum externum Ordinationis, non obstante unitate et immutabilitate saetamenti,
"in decursu temporis alias in aliis regionibus et ecclesiis mutationes subiisse,
maxime via consuetudinis, adoptionis et adaptationis (cf. H. Le,merz, S. 1.,
De Sacramento Ordinis, Romae 1947, pars I (historica), n. 6-135). Qua
-evolutione rituum externorum factum est ut theologi inquirere coeperint:
-quinam ex variis his ritibus requirantur ad essentiam, quinam non requirantur. Quae tamen sentiendi diversitas non ita debet intelligi, quasi theologis fuisset dubium, num ritus Pontificalis Romani, totus debite exercitus, dubium reliquerit de validitate ordinationis. De hoc nullum umquam
fuit dubium. Sed si quaerebatur de singulis ritibus, singillatim sumptis
(quorum aliqui in casu particulari forte omissi vel male positi fuerint),
tunc dubium et opinionum diversitas orta est. Ex qua opinionum diversitate et theologorum incertitudine dubia practica necnon anxietates conscientiae resultarunt, quae tangebant non solum ipsos Ordinantes et Ordinatos, sed etiam fideles, qui a sacerdotibus ita ordinatis sacramenta susceperunt (quibus in casibus semper fiebant recursus ad S. Sedem, quae providebat, ut omne dubium tolleretur). Incertitudinis et anxietatis testimonium (aliquod e multis), habetur in supra n. 1-3 allegato unanimi voto
Commissionis Pontificiae ad praeparandum Cod. Iur. Can. Ut haec incertitudo et anxietas removeatur et praecaveatur, Summus Pontifex novam
Constitutionem Apostolicam edidit.
8. Antequam autem Constitutio procedit ad stabiliendum quod ad finem intentum obtinendum stabiliri debuit, aliquas animadversiones praemittit (Const. n. 3), quae imprimis inserviant ad praeveniendas vel solvendas quasdam obiectiones.
Prima animadversio versatur circa sacramentum Ordinis tanquam
signum efficax gratiae. Ponitur generale principium, quod iisdem verbis
exhibetur in "Epistola Leonis Xlll "Apostolicae Curae" d. d. 13 septemb.
1896, De Ordinationibus Anglicanis, sei.: "Sacramenta Novae Legis, utpote
·signa sensibilia atque gratiae invisiqilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant". Quod principium dein
applicatur ad sacramentum Ordinis et declaratur: effectum qui per hoc
sacramentum obtineri debeat, si in ritus maxime varios, qui diversis in
regionibus et diversis tempo ri bus occurrunt, inquiritur: sufficienter, clare
et univoce significari per manuum impositionem et per verba quae eam
ulterius determinant. Unde deducitur: ex natura et essentia sacramenti,
utpote signi gratiae dandae et potestatis conferendae, non posse plus exigi,
tamquam complementum significationis exprimendae. Ad hoc argumentum
pro sufficientia significationis, petitum ex natura rei, adiungitur aliud ex-
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ternum, petitum ex auctoritate Ecclesia_e et in particulari ex Concilio Florentino. Ecclesia enim (et in specie Cone. Florentinum) agnovit et usque
in hodiernum diem agnoscit modum Ordinationis in ritu Graecorum usitatum, in quo sacri ordines Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus conferuntur sola manuum impositione sine traditione instrumentorum.
9. Hoc alinea attente legenti patet, et insuper ex Actis apparet: mentem et intentionem Summi Pontificis nullatenus fuisse, dare synopticam
quandam probationem notae theseos: materiam et formam in his sacramentis esse solam manuum impositionem et verba eam univoce determinantia; sed mentem esse: praecavere vel solvere difficultatem, quam quis
moveat ex celeberrimo Concilii Florentini Decreto pro Armenis, in quo
explicitis verbis hoc statuitur: "Sextum sacramentum est Ordinis, cuius
materia est illud per cuius traditionem confertur Ordo: sicut Presbyteratus
traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectionem; etc ...
Forma sacerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi sacrificium etc.,
et sic de aliorum ordinum formis, prout in Pontificali Romano late continetur" (Denz. 701 ).
Saeculis praeterlapsis et usque in lume diem non defuerunt theologi
primae notae, qui, hoc praesertim Decreto moti et innixi, docuerint: praeter
impositionem manuum etiam traditionem instrumentorum esse materiam
essentialem sacramenti Ordinis; sententiam, quam duo bus fere saeculis ante
Cone. Florentinum verbis minimc ambiguis defendit ipse S. Thomas. Forte miratur quis, in tota nova Constitutione nullibi vel ullum verbum fieri
de hoc Decreto pro Armenis. Facile sane quivis intellegit, hoc non accidisse casu, sed deliberato consílio. Evidenter Summus Pontifex noluit sua
auctoritate aliquid statuere de huius Decreti recta et genuína interpretatione, sed voluit controversiam relinquere in statu in quo est. Ex altera
autem parte voluit respondere ad duas rationes, quae ex hoc Decreto petuntur pro necessita te traditionis instrumentorum: alteram, quae dicit, sine
traditione instrumentorum ritum Ordinationis non univoce et sufficienter
significare potestatem et gratiam conferendam; ideo Concilium Florentinum voluisse hunc defectum significationis complere. Sed haec ratio non
valet. Nam, si considerantur verba ritus Orclinationis una simul cum impositione manuum, dempta tamen traditione instrumentorum cum verbis
concomitantibus, legenti statim apparet: gratiam et potestatem omnino
sufficienter et univoce significari. Hinc sine ratione ex necessitate interna
concluditur: Concilium Florentinum voluisse, praescribendo traditionem
instrumentorum, complere insufficientem ritus significationem. Sed et alteram rationem Constitutio Apostolica ostenclit non esse genuinam, quae
petitur ex Decreto et auctoritate Concilii, ut tali, non provocando ad naturam rei. Si enim haec fuisset mens Concilii, sua auctoritate praescribendi
ad valorem Ordinationis traditionem instrumentorum, Concilium 11011 potuisset sic admittere Graecos ad unionem cum Ecclesia catholica, quos scivit
in sacra Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus Ordinatione non peragere traditionem instrumentorum. Unde concludit Constitutio Apostolica: ncque argumento interno neque argumento externo, etiam secundum mentem
ipsius Concilii Florentini, traditionem instrumentorum ex ipsius Christi voluntate requiri ad substantiam et validitatem sacramenti Ordinis. Perspicuum est: verba "substantiam sacramenti" hic intelligenda esse eodem
sensu, quo initio Constitutionis ( Const. n. t) exposita sunt.
Solummodo si tota haec paragraphus sub hoc respectu consideratur.
sei. tamquam praecautio et solutio difficultatis exspectandae ex Decreto
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pro Armenis, intelligitur, cur haec paragraphus in Constitutioncm Apostolicam inserta fuerit.
IO. Quod vero Decreti pro Armenis sensum et auctoritatem spectat,
res est et manet controversa. Neque status quaestionis, uti iam monitum
est, hac nova Constitutione mutatur. Potest ergo unusquisquc in hoc Decreto interpretando abundare sensu suo; nihilominus non omnes interpretationes quae proferuntur admitti possunt. Sic e. gr. dici 11011 potest: Decretum pro Armenis omnino 11011 esse decretum Conciliare, aut si fuerit
tale, numquam obtinuisse vigorem iuridicum talis decreti, cum non fuerit
debito modo promulgatum. Decretum enim, post missam sollemnem celebratam, in sollemni Concilii sessione, habita Florentiae die 22 Novembris
1439 in Ecclesia cathedrali, per Petrum Donato, Episcopum Patavii, lingua latina fuit promulgatum. Quo facto, statim monachus Armeniacus,
nomine Nerses, publice legit synopsim eiusdem decreti lingua Armenica
confectam; deinde sine mora Basilius ex Ord. S. Francisci, huius Synopsis
traductionem !atinam adiunxit. Haec Decreti publicatio facta est coram
Summo Pontifice, Eugenio IV, praesentibus octo Cardinalibus, 3 Archiepiscopis, 35 Episcopis, 25 Abbatibus. - Neque admitti potest assertio:
Decretum pro Armenis !atum fuisse pro universa Ecclesia atque statuisse,
ut ubique traditio instrumentorum adhiberetur tamquam materia. Qua in
hypothesi Ecclesia amplius 11011 potuisset admittere Ritum ordinationis
apud Graecos usitatum.
11. Restat ultima huius "alinea-" propositio explicanda, sei!.: "quodsi
ex Ecclesiae voluntate et praescripto eadem aliquando fue·rit necessaria ad
valorem quoque, omnes norunt: Ecclesiam quod statuit etiam mutare et
abrogare valere". Iam forma grammaticalis ("coniunctivus potentialis")
"fuerit", insinuat: non asseri tale quid revera accidisse aut potuisse accidere, sed hypothetice declarari, quid valeret, si Ecclesia tale quid posset
facere et fecisset. Asseritur solummodo: Ecclesiam, quod sua auctoritate
circa ritum sacramentalem statuerit (etiam ita, ut ad valorem fuerit
necessartum) - posse ididem iterum mutare vel abrogarc. Fucrunt et sunt
theologi, qui censeant (ali is tamen id affracte negantibus): Ecclesiam a
Christo Domino revera intra certos limites talem potestatem accepisse.
lpsis enim videtur, solummodo hoc modo nonnulla facta historica posse
explicari, ex. gr.; cur ad valorem confirmationis requiratur chrismatio,
quam Christum Dominum non instituisse neque apostolos adhibuisse ipsis
certum est. Non desunt inter theologos qui censeant: hac potestate Ecclesiam usam esse in Concilio Florentino, in Decreto pro Armenis statuendo:
traditionem instrumentorum esse ma teriam sacramenti Ordinis; putant, solummodo, hac suppositione facta, allegato Decreto sine violentia posse
satisfieri. De modo vero quo Ecclesia asserta hac accepta potestate usa sit,
alii iterum aliter ac ali ter sentiunt. Aliqui putant: Ecclesiam posse certos ritus apponere tamquam "condiciones valoris", a quibus - ( etiam materia et forma sacramcnti rite posita) - valorem huius vel illius sacramenti facere possit dependere. Alii, ut eadem facta historica explicent,
provocant ad sacramentorum per Christum institutionem "in genere" et
non "in specie" (cfr. supra n. 6). Qua in suppositione, Ecclesia, quod
Christus in ritu sacramentali minus determinatum reliquit, ulterius et plene
determinat ita, ut quod statuit ad valorum requiratur.
Ne ex hac theologorum controversia, quam (ut variis locis Constitutionis clare apparet) Summus Pontifex nec intrare nec dirimere intendit,
in vita et praxi oriantur dubia et anxietates, pro utraque suppositione
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(negante sei!. et affirmante huiusmodi Ecclesiae potestatem) norma clara
et certa iudicandi atque agendi statuitur.
12. Parte praeparatoria sic absoluta, Constitutio Apostolica (Co11st.
n. 4) transit ad partem dispositivam, in qua primo collective pro omnibus
tribus ordinibus, Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus statuitur, quid
ad valorem requiratur, quid non requiratur; deinde id idem fit relate ad
singulos hos ordines, singillatim sumptos.
Provocat Summus Pontifex ad supremam suam Auctoritatem Apostolicam, qua ad removenda et dirimenda dubia uti intendat. Intelligitur sane,
cur Summus Pontifex ita loquatur et agat. Agitur enim de re summi momenti, de valore scilicet Sacramenti Ordinis, a cuius valida administratione tot sacramentorum valor pendet; nam plura sacramenta ut valide conficiat, minister indiget potestate Ordinis, in valida Ordinatione accepta.
ln re vero tanti momenti, cui importantissimae adnexae sunt sequelae,
bonum Ecclesiae exigit, ut Summus Pontifex suprema sua Auctoritate incertitudinem et dubia auferat.
Bene ponderari debent verba, quibus in Constitutione Apostolica actus
auctoritativus Summi Pontificis designatur, sei!.: "declaramus et, quatenus
opus sit, decernimus et disponimus". "Declarando" Summus Pontifex solummodo denuntiat et significat id quod iam est, antecedenter et indepen..,
denter ab eius "declaratione". Verba autem "decernimus et disponimus"
denotant actum quo Summus Pontifex efficit quod 11011 est, sed quo aliquid
accipit Esse (respective: amittit Esse). Uterque actus (sei. "declarare"
et "disponere") est actus positivus, sed alius et alius indolis atque naturae.
Actus dispositivus non ponitur nisi condicionate: dicitur enim "quatenus opus sit", idest ad hoc ut effectus quem Summus Pontifex producere intendit, obtineatur. Si ergo hic effectus iam adest (ideoque ad eum
obtinendum "opus non est" actione Pontificis), a Pontifice nihil "disponitur".
13. ld quod "declaratur" (respective insuper "disponitur"), ex parte
est positivum, ex parte negativum. Pars positiva respicit necessitatem et
sufficientiam solius manuum impositionis, tamquam materiae, ad validam
Ordinationem diaconalem, presbyteralem, episcopalem, necnon necessitatem
et sufficientiam verborum, tamquam formae, quibus univoce significatur
effectus sacramenti (potestas Ordinis et correspondens gratia Spiritus
Sancti). Applicatur ergo hoc loco principium generale, quod initio numeri antecedentis de omnibus sacramentis Novae Legis enuntiatum est, sei.
haec sacramenta esse signa sensibilia invisibilis gratiae, quae eorum usu
effici debet.
Utrum "impositio manuum" sit immediate institutionis Cltristi et pertineat ad "substantiam sacramenti", prout initio Constitutionis describitur,
an sit institutionis Apostolicae, quatenus Apostoli, in exsecutione mandati
Christi, ad conferendam potcstatem Ordinis elegerint impositionem manuum, medium aptum et apud tunc temporis Iudaeos in hunc finem in
usu 1, ex ipsa Constitutione decidi et probari nequit, sed aliunde est probandum. Constitutione stabilitur solummodo factum: impositionem manuum
esse materiam necessariam et sufficientem.
Relate ad formam vero et eius verba (significantia respectivi Ordinis potestatem et correspondentem Spiritus Sancti gratiam) additur ulterior aliqua determinatio. Pluries enim in ritu Ordinationis occurrunt verba
quae gratiam et potestatem Ordinis sufficienter significant ideoque ratio1) Cfr. The lewlsh Encyclopedla, Vol. IX, pag. 428-430, artlculus "Ordlnatlon";
Num. XXVII, 18, 22-23; 20 tunctlm Deut. XXXIV, 9; Num. XI, 16-17, 24-25.

376

Assuntos Pastorais

nem "formae" habere possint; statuitur Constitutione Apostolica: ex his
verbis ea sola habere rationem et indolem formae sacramentalis, quae ab
Ecclesia tamquam forma "accipiuntur et usurpantur" (idest: verba quibus
Ecclesia in Ordinatione peragencla utitur cum intentione adhibendi ea tamquam formam sacramentalem). ln unoquoque ex tribus allegatis Ordinibus
occurrunt saltem bis huiusmodi verba, quibus respectivus effectus sacramentalis univoce significetur. Unde est, quod relate ad tres hos Ordines
disputaverint theologi, quibusnam verbis forma sacramentalis revera constituatur, et in responso dando in varias sententias abierint. Constitutione
Apostolica pro tempore futuro dirimitur controversia: ex verbis, per se
aptis, solummodo ea constituunt "formam", quae "ab Ecclesia qua ta lia
(sei!. qua formam constituentia) accipiuntur et usurpantur". Quaenam sint
in particulari haec verba, accurate et explicite significatur in iis, quae postea
de singulis Ordinibus singillatim clicuntur. Ecclesia, tali modo sua auctoritate declarando et definiendo "verba formae", non tangit "substantiam
sacramentorum", in quam, uti initio Constitutionis Apostolicae dictum est,
Ecclesiae nulla competit potestas. Christus Dominus enim in omnibus sacramentis sensum formae accurate determinavit, non autem eodem modo
quoad omnia sacramenta verba, quibus hic sensus exprimatur. Unde est,
quod Ecclesia circa sensum nihil valeat, quod vero in quibusdam sacramentis expressio sensus ab Ecclesia hoc vel illo modo stabiliri possit, immo
aliquis modus expressionis ab Ecclesia statui clebeat. Quod Ecclesia secundum suam voluntatem facere potest, dummodo sensus, ab ipso Christo determinatus, fideliter servetur et determinetur; de qua recta ex pressione iudicium esse debet, et est, penes Ecclesiam seu Romanum Pontificem.
Quoad Ordines Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus, diversitati
opinionum theologorum nova hac Constitutione Apostolica, saltem relate
ad tempus futurum, finis impositus est, cum ex verbis aptis ea sola rationem formae habeant "quae ah Ecclesia qua talia accipiuntur et usurpantur".
14. Parti positivae statim adnectitur pars negativa, sei. declaratio et
dispositio, quidnam 11011 requiratur (Const. n. 4). 1-Iaec pars negativa est
simplex et necessaria conclusio ex antecedenti parte positiva; ideo incipit
verbis: "hinc consequitur". Et revera, si unica materia, quae ad valorem
requiratur, est impositio manuum, nulla alia materia ad valorem necessaria esse potest. Pars negativa in primis respicit "traditionem instrumentorum", quam, ut supra notatum est, multi theologi primae notae ante et
post Concilium Florentinum dixerunt materiam sacramenti, ad valorem saltem etiam necessariam. lmmo in ipso Pontificali Romano, in instructione
introductoria ad caput "De Ordinibus conferendis", usque in praesentem
diem legitur: "Moneat (scilicet Pontifex cum Ordines confert) Ordinandos, quod instrumenta, in quonzm traditione character imprimitur, tangant".
Si traditione instrumentorum character sacramentalis imprimitur, haec traditio sine omni dubio est aliquis ritus essentialis, ad valorem sacramenti
requisitus. Ob hanc praecise rationem S. Officium, cum hucusque !item
theologorum dirimere noluerit, ex altera vero parte valorem sacramenti
periculo nullitatis noluerit exponere, in casibus particularibus, in quibus
traditio instrumentorum fuit omissa aut male facta, decernere solebat:
"reordinetur ad cautelam ex integro sub condicione". Iuvat hac de re
videre longum elenchum decisionum S. R. Congregationum circa defectus
in conferendis Ordinibus commissos, quem exhibet Fr. Xaver Hecht,
P. S. M. in folio periodico "Periodica de re morali etc., in suo articulo,
"De reparandis defectibus in collatione ordinum occurrentibus" (tom. 23
(1934) p. 73-111).
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Traditio instrumentorum intelligitur in ordine Diaconatus traditio libri Evangeliorum, in ordine Presbyteratus traditio calicis cum vino et
patenae cum hostia, in ordine Episcopatus impositio libri Evangeliorum
aperti super cervicem Electi, cui impositioni a paucis adnumeratur eiusdem
libri clausi traditio in fine Consecrationis.
15. Notum est, circa hanc traditionem instrumentorum in casibus particularibus saepe dubia et anxietates conscientiae accidisse. His dubiis et
anxietatibus, saltem quoad tem pus futurnm, aditus est praeclusus; nam in
posternm nulla instrumentorum traditio ad essentiam et valorem sacrorum
Ordinum Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus requiritur.
Quod tempus praeteritum spectat, Constitutio Apostolica quaestionem
de necessitate traditionis instrumentorum relinquit apertam. Traditionem
instrumentorum non esse necessariam voluntate ipsius Christi Domini explicite dicitur; eam numquam ex voluntate Ecclesiae ad valorem fuisse requisitam, nec affirmatur nec negatur. Nam hoc quoque loco intrat quaestio,
quid Ecclesia valeat circa valorem sacramenti Ordinis, utrum necne ipsa
aliqua statuere queat, quae ad validitatem requirantur ultra ea, quae ipse
Christus Dominus servanda statuit ( cfr. supra n. 11). Constitutio Apostolica loquitur condicionate, scilicet: si umquam in decursu saeculorum ex
legitima Ecclesiae decisione traditio instrumentorum fuerit necessaria, talis
Ecclesiae dispositio praesenti Constitutione abrogatur. An revera acciderit,
vel etiam an omnino potuerit accidere, apertum manet. "Legitime" accidere solebant modificationes ritus Ordinationis, historia teste, in decunm
saeculorum non tantopere per formalia et explicita Decreta, quam via consuetudinis, quam competens auctoritas ecclesiastica via facti admisit et
approbavit (cfr. H. Lennerz, De Sacramento Ordinis; Romae 1947; pars 1,
conspectus historicus). Hinc, quoad tempus praeteritum, qui tenuit, traditionem instrumentorum fuisse de valore, circa tempus praeteritum eamdem sententiam etiam in posterum defcndere potest; Constitutione Apostolica hac in sententia defendenda non impcclitur. Utrum haec sententia aliis
rationibus refutari queat, non est huius loci examinare. Idem dicendum
est ele sententia contraria, secundum quam neque tempore praeterito traditio instrumento rum fuit de valore sacramenti; quoad tempus praeterlapsum etiam in posterum potest quis hanc thesim tenere et defendere.
16. Parti generali de tribus Diaconatus, Presbyteratus, Episcopatus
Ordinibus adiungitur pars specialis de singulis Ordinibus, singillatim
sumptis (Consf. n. 5), ct quaeritur, quinam ex ritibus occurrentibus ad
essentiam et valorem singulorum orclinum sint necessarii. lnitio occurrit
iterum duplex terminus "dccernimus et constituimus", ut significetur: in
quantum ad intentum effectum obtinendum, non suffecerit mera "declaratio" eius quod est, sed requiratur "usus dispositivus" supremae potestatis
apostolicae, quo efficiatur quod non est: Summum Pontificem talem usum
peragere.
17. ln Ordinatione cliaconali ( Const. n. 5) "rnateria" est Episcopi
manus impositio, et quiclem una, quae in toto ordinationis ritu occurrit.
Saltem abhinc traclitio libri Evangeliorum acl valorem 11011 requiritur, quocl
iam antea a multis auctoribus clefendebatur qui censebant: hanc caerimoniam solummoclo ad integritatem ritus requiri, et supplendam esse si fuerit
omissa.
De forma Ordinationis diaconalis hucusque fuit sat magna inter theologos sententiarum diversitas. Alii putarnnt: formam, eamque necessariam
et sufficientem, esse verba Praefationi consecratoriae inserta et impositionem manus concomitantia "Accipe Spiritum Sanctum, ad robur, et ad
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resistendum diabolo, et tentatio1zibus eius. ln nomine Domini". Contra hanc
sententiam urgebant alii: 1) verba haec in Occidente tandem post plura
saecula ritui Ordinationis sunt inserta; in Oriente usque in praesentem
diem desiderantur; 2) verba, in se considerata, non sunt univoce determinata, ideoque insufficientia ad significandam typicam Diaconatus potestatem et correspondentem gratiam Spiritus Sancti; 3) verba sunt superflua;
nam quod significandum est, sufficienter et melius, Iicet modo deprecativo, significatur verbis impositionem manuum antecedentibus vel eam consequentibus, scil. verbis "super hunc quoque famulum tuum, quaesumus
Domine, placatus intende, quem fuis sacris altaribus serviturum in officium
Diaconatus suppliciter dedicamus" aut verbis "emitte in eum, quaesumus,
Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi
septiformis gratiae tuae munere roboretur''. Quapropter alii theologi censuerunt: his verbis, mot.lo allegatis, non privative, sed vel cumulative vel
disiunctive sumptis formam sacramenti constitui. Secundum hos auctores
verba "Accipe Spiritum Sanctum ad rohur etc." hahent rationem caerimoniae mere concomitantis, non autem participant in ipsa forma sacramenti.
Possit quis formam sacramcnti ponere etiam in ultima oratione, sei.: "Domine sancte, Pater fidei, spei et gratiae, etc.", quae nunc in fine totius ritus invenitur, antea. autem praefationem consccratoriam antecebat; de facto
autem haec oratio vix ab ullo dieta est forma sacramenti.
Constitutione Apostolica toti huic opinionum diversitati tinis imponitur: abhinc forma unice necessaria et sufficiens exhibetur verbis Praefationis, quae impositionem manus Episcopi immediate subsequuntur, sei.:
"emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii fui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur".
Dubitari nequit, verbum "ministerii" in hac propositione adhiberi sensu
praegnante et technico, correspondente verbo graeco diaconía ("diaconii"), a quo totus hic ordo habet nomen "diaconatus". Constitutio Apostolica, eligendo haec verba Praefationis, redit ad antiquam aliquam Liturgiae legem, qua, quae sunt principalia et essentialia, ponebantur in
"Praefatione".

18. Maxima sentiendi et loquendi diversitas, quod ritus essentiales
Ordinationis spectat, vigebat hucusque circa materiam et formam Ordinis
Presbyteratus.
Alii dixerunt: materiam unicam esse manuum impositionem, circa quam
tamen - quia plures occurrunt in ritu impositiones - theologi in varias partes abierunt; cum alii urgebant: requiri et sufficere primam impositionem quae silentio peragitur; alii censebant: ad hanc primam accedere
debere eiusdem continuationem per manus dexterae super Ordinandos extensionem. Plura habentur Responsa S. Officii quibus statuitur: ordinationem ad cautelam sub condicione esse repetenclam ob omissam hanc secundam manuum irnpositionem, seu rectius: hanc prirnae impositionis continuationem per dexterae manus extensionem (cfr. supra allegatum articulum Fr. Xav. Hecht, in folio periodico "Periodica de re morali etc.",
I. c. pag. 102). Pauci tandern theologi volebant: necessariam esse etiam
tertiam impositionem, quae in fine Missae Ordinationis fit adiunctis verbis
"Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris etc.". Probare intendebant
suam sententiam dicendo: ad ordinem Presbyteratus aeque necessariam
esse potestatem in corpus Christi verum atque potestatem in Corpus Christi
mysticum; negarunt rationem sententiae contrariae habere vim evincentem.
Dixerunt: gratis ab aliter sentientibus poni hanc argumentationem: potestas
sacerdotii est indivisibilis; ideoque si datur, necessario datur tota; prima

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

379

vero impositione manuum certo confertur potestas sacrificandi ideoque simui cum eo potestas absolvendi. Hanc argumentationem non admiserunt,
statuentes: potestatem sacerdotii non esse in indivisibili; ideoque eam da ri
posse, et de facto dari, per partes, initio ordinationis potestatem sacrificandi, in fine potestatem absolvendi.
19. Praeter impositionem manuum (saltem primam) requiri etiam tamquam materiam, eamque essentialem, traditionem instrumentorum (patenae
scilicet cum hostia et calicis cum vino), non pauci primae notae theologi, ut supra iam dictum est, tenuerunt, licet pauci fuerint qui dixerint:
hanc traditionem esse materiam sufficientem et unice necessariam. Ex longo tempore constans praxis S. Officii in solvendis casibus particularibus, in quibus traditio instrumentorum fuit omissa vel male facta, fuit
haec: Praecipere ad cautelam reordinationem ex integro sub condicione.
Exempla vide in allegato elencho Fr. Xav. Hecht (1. e. pag. 104 seqq.).
Haec praxis S. Officii exhibet solutionem practicam, non autem decisionem doctrinalem; S. Officium, praescindendo a quaestione de principio,
elegit viam qua certo omne dubium removebatur et damnum fidelium
praecavebatur. '
20. De forma Presbyteratus (idest de verbis applicationem materiae
determinantibus) similis fuit diversitas opinionum, 11011 tamen quoad ultimam manuum impositionem, cuius sensus evidenter determinabatur verbis
concomitantibus: "Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris etc.". Quoad
verba vero, quibus prima et secunda manuum impositio plenam significationem accipiant, et quae ideo formam sacramentalem constituant, theologi
minime fuerunt unius sententiae. Alii putarunt ad formam iam sufficere
invitationem "oremus, fratres carissimi, etc.". Alii hanc "invitationem" noluerunt admittere tamquam formam, aut saltem iliam iungendam dixerunt
cum subsequenti oratione: "exaudi nos, etc.", qua 9ratione proprie formam sacramentalem constitui defenderunt. Aliis tandem, licet secundam
sententiam noluerint reiicere, magis placuit: formam haberi in Praefatione
consecratoria, quae manuum impositionem subsequitur, et in specie in his
eius verbis: "da quaesumus, omnipotens Pater, in lume famulum tuum
presbyterii dignitatem, etc.". Ducti sunt in praeeligendis his verbis 1) supra allegata consideratione liturgica: essentialia scilicet elementa ex antiqua consuetudine semper posita esse i11 "Praefatio11e" ("Praefatio11e co11secratoria"); 2) quia haec verba su11t magis determinata et unívoca, quam
verba orationis: "examli nos, etc.". Putaru11t e11im: verbis quae i11 hac
oratio11e occurrunt "gratiae sacerdotalis infunde virtutem" et "benedictionem Sancti Spiritus" 11011 univoce significari, de cuius gratiae sacerdotalis i11fusione et de quanam benedictione Spiritus Sancti sermo sit, de plena
aut de partiali, quarum prima habeatur in Consecratione Episcopali, altera
in ordinatione presbyterali.
21. Tota haec iudicandi et agendi i11certitudo, quoad sacrum ordinem P.resbyteratus, qui tanti momenti est pro bo110 totius Ecclesiae et
salute animarum, nova Constitutio11e Apostolica (Const. n. 5) e medio
sublata est.
Quod ad materiam atti11et, deciditur positive: ma teriam eamque u11icam esse Episcopi primam manuum impositio11em, quae silentio fit; deciclitur negative: 11011 esse, saltem abhinc, huius primae impositionis co11ti11uationem per manus dexterae exte11sionem super ordi11a11dos; item 11011
esse tertiam iliam et ultimam manuum impositionem, cui co11iu11guntur verba: "Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris, etc.". Quiclquid ergo
est de sententja divisibilitatis aut indivisibilitatis potestatis sacerdotalis,
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nunc constat: Ecclesiam intendere conferre lotam potestatem per primam
hanc manuum impositionem, iunctam cum correspondente forma, ita ut,
materia applicata et forma pronuntiata Presbyter statim habeat (uti loqui
solent) potestatem tum de Corpore Christi vero, tum de Corpore Christi
mystico, idque ante traditionem instrumentorum et ante ultimam manuum
impositionem.
Forma etiam hoc loco - (correspondenter ad antiquam legem liturgicam) - assignantur verba: "Praefationis", non quidem omnia et singula, sed tamquam essentialia solummodo haec: "da, quaesumus, om11ipofe11s Pater, i11 h1111c f amulum tuum Preshyterii digr1itatem, ir111ova itz
visceribus eius Spiritum sanctitatis, ut acceptum a te, Deus, sewndi meriti
mmius obtineat, censuramque morum exemplo s11ae conversationis irzsirmet".
His verbis univoce effertur potestas Ordinis presbyteratus et correspondens gratia Spiritus Sancti; nominantur enim conferenda: "dignitas sacerdotalis", "secundi meriti munus" (in oppositione ad primi meriti munus,
quod est Episcopatus), correspondens Spiritus Sancti communicatio per
communicationem "Spiritus sanctitatis".
Moveri potest difficultas: haec verba, tamquam formam sacramenti,
nimium distare a materia, idest a prima manuum impositione; difficultas,
ad quam evitandam non pauci theologi hucusque necessariam duxerint
primae manuum impositionis continuationem per manus dexterae extensionem, ut per eam unio moralis obtineatur cum forma, quam habuerunt
orationem "exazidi 110s". Negari non potest: unionem inter materiam et
formam requiri ad validitatem sacramenti, cum constituere debeant aliquod
"unum" et actum u11um. Sed haec "u11io" admittit quandam latitudinem;
generatim sufficit unio moralis, et haec iterum varia esse potest in variis
sacramentis. ln ordinatione presbyterali unio obti11etur per continuationem
unius eiusdemque Ritus Ordinationis, qui constituit unum morale totum;
idque eo magis, quod tota Praefatio co11secratoria ad hoc composita est,
ut clare appareat, in quemnam finem impositio ma11uum fuerit facta. Est
etiam notatu dignum: in Constitutione Apostolica numquam de forma sacramentali adhiberi usitatam phrasim: formam constitui "verbis applicationem materiae co11comita11tibus"; deliberate usurpatur semper phrasis:
"verbis applicationem materiae determinantihus" .(cfr. Co11st. Ap. 11. 3-4).
22. Circa materiam Ordinatio11is seu co11secrationis episcopalis, diversitas opinio11um 11011 fuit tanta, quanta circa materiam Ordinationis presbyteralis; nihilominus 110n defueru11t qui ali ter ac sententia communis docet,
censuerint.
"lmpositio libri Evangeliorum", de qua iam loquitur S. Chrysostomus, et quae a saeculo X per mult<1s regiones probari potest sparsa, a
nonnullis habebatur ritus non solum accidentalis, sed substantialis et ad
valorem Consecrationis necessarius. Sed hanc opinionem exhibuisse umquam
sententiam theologorum commu11em, non facile probaretur. Vi Constitutionis Apostolicae haec impositio, saltem ahhinc, 11011 est materia, 11e partialis quidem, ad Consecrationem episcopalem necessaria; scd ma teria unica erit ma11uum impositio, quae una occurrit focienda per Episcopum Consecratorem (vel simul per Episcopos Co11consecratores, quoties adhibentur).
23. De forma essentiali Ordinationis episcopalis haud pauci theologi,
quibus adnumerandus est etiam S. Alphonsus de Liguori, te11uerunt et tenent
sente11tiam: eam constitui verbis, quae ab Episcopo Consecratore (simul
cum Episcopis Conconsecratoribus) profcruntur, dum manuum impositionem peragunt, sei!. "Acêipe Spiritum Sarzctum". Opponunt autem alii: haec
verba posteriore tandem tempore, saeculo sei. XIII, ritui consecrationis fuis-
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se inseria; ideo eam non posse exhibere formam essentialem. Urgent insuper: haec verba esse nimis indeterminata, quia ex iis non appareat, ad
quemnam effectum potestatis et gratiae verba proferantur. Quam rationem
urgebat ipse Leo XIII in sua Epistola "Apostolicae Curae" d. d. 13
Septembris 1896 (cf. Denz. 1963 sqq.), de ordinibus anglicanis. Ad quas
rationes, qui defendunt primam sententiam supra allegatam, respondent:
cum ver.ba formae (in oppositione ad sensum formae, verbis exhibendum)
11011 ab ipso Christo Domino sint instituta, Ecclesiam potuisse et posse
quaelibet verba apta adhibere; verba vero "Accipe Spiritum Sa1Zcfllm" esse
verba apta, quia eorum sensus (etsi 11011 ex solo sensu grammaticali, tamen
ex contextu ipsius Ritus) univoce determinetur ad significandam plenit11di1Zem Spiritus Sancti et ad dandam ple1Zitudi1Zem sacerdotii Christi in
munere et ordine episcopali. Nihilominus sat multi, ob dubia quae contra
formam "Accipe Spiritum Sa1Zct11m" moveri possunt, eorum loco (vel cum
iis iunctam) posuerunt tamquam formam Orationem: "propitiare, Domine,
etc.", quae Ora tio immediate subiungitur impositioni manuum, et in qua
oratione haec habentur verba: "illclinato super /zune famulum t1111m cornu
gratiae sacerdotalis" et "benedictionis tua e in eum eff unde virtutem". Quibus verbis hi theologi censent: sufficienter exprimi to tum cornu gratiae
sacerclotalis et omnem benedictionis virtutem. Sed aliis neque haec oratio
sufficere vidcbatur ad specificam ordinationis episcopalis potestatem ct
gratiam significandam; urgcbant: orationem "propifiare, Domille, etc.",
prout sona(, adhiberi posse et verificari etiam in ordine presbyterali. ldeoque statuerunt sententiam: verba, quae plene sufficiant potestati et gratiac
significandae, haberi tandem in Praefatione consecratoria, cuius essentialia sint ca, in quibus "summa seu totalitas" ministerii sacerdotalis, necnon
"ornamentum totius glorificationis" exprimatur.
24. Constitutio Apostolica (Const. n. 5) quin ferat iudicium de his
sententiis et de argumentis quibus innituntur, statuit: tamquam formam,
saltem in posterum, consideranda et adhibenda esse verba Praefationis,
et quidem tamquam essentialia sola haec: "compl-e in sacerdote tuo mi-

nisterii fui summam et ornamerztis totius glorif icatiorzis instructum, caelestis
mzguenti rore sanctif ica".
De requisita unione horum verborum cum antecedente impositione manuum valent eadem quac supra n. 21. de ordinatione sacerdotali dieta sunt,
scil.: uniuntur per continuitatem totius Ritus et per ipsa Praefationis verba, quibus explicatur, ad quid omnia, quae eousque fiebant, sint peracta.
25. Cum in Consecratione Episcopali non unus tantum Episcopus Consecrator occurrat, sed plures Episcopi tamquam Conconsecratores omnino
adhibendi sint, - (licet unus Episcopus ad eam valide peragendam sufficiat) - explicite in nova Constitutione Apostolica stabilitur: ea quac
in antecedenti Constitutione Apostolica "Episcopal is Consecrationis", d. d.
30 Novembris 1944, statuta sint, in pleno vigore manere. Unde patet: sacramentalem materiam et formam, sei. impositionem manuum et omnia
verba formae sacramentalis, in nova Constitutione Apostolica designatae,
etiam ab unoquoque Episcopo conconsecrante totam et totaliter debere
adhiberi, et quidem cum intentione, ita agendo, conferendi Electo consecrationem episcopalem eodem modo atque Episcopus Consecrator. Reliqua
vero, quae ab Episcopis Conconsecratoribus iuxta ritum consecrationis
fieri debent, ad liceitatem quidem requiruntur, non autem ad valorem actus
consécratorii ab iis ponendi. Hae duae ergo Constitutiones Apostolicae,
sei. "Episcopalis Consecrationis", d. d. 30 Novembris 1944, et "Sacramentum Ordinis", d. d. 30 Novembris 1947, se invicem complent.
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26. Statutis normis de materia et forma trium Ordinum Diaconatus,
Presbyteratus et Episcopatus, statuuntur quaedam normae complementariae (Const. n. 6), quarum prima est de tactu in manuum impositione
peragendo, sei. quisnam modus tangendi observari debeat.
Fuit quaestio sat spinosa, et toties in S. Officio agitata, utrum impositio manuum fieri debeat tactu physico, an sufficiat tactus moralis, idest
extensio manuum super caput Ordinandi (dummodo in individuo determinatum sit, quibus haec extensio destinetur). ln quantum ex "Responsis
publicatis" erui potest, constans praxis S. Officii - (quod, praescindendo
a disputata quaestione doctrinali, in decidendis casibus particularibus, semper viam tutam elegit) - fuit decernendi: ad cautelam reordinetur sub
condicione ex integro cum tactu physico. Exempla vide: Fontes IV, n. 917,
d. d. 19 augusti 1851, etiam d. d. 20 ianuarii 1875; d. d. 26 ianuar. 1898;
Fontes IV, n. 1241, d. d. 4 iulii 1900; n. 1259, d. d. 7 maii 1902; etiam
supra allegatum articulum, a Fr. Xav. Hecht conscriptum.
At etiam tempore praeterito non defuerunt, qui censuerint: tactum
physicum non esse necessarium ad valorem. Hoc loco iterum ex Actis, cum
speciali facultate inspectis, et obtenta speciali licentia publicandi quae hic
sequuntur, haec sint dieta:
Iam Pius VI anno 1776, occasione alicuius casus particularis, manifestavit mentem: in ordinatione tactum physicum ad impositionem manuum
et ad valorem ordinationis non esse necessarium. Casus particularis fuit
hic: in consecratione alicuius Episcopi Consecrator in impositione manuum super caput consecrandi non physice tetigit eius caput, sed manus
suas elatas atque extensas habuit super caput consecrandi, proxime acl
capillorum superficiem, et acl manus duorum aliorum Episcoporum assistentium, qui ambo physice et corporaliter tetigerunt caput consecrandi. Exorto
hinc aliquorum paucorum theologorum clubio ratione contactus physici ex
parte Consecratoris cleficientis: Consecrator in Missa privata solus, in quantum opus, reiteravit iliam impositionem manuum, physice tangendo caput
consecrati, interea pronuntians formam: "Accipe Spiritum Sanctum".
Ad solutionem huius casus nominatum fuit quoddam "Consilium theologicum-canonicum", 15 complectens theologos. Ex his in fine sessionum
die 19 novembr. 1776 undecim dederunt votum: in casu, ele quo agitur,
esse acquiescendum; quattuor autem putarunt: consecrationem esse ex
integro ad cautelam sub condicione reiterandam; item sub condicione dermo
ordinandos esse, qui a Consecrato fuerunt ad ordines maiores promoti.
Casus dein a Cardinalibus coram ipso Summo Pontífice fuit discussus.
luxta authenticum et officiale Protocollum Summus Pontifex votum undecim Theologorum adprobavit, iclest: esse acquiescenclum.
Ex notitiis privatis Cardinalis Caprano (quae etiam in Actis habentur) magis in particulari apparet, quomodo tunc temporis res coram Pontífice processerit. Die 28 N ovembris 1776 acl causam coram Pio VI
discutienclam praesentes fuerunt septem Cardinales, sei.: Castelli, Colonna,
Boschi (Poenitentiarius), de Celada, Caprano, Boxardos, Porriani. Eminentissimi Patres non fuerunt unius sententiae; maior pars censuit: consecrationem esse sub condicione reiteranclam; unus voluit, ut decisio differretur et prius examinaretur, num ad valorem sufficeret ut ab uno ex
Episcopis assistentibus tactus physicus suppleretur, qui a Consecratore fuit
omissus; duo simpliciter iuclicarunt, consecrationem fuisse validam. Summus Pontifex (iuxta notitias allegatas Cardinalis Caprano) decidit pro
valiclitate; ipsi visum est: contactum physicum non fuisse necessarium,
sed suffecisse tactum moralem; adoptavit votum undecim Theologorum.
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Voluit tamen adhuc praescindere a decidenda quaestione (de principio)
neque dedit de ea positivum Responsum. lta secundum relationem Cardina~
tis Caprano.
Ex dictis apparet: Pium VI acceptasse quidem sententiam undecim
Theologorum qui censuerunt: in casu esse acquiescendum (evidenter quia
consecrationem habuerunt validam); eum inclinasse etiam in opinionem:
contactum physicum non esse necessarium; sed ex altera parte: Pontificem
tunc temporis adhuc noluisse de hoc puncto dare decisionem auctoritativam. Ob quamnam ergo causam Pius VI adoptaverit votum undecim, utrum
propter suam de tactu physico vel morali opinionem, an propter rationem
ab uno ex Eminentissimis Patribus allatam (sei.: per Episcopos assistentes tactum physicum fuisse suppletum quem Consecrator omiserat), vel
propter reiterationem impositionis manuum sequenti die a solo Consecratore factam: neque ex officiali Protocollo neque ex Notitiis priva tis Cardinalis Caprano decidi potest.
Notatu dignum est: S. Officium, prout apparet ex eius supra allegatis Responsis, non obstante decisione Pii VI, controversiam de necessitate
tactus physici non habuisse solutam, ideoque, ob securitatem et ad arcendas funestas sequelas ordinationis forte invalidae, continuasse consuetam suam praxim, statuendo in casu dubii insolubilis: ad cautelam reordi11et11r ex integro sub condicione cmn tactu plzysico.
27. Nunc Constitutione Apostolica (Const. n. 6), auctoritative et definitive, etiam haec incertitudo est sublata, et hic anxietatum fons est
occlusus. Praecipitur quidem (non solummodo "consulitur"), ut in quolibet
ordine conferendo impositio manuum fiat "caput ordinandi p/zysice tangendo". Ratio huius praecepti assignatur: "ne dubitandi praebeatur occasio". Tactus physicus requiritur ergo ad liceitatem.
Quod ad valorem autem attinet, verbis minime dubiis in Constitutione
declaratur: ad sacramentum valide conficiendum sufficere tactum moralem,
idest extensionem manuum super caput ordinandi sine contactu corporali.
(NB I Tactus physicus adest etiam, si manus Episcopi sunt chirothecis
obtectae, vel ordinandus caput habet capillis alienis, idest capillamento,
coopertu m).
28. Quaeri potest, num, quae in Constitutione Apostolica de contactu
physico et morali auctoritative statuta et decisa sunt, valeant etiam de
ritibus Orientalibus, ita ut in iis quoque, quod valorem spectat, sufficiat
tactus moralis: quantumvis quod attinet ad liceitatem, requiratur contactus
physicus.
Phrasis graeca quae in ritu ordinationis diaconalis, presbyteralis,
episcopalis · semper eadem occurrit, sei.: arclziereús. . . échon ten cheira
autou epikeiménen (
Episcopus. . . tenens suam manum impositam),
significat quidem primario tactum physicum, sed adhibetur etiam ad significandum tactum moralem. Constitutio Apostolica immediate et explicite
agit de ritu Ordinationis secundum Pontificale Romanum, ergo in Ritu
latino; itaque ad Ritus Orientales applicari non potest, nisi ex natura rei
aut aliunde talis applicatio probatur. Ex natura rei autem et ex iis quae
initio Constitutionis dicuntur, deduci debet: tactum physicum non pertinere
ad "substantiam sacramenti", idest ad "ea quae, testibus divinae revelationis fontibus, Christus Dominus lpse in signo sacramentali servanda statuit". Secus enim neque pro Ritu latino Summus Pontifex statuete possct,
tactum physicum non esse de valore sacramenti. Et cum Sacramêntum Ordinis idem sit in Ritibus Orientalibus atque in Ritu latino, concludi debet:
neque in Orientalibus Ritibus tactum physicum ad valorem requiri ex vo-
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J11ntate lpsius Christi. Si ergo in Ritu Orientali nihilominus ad valorem

requirebatur, hoc solummodo esse potuit et potest ex voluntate Ecclesiae,
manifestata saltem per approbationem consuetudinis, via facti datam. Talem eventualem Ecclesiae voluntatem etiam in Ritu Orientali abhinc non
iam valere, sed habendam esse retractatam et abrogatam, ex Constitutione
Apostolica erui non potest. Hinc quoad Ritus Orientales haec quaestio manet in eodem statu, in quo ante Constitutionem fuit.
29. Secunda norma complementaria ( Consf. n. 6) respicit rela tio nem
novae Constitutiónis ad ritum ordinationum in "Pontificali Romano"
descriptum, prout hucusque observatus est. Ponitur regula "Nihil innovetur". Omnes omnino ritus, etsi nullo modo ad essentiam pertinent, tales,
quales sunt, non solum possunt, sed ex praecepto debent observari, nihil
est negligendum vel praetermittendum. "lubemus", ita Summus Pontifex,
"ut omnia data praescripta ipsius Pontificalis Romani sancte serventur et
perficiantur".
Quaeri potest, quid in posterum valeat quoad ritus non-essentiales
sive s11pplendos sive iferandos. Quoad sacramentum baptismatis habetur
explicita norma in canone 759 et 760: "Caeremoniae quae in baptismi
collatione praete,rmissae quavis ratione fuerint, quam primum in ecclesia
suppleantur", et "Cum baptismus sub condicione iteratur, caercmoniae,
si. .. in priori baptismo adhibitae sunt, repeti in altero aut omitti possunt".
ln nova Constitutione Apostolica nihil huiusmodi habetur, neque de supplendis neque de iterandis caeremoniis non-essentialibus. Recurrendum ergo erit in singulis casibus et exspectandum, quid S. Sedes responsura sit.
30. Tertia dispositio complementaria est de vi retroactiva Constitutionis. ln Constitutione (Consf. n. 6) legitur: "Huius nostrae Constitutionis dispositiones vim retroactivam non habent". Verba diligenter perpendi
debent. Constitutio continet exposifiones doctrinales de veritatibus fidei,
et ordinationes dispositi11as de ritibus exsequendis. Declarationes doctrinales ex natura rei "vim retroactivam" habent; nam "enuntiant" veritatem,
quae est et quae semper fuit, 11011 autem "creant" veritates. Ordi11ationes
dispositivae autem de exseque11dis ritibus - (significantur terminis "decernimus, disponimus, statuimus") - statuere possu11t, quod 11011 fuit, aut
tollere, quod est; hi11c possunt habere vim retroactivam, eamque habent,
si retrotractionis capaces sunt et si legislator iis talem vim tribuere valet
et vult. Summus Pontifex in Co11stitutione explicite declarat: actus dispositi110s, qui in Constitutione Apostolica occurrunt, non habere vim retroactivam. Ex dispositione Summi Pontificis est ex. gr. quod saltem in
posterum "traditio instrume11torum" non requiratur ad valorem; quod 110n
nisi verba in Constitutione designata, habent rationem formae sacramentalis; quod acl valorem non requiratur tactus physicus in impositione mannuum. Quia ergo "dispositiones" Constitutionis vim retroactivam non habent, ex Constitutione Apostolica probari non potest: in praeterito traditionem instnnnentorum 110n fuisse acl valorem requisitam; formam sacramentalem exhibitam fuisse solis ver bis in Constitutione designa tis; contactum physicum non fuisse de valore. Si hae caeremoniae aliunde probari possunt 11011 necessariae, probentur; Constitutio Apostolica, ut tale quid
probetur, invocari non potest.
Unde est, quod dubia de valore ordinum, qui ante Constitutionem
collati su11t, 11011 possint solvi ex novis huius Constitutionis dispositionibus;
sed recurrendum sit ad normas antea vigentes. De cetero quoad d11bia
statuitur explicita: "Si dubium aliquod contingat, illud huic Apostolicae
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Sedi erit subiiciendum". Quod valet de dubiis tum· temporis praeteriti, tum
temporis futuri.
31. Haec de "vi retroactiva" novae Constitutionis. Restat quaestio, a
quonam die nova Constitutio incipiat vim suam exserere, utrum statim
momento promulgationis, an tandem post elapsum determinatum tempus.
Constitutio de hac re nihil habet. Recurrendum est ergo ad alias normas
et principia. Declarationes doctrinales statim valere facile intellegitur; nam
- ut modo dictum est - non faciunt veritatem novam, sed proclamant
iam exsistentem. Declarationes autem dispositivae, quae habent rationem
"legis", reguntur norma, in canone 9 CIC de legibus ab Apostolica Sede
latis statuta:
Can. 9. "Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur in Actorum
Apostolicae Sedis Commentario Officiali, nisi in casibus particularibus alius
promulgandi modus fuerit praescriptus; et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex
natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior vel longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta".
Longior vel brevior vacatio quoad novae Constitutionis declarationes
dispositivas neque ex natura rei exigitur, neque in ipsa Constitutione tale
quid "specialiter et expresse" statuitur. Hinc quoad diem quo Constitutionis
declarationes dispositivae valere incipiunt, applicari debet principium generale canone 9 statutum. Unde deducitur: valorem alicuius ordinationis
diiudicari non posse secundum novam Constitutionem, nisi haec ordinatio facta fuerit "expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est". Ante elapsum hoc tempus iudicium de valore alicuius ordinationis ferre debet secundum normas ante novam Constitutionem vigentes, sive
hae normae cum normis Constitutionis fuerint quoad rem identicae, sive
ab iis discrepent. Dies numero Actorum appositus est dies 28 lanuarii 1948.
Facta trium mensium computatione (secundum computandi regulam, statutam canone 34 § 3 n. 1 et 2, iunctim can. 32 § 1), nova Constitutio dici
debet vim exserere a die 28 Aprilis 1948, et quidem a media nocte inter
diem 27 et 28 Aprilis.
32. Finitur Constitutio Apostolica (Const. n. 6) voluntate Summi Pontificis explicite repetita, qua Constitutioni Apostolicae plenam vim effectivam tribuit: "Haec edicimus, declaramus et decernimus, quibuslibet non
obstantibus, etiam speciali mentione dignis". lnsuper datur aliqua norma
practica, quoad Pontificale Romanum normis essentialibus huius Constitutionis adaptandum: "Volumus et iubemus, ut eadem in Pontificali Romano
quadam ratione evidentia fiant" e. gr. adhibitis typis specialibus.
Omnibus Christifidelibus incumbere obligationem et officium humilem
plenamque oboedientiam praestandi quoad omnia quae in Constitutione
Apostolica statuuntur et declarantur; neque ulli licitum esse Constitutionem "infringere vel iidem temerario ausu contraire": explicatione et probatione non indiget.
33. Sequenti brevi conspectu significatur, quomodo ritus essentialis,
per Constitutionem Apostolicam designatus, se habeat ad integrum Ritum
in Pontificali Romano exhibitum.
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PONTIFICALE ROMANUM
(Ritus integer)

CONSTITUTIO APOSTOLICA
(Ritus essentialis)

Ordo

Diaconatus
Impositio manus.
lmpositio manus.
Accipe Spiritum Sanctum ad ro"Emitte in eum quaesumus Domibur, etc.
ne Spiritum Sanctum quo in opus
Emitte in eum, quaesumus, etc.
ministerii fui fideliter exsequendi
septiformis grafia e tua e munere
Impositio vestimentorum sacrorum.
Accipe stolam candidam, etc.
roboref11r".
lnduat te Dominus indumento, etc.
Traditio libri Evangeliorum.
Accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei, etc.
Ordo Presbyteratus
lmpositio manuum.
Prima manuum impositio.
"Da quaesumus omnipotens Pater
Extensio manus dexterae seu secunin hunc famulum tuum Presbiterii
da impositio manuum.
dignitatem, innova in viscerib11s
Oremus, fratres charissimi, etc.
Exaudi nos quaesumus, etc.
eius Spiritum sanctitatis; ut acceptum a te, Deus, secundi meriti
Praefatio consecratoria.
lmpositio vestimentorum sacrorum.
mu1111s obtineat, censuramque moAccipe iugum Domini; etc.
rum exemplo s11ae conversationis
insinue(".
Accipe vestem sacerdotalem, etc.
Unctio manuum.
Consecrare et sanctificare, etc.
Traditio instrumentorum.
Accipe potestatem offerendi, etc.
Tertia manuum impositio.
Accipe Spiritum Sanctum, quorum, etc.
Explicatio casulae.
Stolae innocentiae, etc.
Ordo Episcopatus
lmpositio libri Evangeliorum aperti. lmpositio manu11m.
lmpositio manuum.
"Comple in sacerdote tuo ministeAccipe Spiritum Sanctum.
rii t11i summam, et ornamentis
Propitiare, Domine, etc.
toti11s glorificationis instructum,
Praefatio consecratoria.
coelestis 11ng11enti rore sanctifica".
Unctio capitis et manuum.
Praefatio consecratoria (continuatur).
Ungatur et consecretur caput, etc.
Ungantur manus istae, etc.
Traditio insignium Pontificalium.
Traditio libri clausi Evangeliorum.
Accipe Evangelium, et vade, etc.
Hic conspectus manifestat, quomodo integrn sacrarum ordinationum
Liturgia abundet caeremoniis, profunda altaque significatione plenis, quibus - conformiter ad hominis naturam quae non facile queat sine adminiculis exterioribus ad . rerum divinarum meditationem sustolli - fideles
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ad rei sanctae et altae, quae in sacris ordinationibus agitur, intellectum
atque contemplationem excitentur et promoveantur. Ex altera parte hic
conspectus inservit, ut bene innotescant et accurate discernantur ea "pauca" dicere debemus - quae ad validam Sacrorum Ordinum administrationem requiruntur et sufficiunt. Quae intellexisse et prae oculis habere non parum conferet ad certitudinem iudicii et ad conscientiarum
tranquillitatem.
Appendlx.
ln Actis exposita invenitur quaedam de manuum impositione sententia
quae ad profundius studium et ad pleniorem cognitionem impositionis manuum tamquam materiae sacrarum ordinationum inservire potest, et quam
ideo hic per modum Appendicis adiungere bene visum est.
1. Constitutione Apostolica "Sacramenti Ordinis" ritus essentiales ordinationis, qui unice ad valorem eius requiruntur, auctoritate Summi Pontificis designantur et definiuntur: impositio manuum, tamquam materia,
et determinata verba Praefationis consecratoriae (ea sei. quibus respectivi
ordinis potestas et gratia univoce significatur) tamquam forma.
lmpositionem manuum inde a temporibus Apostolorum adhibitam esse
ad constituendos diaconos, presbyteros, episcopos, et ad conferenciam iis
potestatem et gratiam, testantur ipsae Sacrae Literae necnon plura testimonia antiquitatis christianae. Ad hunc ergo ritum applicari potest et debet
quod passim ad discernendas veritates doctrinae catholicae applicatur et
tamquam criterium veritatis designatur: "quod semper, quod ubique, quod
ab omnibus".
2. Nihilominus ulterius quaeri potest, quid in impositione manuum et
in forma eam determinante sit ultimum, et in se ac proprie intentum elementum, cui tamquam signo sensibili, gratia adnectatur: impositio manuum,
secundum suum esse physicum et materiale (sicuti aqua, oleum, chrisma,
in sacramento Baptismatis, Extremae Unctionis, Confirmationis), - aut
aliud, cui hoc "esse physicum" sit solummodo vehiculum accidentale, et
quod proprie et in se a Christo Domino fuit electum et determinatum,
tamquam signum efficax gratiae.
Hanc quaestionem Constitutio Apostolica nec ponit nec intrat nec
solvit. Nihilominus Constitutio Apostolica, quae tantopere effert et urget
"impositionem manuum", praebet ansam et rationem, cur sensus et pondus huius quaestionis aliquo modo ulterius dilucidetur et examinetur. Quo
ex examine apparebit: differentiam inter varias saeculis praeterlapsis a
theologis disputatas sententias de essentialibus ordinationum ritibus, quod
ad rem attinet, ultimatim non fuisse tantam quanta primo aspectu videtur;
immo eam forte fuisse potius controversiam de elementis accidentalibus,
quibus elementum proprie constitutivum "sacramenti" Ordinis non tangatur.
Cum vero allegata in Actis sententia hucusque non fuerit sufficienter
discussa et examinata, ea hic non potest proponi per modum "thesis",
sed per modum "quaestionis" tantum.
3. Praemitti debet brevis inquisitio in naturmn sacramenti, in quantum est sensibile signum effectus interni invisibilis. Signum sacramentale
componi dicitur: rebus tanquam materia, et verbis tamquam forma; quod
theologi, systema hylemorphismi seguentes, intellegunt analogice ad compositionem corporum ex materia et forma, tanquam ex duabus substantiis
incompletis atque partibus physicis substantialibus corporis.
Compositio autem signi sacramentalis etiam alio modo concipi et analysari potest, nempe ita ut elementum materiale dicatur omne id, quod et
25*
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quatenus ratione sui est sensibile et corporale (ex. gr.: materíalís res, sonus
verbi ore pronunciati, nutus, littera, actio, factum); formale autem elementum omne et solum id, quod dicit vim significativam. Signum sensibile ita
consideratum, componitur: re sensibili (latissime sumpta) tamquam materia, et huius rei significatione, tamquam forma. Secundum hanc considerationem verba quoad suum elementum materiale pertinent ad materiam;
et res, quoad suam vim significativam spectat ad formam.
Cum significatio gratiae et spiritualis potestatis nulli obiecto materiali ratione sui insit, et cum fali obiecto adiungi non possit, nisi voluntate Dei, ex Dei mente significatio, si quae adest, disci debct. Et cum "signum
sacramentale" non sit unum physicum, sed unum artificiale, et cum tota
vis significativa ab extra ad elementum materiale signi accedat, in aliquibus signis sacramentalibus accidere potest, ut signum in hac sua parte
materiali mutationem substantialem subeat, et nihilominus (secundum. commune et sanum iudicium hominum) in sua parte formali, idest in significatione qua tali maneat omnino idem. !ta ex. gr. si duarum voluntatum
consensus per signum externum manifestari et significari debet, "significatio" consensus dati censetur substantialiter eadem, sive consensus significetur per verbum ore prolatum, sive per verbum scriptum, sive per nutum
capitis, sive per alium quendam actum, sive per "factum concludens" quod
<licunt; quamvis omnes hae unius eiusdemque consensus manifestationes
secundum suum esse materiale sint substantialiter diversae. Quod multo
magis valet, si non proprie "externa forma" qua consensus manifestatur,
habet rationem "signi", sed ipse consensus, ad extra manifestatus.
Neque tamen haec assertio de omni omnino signo poni potest. Nam
auctor signi significationem adnectere potuit non nisi uni determinatae rei
:significanti, eamque denegare cuilibet alteri rei vel actui. !ta, ex. gr.
Christus Dominus non nisi aquae seu ablutioni aqua factae significationem gratiae baptismalis adnexuit. ln matrimonii sacramento signum sensibile gratiae invisibilis Christus Dominus elegit ipsum contractum matrimonialem exterius manifestatum (idest: iuris matrimonialis per consensum
partium, exterius manifestatum, collationem). Hoc vero signum sacramentale (secundum commune et sanum hominum iudicium) manet substantiaIiter idem, etsi externus modus, quo consensus matrimonialis manifestatur, est, quoad suum specificum Esse physicum, substantialiter alius et
alius (ex. gr. verba ore prolata, nutus capitis, cohabitatio animo matrimoniali assumpta, copula carnalis ex affectu matrimoniali perneta). Ratio cur
externa consensus matrimonialis manifestatio, in quantum habet rationem
-signi, sit omnino eadem, non obstante tanta differentia in mediis physicis
manifestationis, in eo est, quod consensus matrimonialis, ratione sui, cst
omnino indifferens ad physicum hunc vel illum externum modum, quo
praestetur; ei essentiale est solummodo, quod externa manifestatio revera
exhibeat consensum matrimonialem. ldeo, abstractione facta a statuto et
praecepto Ecclesiae, quo determinatus modus sub effectu nullitatis praescribitur, fideles, quod ad valorem attinet, modo hanc, modo aliam formam
consensus manifestandi eligere valerent. Et revera, Ecclesia quoad matrimonia baptizatorum, non-catholicorum, quemlibet modum consensus matrimonialis dandi et ad extra manifestandi tamquam sufficientem admittit
ad valorem matrimonii et sacramenti. Saepissime in terra missionum accidit, ut baptizati non-catholici inter se matrimonium ineant secundum ritum
stirpis et gentis; neque tot sunt "sacramenta matrimonii", quot sunt ritus
externi quoad Esse physicum substantialiter diversi; nam in istis ri ti bus
11011 attenditur id quo inter se differunt, sed id i11 quo conve11iu11t. Secun-
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dum defensores sententiae de qua agitur: in omnibus istis ineundi matrimonium modis, quibus consensus matrimonialis exprimitur, distingui debet qualitas gerzerica, vi cuius unusquisque modus est aliqtta manifestatio
consensus matrimonialis, et qualitas specifica, vi cuius est haec determirzata manifestatio. Significatio sacramentalis, aiunt, in his modis habetur
vi qualitatis genericae, non autem vi qualitatis specificae; quia signum sacramentale a Christo institutum est consensus matrimonialis qttocumqtte
tarzdem modo manifestatus. Varii autem mocli, sewrzdttm .suas qttalitates
specificas et distirzctivas, non inserviunt ad significandum praecise id, quod
omnibtts modis est commune, et quod iis inest ratione qualitatis genericae.
Verum quidem esse dicunt: non esse neque posse esse aliquem modum
contrahendi, qui habeat tantummodo qualitatem genericam manifestandi
consensum; sed unumquemque modum esse semper modum etiam specifice determina tum; negant autem: singulos modos secundum has suas proprietates distinctivas intrare in signum sacramentale. Secundum hanc ergo
theoriam omnis ritus seu modus, complete spectatus (idest uti continens
et qualitatem genericam et qualitates specificas) est "signum sacramentale"; si vero quaeritur, quid in hoc ritu, complete sumpto, exhibeat signum
sacramentale a Christo statutum, respondent: hoc esse unice et sufficienter
qualitatem genericam, quia ea ad extra manifestat consensum matrimonialem.
4. Haec si applicantur ad sacramentum Ordinis, quaeritur: an fortasse
Christus Dominus, prout in sacramento matrimonii signum sacramentale
elegit ipsum consensum matrimonialem ad extra manifestatum, non autem
determinatam quandam celebrationis formam externam: ita in sacramento Ordinis signum sacramentale forte elegerit ipsam collationem potestatis
ordinis, non autem determinatum quendam externum collationis modum.
Qua suppositione facta, non iam dici debet: per administrationem sacramenti ordinis conferri potestatem ordinis; sed viceversa: per exterius manifestatam collationem potestatis ordinis administrari sacramentum ordinis
(n<in aliter ac in sacramento matrimonii non per administrationem sacramenti confertur mutua in corpus potestas; sed viceversa: per exterius manifestatam efficacem huius potestatis collationem administratur sacramentum).
Christus Dominus (ut adhibeamus quorundam theologornm modum
loquendi) secundum eorum sententiam instituit "Ordinem" in sua quidditate
et totalitate, quae totam potestatem ordinis contineat; suae Ecclesiae reliquit determinare "ordinis" graduitatem, ita ut Ecclesia communicare potuerit vel totam potestatem vel aliquam solummodo eius partem.
De modo qtto Ecclesia hanc collationem peragat, iuxta defensores
huius opinionis ipse Christus nihil statuit. Neque tamen Ecclesia, statuendo vel mutando determinatum quendam modum externum collationis potestatis, instituit vel mutat substantiam sig11i sacrame11talis; nam in quolibet modo externo, ab Ecclesia adhibito, continetur semper idem, ab ipso
Christo Domino electum signum sacramentale, sei.: externa collatio potestatis ordirzis. Et huius signi substantia et significatio prorsus eadem est, sive
(externa) collatio potestatis peragitur "traditione instrumentorum", sive
"manuum impositione", sive utroque ritu si mui. ldeo, si Christus Dominus
potestatem sacerdotalcm Apostolis contulit solis his verbis: "Hoc facite irz
meam commemorationem" ,· si Apostoli eandem potestatem co11tulerunt manuum impositione (elige11do sig11um quod tunc temporis apud ludaeos ad
conferendam potestatem fuit usitatum; cf. supra pg. 375, n. 13, Notam 1),
si Ecclesia - (dato, 11011 concesso) - potestatcm ordi11is communicavit
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traditione instrumentorum: non aliud et aliud, sed semper unum idemque
"signum sacramentale" (in quantum ab ipso Christo Domino est determinatum) fuit adhibitum.
lnde vero inferri non potest: externum "modum" non influere in valorem ordinationis. Nam, cum a voluntate Ecclesiae pendeat, num omnino
potestatem confcrre velit; num eam dare velit per lume actum externum
vel per alium; num eam, quam dare intendit, dare velit uno actu totam,
vel per partes pluribus actibus distinctis: externae forma e adhibitae maximum influxum in valorem collationis potestatis exercerc possunt. Formis
enim, ab Ecclesia statutis, non servatis, potestas ordinis 11011 confertur;
non, quia hae formae secundum suas specificas et distinctivas qualitatcs
sint partes substantiales "signi sacramentalis", sed quia solae hae determinatae formae ex voluntate et intentione Ecclesiae habent vim collativam
potestatis ordinis, et quia sine collatione potestatis non habetur signum
sacramentale.
5. Rationes quibus hanc theoriam fulcire conantur, sunt imprimis hae:
l) Modus agendi, quem ipse Christus Dominus adhibuit. Apostolas
suos Christus fecit sacerdoles, non eo quod eis tradidit corpus ct sanguinem suum, sed dicendo: "Hoc facite in meam commemoratiollem". His verbis, modo externo et visibili, dedit eis potestatem ordinis sacerdotalis, cui
collationi adnexam supponere debemus impressionem characteris et communicationem gratiae.
2) Sic clare et facile inter se componi possunt: ex una parte magna
diversitas, quae in ritu ordinationis variis temporibus et in variis ecclesiis
particularibus in decursu temporum observata est; et ex altera parte firma
omnium fidelium persuasio: Christum Dominum non instituísse nisi unum
sacramentum ordinis, illudque immutabile pro omnibus temporibus. Nam
id, quod - non obstante tanta rituum diversitate - semper et ubique idem
fuit, ct idem esse omnibus sem per fuit persuasum: est ad extra manifestafa collatio potestatis ordinis (sive Diaconatus, sive Presbyteratus sive
Episcopatus). Ergo supponendum est: Christum Dominum non nisi hoc
elernentum (unum et idcnticum apud omnes ecclesias omnium temporum,
omnium regionum) clegisse signum sacramentale, cui impressionem characteris et communicationcm gratiae adnexuit.
3) Sic facile explicatur factum, quod saeculis praeterlapsis theologi
primae notae, inter quos primum locum tenet ipse S. Thomas, clare ritum
substantialem sacramenti ordinis assignaverint traditionem instrumentorum,
urgentes: per eam significari et perfici collatio!lem potestatis. Admitti enim
nequit: omnes hos thcologos latuisse notissimos sacrae Scripturae textus
necnon primorum saeculorum testimonia de manuum impositione, tamquam
ritu principali ordinationis. Sufficit allegare S. Albertum Magnum, qui (in
oppositione ad sententiam suo tempore longe communiorem) de imposisione manuum scribit: "Et hic erat ritus consecrationis in primitiva Ecclesia". - Accedit, quod indubitanter hi theologi tenuerint sententiam: Ecclesiam nihil posse circa materiam et formam ritus sacramentalis. Difficulter
intellegitur, quomodo hi theologi ex una parte tenere potuerint: traditionem instrumentorum esse de substantia sacramenti ordinis; et ex altera
parte ccnsuerint: hanc ma teriam ordinationis esse a Christo institutam;
sciverunt enim: in primitiva Ecclesia hunc ritum 11011 fuisse in usu. Sed
horum theologorum modus procedendi facile intellegitur, ubi primum supponitur: his theologis elementum principale in traditione instrumentorum,
simili modo atque in manuum impositione (primo rum saeculorum), 11011
fuisse physicam iliam actionem, sumptam secundum eius specificas et di-
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stinctivas qualitates physicas; sed externam collationem potestatis ordinis,
quae per hanc actionem physicam visibili modo perficiebatur. Haec autem
collatio semper eadem fuit primis temporibus et temporibus, quibus hi theologi vivebant.
Iuvat legere quae S. Thomas de materia Sacramenti Ordinis et de
índole typica et distinctiva huius Sacramenti habet in IV Sent., dist. 24
q. 1 art. 1 quaestiunc. 5 et ad 3: "Materia in sacramentis exterius adhibita significat virtutem, in sacramentis agentem, extrínseco omnino advenire. Unde cum effectus proprius huius sacramenti, scilicet character, 11011
percipiatur ex aliqua operatione ipsius, qui ad sacramentum accedit, sicut
erat in poenitentia, sed omnino ab extrínseco adveniat, competit ei: materiam habere; tamen diversimode ab aliis sacramentis quae materiam
habent: quia hoc quod confertur in aliis sacramentis, derivatur tantum
a Deo, non a ministro qui sacramentum dispensat. Sed illud quod i11 /zoe
sacrame11to traditur scilicet spiritualis potestas, derivatur etiam ab eo qui
sacrame11tum dat, sicuti potestas imperf ecta a per/ ecta. Et ideo efficacia
aliorttm sacramentorum principaliter consistit in materia, quae virtutem
divinam et significat, et continet et sanctificatione per ministrum adhibita.
Sed efficacia huius sacramenti principaliter residet penes eum qui sacramerztum dispensai. Materia autem adhibetur magis ad demonstra11dam potestatem quae traditur particulariter ab habente eam complete, quam ad
potestatem causandam". - Et ad tertium: Angelicus respondet: Potestatem
ordinis accipi a ministro, non a materia; ideo in sacramento ordinis porrectionem instrumentorum (in qua secundum S. Thomam consistit materia sacramenti ordinis) esse magis necessariam, quam acceptationem instr"umentorum per tactum eius qui suscipit sacramentum. Admittit tamen tactum
instrumentorum esse necessarium sed ex alio capite, nempe ex verbis formae: "Accipe hoc vel illud". Quoad alia sacramenta (Baptismum, Confirmationem, Extremam Unctionem) concedit principium: in quolibet sacramento, habente materiam, requiri contactum, et quidem ob indolem et
functionem quam habeat materia in iis sacramentis, prout in corpore articuli est expositum. - Ex hac S. Thomae sententiae expositione apparet:
ipsum non tenere neque defendere theoriam, de qua hic agitur; sed iis
quae in textu citato docet de collatio11e potestatis ordirzis necnon de ·huius
collationis causa proxima et proprie dieta, suppeditant argumenta, ad
obiectum huius doctrinae accurate circumscribendum et aliquo modo firmandum.
4) Hac theoria supposita, obvia aliqua dari potest explicatio Decreti
pro Armenis, in specie ratione habita discussionum, quae in sessionibus
praeparatoriis huius Decreti a theologis catholicis tum cum Ornecis tum
cum Ârmenis habitae sunt. Agentes cum Oraecis theologi urgebant: in
consecratione Eucharistiae transubstantiationem perfici solis verbis Christi,
nulla alia oratione superaddita; et hoc probarunt: 1) ex eo, quod Ecclesia
nihil valeat circa materiam et formam sacramentorum; 2) ex eo, quod
sacramenta debeant esse eadem in tota Ecclesia, cum "unitas Ecclesiae
necessario fundetur in unitate fidei et i11 wzitate sacramentorum, in iis quae
sunt de substantia sacramenti". Ita Ioannes de Torquemada, O. P. in suo
sermone ad Oraecos coram Summo Pontífice, Eugenio IV; quam expositionem ipse Papa statim suis verbis confirmavit (Mansi 31-B, 1673-1674).
Inter theologos eiusdem Commissionis praecipuos fuit etiam Ioannes de
Montenero, qui maximam partem habuit in Decreto pro Armenis conficiendo. Tunc omnes hi theologi nullam experti sunt difficultatem asserendi
in Decreto pro Armenis: materiam sacramenti ordinis esse traditionem
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instrumentorum, quam sciebant a Oraecis non observari. Neque tamen in
hac diversitate ritus sacramentalis viderunt ullam unitatis ecclesiae negationem vel periculum, quam unitatem in discussione cum Oraecis dixerant:
esse in unitate fidei et in unitate sacramentorum in iis quae sunt de
substantia sacramenti. Si his theologis persuasum fuit: materiam et formam sacramenti ordinis ultimatim esse in externa collatione potestatis ordinis, non autem in determinato aliquo externo modo quo haec collatio
peragitur: revera neglegere potuerunt et notissimos textus sacrae Scripturae de manuum impositione et universalem praxim antiquitatis christianae;
neglegere etiam potuerunt differentiam inter ritum Oraecorum et ritum
Armenorum atque Latinorum. Nam, illa suppositione facta, discrepantiae
quae in his variis ritibus occurrunt, secundum ipsos tangebant solummodo
elementum accidentale, non autem elementum substantiale signi sacramentalis. Hinc quieto animo relinquere potuerunt cuilibet tempori, loco, nationi,
singulis ecclesiis particularibus suum quoad externam collationem agendi
modum (sive formali decreto sive sola via facti et consuetudinis introductum) dummodo legitima auctoritas ecclesiastica lume modum approbaverit et suum fecerit (isque modus fuerit aptus ad potestatis Ordinis collationem clare et determinate significandam). His Theologis ideo quoad
sacramentum Ordinis valet principium, affine alteri, quod de sacramento
matrimonii hodie ponitur, sei.: nu lia potest esse ad extra manifestata valida collatio potestatis Ordinis, a Christo institutae, quae non sit ipso facto
sacramentum. Sicut relate ad matrimonium: nullus esse potest inter baptizatos validus contractus matrimonialis, ad extra manifestatus, qui non sit
ipso facto sacramentum.
Conclusio.
6. Circa bane nonnullorum recentium de materia et forma sacramenti
Ordinis theoriam, concludendo haec dicenda videntur:
1) Nova Constitutio Apostolica nullo modo in hanc theoriam intrat,
neque eius ullam rationem habet; eam ex toto silentio praeterit.
2) Haec theoria secundum alios affinis est theoriae de sacramentorum per Christum "institutione in genere"; immo quoad substantiam cum
ea identificatur; secundum ali os ah ea essentialiter differt. Si affinis est,
et multo magis, si cum ea identificatur: iisdem difficultatibus et dubiis
obnoxia est, quae contra hanc theoriam urgentur. - Si differt, differentia in eo est, quod - (prout supra in fine n. 3 Appendicis expositum
est) - specificae et distinctivae qualitates externi modi, quo potestas O.rdinis confertur, dicuntur manere extra vim significativam sacramentalis
signi; dum e contra elementum, quod Ecclesia ad complendam "institutionem in genere" addit, in ipsum signum sacramentale intrat, tamquam elementum vim significativam signi sacramentalis complens. Sed tunc' oritur
quaestio, num analysis et constructio, supra n. 3 data, rei veritati correspondeat et num sufficienter probata sit. Sed tota haec quaestio (utrum
sei. nova haec theoria coincidat cum theoria de institutione in genere,
an ah ea essentialiter differat) missa fieri potest; nihil enim confert ad
formandum et probandum iudicium de hac theoria, in se sumpta.
3) Haec theoria hodie nondum est sufficienter examinata et inter
Theologos cliscussa; neque argumentis supra alia tis reclditur sufficienter
certa. ldeo, saltem interim, dici nequit theoria theoretice et practice tuta.
4) Haec theoria ex altera parte cum iis, quae in no\'a Constitutione
Apostolica sive "declarantur" sive "clisponuntur", componi posse videtur.
Nam etiam supposita hac theoria, modus externus collationis potestatis
Ordinis seu ritus essentiales (quibus sacramentum Ordinis confertur, et
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sine quibus nulla valida collatio Ordinis peragi potest) sunt hodie unice:
impositio manuum et verba eam determinantia ad potestatem et gratiam
Ordinis univoce significandam. Sunt iidem ritus, quibus iam tempore
Apostolorum potestas et gratia Ordinis collata fuit, et quibus solis etiam
hodie Ecclesia Ordinem conferre vult et confert. Theoria, de qua hic agitur,
solummodo ulterius investigare intendit: quidnam in his ritibus essentialibus sit elementum ultimum et proprie constitutivum signi sacramentalis,
a Christo Domino instituti. - (Periodica, vol. 37, 1948, pp. 9-56).
F r a n e i s e u s I-1 ii r t h, S. I.

A Proibição do Cânon 1063 nos Matrimônios Mistos.
Um Vigário escreve: "Tenho aqui um moço muito bom e que pratica a sua religião; infelizmente ·pretende contrair matrimônio com uma
moça protestante. Também esta é piedosa, praticando seriamente a sua
religião acatólica. A moça está disposta a cumprir todas as condições e
cauções exigidas pela Igreja católica nos matrimônios mistos. Insiste, no
entanto, que, celebrado o casamento na Igreja católica, se realize o mesmo também perante o seu ministro acatólico, consentindo, porém, que este
ato se realize às ocultas e em casa dos noivos. A moça faz estas exigências
porque vive em boa fé, convencida da verdade de sua religião, julgando
cometer um pecado se não se casar também perante o ministro de sua religião. O moço, bom católico e consciencioso, como já disse, não sabe como
sair desta dificuldade: de um lado não quer de forma alguma transgredir a norma do cân. 1063, de outro lado não quer também violentar a
consciência de sua noiva. Que fazer? Não será lícito neste caso o noivo
católico com sua noiva apresentar-se assim às ocultas e em casa dos nubentes ao ministro acatólico para qualquer cerimônia religiosa?" - (N. N.).
Reconhecemos que não é fácil dar uma solução ao caso que satisfaça
plenamente ao requerente. Contudo não é a primeira vez que tal caso
ocorreu na vida; e, por isso, os autores não deixaram de contemplá-lo em
seus livros. O próprio cân. 1063 deixa entrever que o Legislador não ignorava tais circunstâncias difíceis da vida pastoral. Eis o cân.: "Etsi ab
Ecclesia obtenta sit dispensatio super impedimento mixtae religionis, conjuges nequeunt, vel ante vel post matrimonium coram Ecclesia initum, adire
quoque, sive per se sive per procuratorem, ministrum acatholicum uti sacris addictum, ad matrimonialem consensum praestandum vel renovanclum.
Si parochus certe noverit sponsos hanc legem violaturos esse vel jam violasse, eorum matrimonio ne assistat, nisi ex gravissimis causis, remoto
scandalo et consulto prius Ordinario. Non improbatur tamen quod, lege
civili iubente, conjuges se sistant etiam coram ministro acatholico, officialis civilis tantum munere fungente, idque ad actum civilem clumtaxat
explendum, effectuum civilium gratia".
Estas determinações do cânon não são novas. Já muito antes do novo
Código publicou a santa Igreja normas sobre este assunto, seguindo em
todas elas a mesma linha de conduta. Convém transcrever aqui a instrução
do S. Ofício (ad Ep." Osnabrugen.) de 17 de Fevereiro de 1864 que serve
otimamente para ilustrar o nosso caso. Ei-la:
"Non latet, quibusdam in toeis haereticum ministrum agere personam
magistratus mere civilis, coram quo se sistere solent conjuges, aut etiam
debent, ob finem politicum, nempe ut habeantur civiliter honesti conjuges,
prolesque censeatur legitima. Tunc vero urgentibus haereticis, aut lege ci-
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vili imperante, non improbatur quod pars catholica una cum haeretica se
sistant, ante vel post contractum ad formam Tridentini matrimonium, etiam
coram ministro haeresi addicto ad actum civilem dumtaxat implendum.
Etenim ad dubium olim sic expressum: "Utrum catholicus coram proprio
catholico parocho cum haeretica contrahens, licite possit, urgentibus haereticis, matrimonium hoc ratificare coram ministro haeretico, si nulla hinc
ritus haeretici professio habeatur, aut colligatur, et, quidquid minister haereticus in casu peragit, civilis dumtaxat et política gratulatio sit et censeatur"; per S. Congregationem responsum fuit: Affirmative.
Verum enim vero quotiescumque minister haereticus censeatur veluti
sacris addict11s, et quasi parochi munere fungens, non licet parti una cum
haeretica matrimonialem consensum coram tali ministello praestare, eo quia
adhiberetur ad quamdam religiosam caeremoniam complendam, et pars catholica ritui haeretico se consociaret; uncle oriretur quaedam implicita
haeresi adhaesio, ac pr_oinde illicita omnino haberetur cum haereticis in
divinis communicatio. Ea propter etsi perniciosa haec consuetudo inoleverit
ita ut a clero de facili corrigi non possit, nihilo tamen secius, omni adhibito
studio ac zelo evellenda erit. Et sane Benedictus XIV aperte docet nen
licere contrahentibus se sistere coram ministro haeretico, quatenus assistat
ut minister addictus sacris, et contrahentes peccare mortaliter et esse monendos. Opportune itaque ab Te instructi et commoniti parochi ac missionarii, edoceant fideles, qua publicis in ecclesiis catechesibus, qua privatis
instructionibus, circa constantem ecclesiae doctrinam et praxim, ita ut a
mixtis contrahendis nuptiis, quoad fieri possit, salubriter avertantur; sin
autem, abhorreant prorsus a celebrando matrimonio coram haeretico ministro sacris addicto, id quod omnimode illicitum et sacrilegum est. lta
responsum fuit Ordinario Treviren. sub fer. IV, die 21 Aprilis 1847.
Sciant insuper parochi, si interrogentur a contrahentibus, vel si certe
noverint eos adituros ministrum haereticum sacris addictum ad consensum
matrimonialem praestandum, se silere non posse; sed monere eosdein debere sponsos de gravíssimo peccato quod patrant, et de censuris in quas
incurrunt.
Verumtamen ad gravia praecavenda mala, si in aliquo peculiari casu
parochus non fuerit interpellatus a sponsis, an liceat necne adire ministrum
haereticum, et nulla fiat ab iisdem sponsis explicita declaratio de adeundo
ministrum haereticum, praevideat tamen eos forsan adituros ad matrimonialem renovandum consensum, ac insuper ex adiunctis in casu concurrentibus praevideat monitionem certo non profuturam, immo nôcituram, indeque peccatum materiale in formalem culpam vertendum, tunc sileat, remoto tamen scandalo, et dummodo aliae ab Ecclesia requisitae conditiones, atque cautiones rite positae sint, praesertim de libero religionis exercitio parti catholicae concedendo, nec non de universa prole in religione
catholica educanda. Quod si tandem consensus coram parocho velit renovari, postquam praestitus jam fuerit coram ministro haeretico, idque publice notum sit, vel ab ipsis sponsis parocho notificetur: parochus huic
matrimonio non intererit, nisi servatis, uti supponitur, ceteroquin servandis, pars catholica facti poenitens, praeviis salutaribus poenitentiis, absolutionem a contractis censuris rite prius obtinuerit.
• Sacra igitur Congregatio plurimum in Domino confidit Te, praemissis
prudenter ac firmiter inhaerentem, effecturum, ut inviolabilis doctrinae
sartum tectum servetur depositum, catholicorum mores fidei respondeant,
damna apprehensa arceantur, et fideles doctrina atque exemplo roborati
incedant per semitas iustitiae".
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Esta severa proibição da Igreja de os nubentes se dirigirem ao ministro herético ou cismático "uti sacris addictum", para prestar ou renovar o consenso matrimonial, está fundada no direito divino o qual proíbe
a comunicação "in sacris" com os acatólicos. Ora, é evidente que, estando esta proibição fundada no direito divino, a santa Igreja não pode deixar de sustentá-la, porque não pode dispensar da mesma em nenhum caso.
Mas a lei proíbe "adire ministrum acatholicum zzti sacris addictum".
Qual o sentido destas palavras? Vejamos o que opinam os autores:
C a p p e 11 o escreve (De Matrim., pars I, n. 457): "Tunc minister
acatholicus aditur "uti sacris addictus", cum religiosam caeremoniam expiei.
Idque semper videtur verificari quoties in templo aut vestibus sacris indutus
conjuges recipit et alloquitur·•.
Gaspar ri (De Matrim., vol. 1, n. 457): "lllud autem "uti sacris
addictum" verificatur cum minister acatholicus, religiosam caeremoniam
explens, vesti bus sacris indutus, in templo conjuges recipit et alloquitur;
tunc enim habetur communicatio in divinis iure divino prohibita".
W e r n z-V ida 1 (Jus Matrimoniale, V, n. 182): "Ilia autem consociatio vetita fit, quando minister adeatur qui religiosam caeremoniam expleat ac proinde per se semper ac ille in templo aut vestibus sacris indutus
conjuges recipit et alloquitur".
C o r o n a t a (De Matrim., n. 275): "Prohibitio tunc tantum viget cum
minister acatholicus aditur ut sacris addictus; censetur autem ut sacris
addictus adiri si adeatur in templo vestibus sacris indutus atque ibidem
conjuges recipiat atque de religione etiam relate ad matrimonium alloquatur. . . Prohibetur aditio ministri acatholici sive ad consensum praestandum sive ad eum renovandum, ut expresse habet canon; nec excusatio a
prohibitione datur si pars catholica in scriptis declaraverit mere passive
se gerere et nullo modo ritu protestantico adhaerere velle" (S. C. S. Officii, 10 dec. 1902 ad 3; Fontes IV, 1282).
Rega ti 11 o (/11s Sacramerztarium, vol. II, n. 404): "Uti sacer est
minister cum religiosam caeremoniam explet, v. gr. si conjuges in templo
recipit et alloquitur sacris vestibus indutus" (S. Off. 17 feb. 1864).
C h e I o d i (De Matrim., n. 61): "Dicitur minister acatholicus uti sacris addictus, si fungitur sei. mlllzere suo".
Vejamos ainda o que dizem alguns autores do cânon 2319, que trata
da censura em que incorrem os católicos, se contra o prescrito do cân.
1063, § l "coram ministro acatholico" contraem o matrimônio:
Verme e r se h-C reuse n (Epitome, III, n. 518): "Delictum est
praestatio vel renovatio consensus matrimonialis coram ministro acatholico, uti sacris addicto. Minime refert utrum ministerium suum in templo
vel in domo priva ta praestet. Similiter etiam Cappello (De censuris, n. 369):
"Nec refert utrum in templo, an in domo privata suum ministcrium praestet
minister acatholicus".
C i p o I i n i (De censuris lat. sent., n. 70): "Ad censuram incurrendam requiritur, ut constat ex verbis can. 1063, ut recuruss fiat ad ministrum acatholicum, qua talem, seu uti sacris addictum, coram ipso contrahendo seu, potius, attentando matrimonium religiosum".
E i eh ma n n (Kirclzenrecht, pg. 350): "Nur ausnahmsweise, aus sehr
triftigen Gruenden, wenn kein Aergernis zu befuerchten ist und der Ordinarius vorher befragt worden ist, kann eine Doppelhochzeit gestattet
werden". - O mesmo autor (Strafrec/zt des Cod. /. Can., pg. 133): "Eine
Entschuldigung von der Zensur darf im allgemeinen angenommen werden,
wenn die katholische Trauung consulto Ordinario stattgefunden hat ex
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grav1ss1m1s causis (c. 1063, § 2), obwohl der trauende Pfarrer um die
Protestantische Vor-bezw. Nachtrauung wusste; denn die gravissimae causae muessen wohl auch fuer den Katholiken gelten, welcher die Ehe in
dieser Weise geschlossen hat. Von schwerer Schuld wird in solchen Faellen
nicht mehr gesprochen werden koennen, also tritt die Zensur gemaess
c. 2242, § 1 nicht ein. Ausserdem ist die lnterpretationsregel des c. 2219
§ l zu beachten".
Li n n e b o r n (Elzerecht, pg. 171): "Haette der katholische Pfarrer
nach Befragung des Ordinarius unter Wuerdigung aller Umstaende sich
entschliessen muessen, trotz der beabsichtigten oder bereits vollzogenen
Trauung coram ministro acatholico noch der Ehe zu assistieren, so darf
man bei dem katholischcn Teil einen Notstand annchmen, der von der
lnkurrierung dieser Strafen schuetzt (c. 2205, § 2). Freilich handelt es
sich in einem solchen Fali nicht um eine lex mere ecclesiastica, wie der
can. 2205 es voraussetzt. Jedoch wuerden die dargelegten Umstaende eine
Verachtung des Glaubens oder der kirchl. Autoritaet ausschliessen".
Como os leitores podem fàcilmente verificar, os autores acima citados não dão uma interpretação unívoca das palavras "uti sacris addictus".
A nós mais acertada nos parece a interpretação de Chelodi "si fungitur
munere suo", isto é, se o ministro acatólico faz os nubentes prestar ou
renovar o consenso matrimonial, seja na igreja ou fora da mesma, seja
com ou sem vestes sacras. E' este também o parecer ele VermeerschCreusen (vide supra).
Os textos citados em alemão dizem apenas que, se o pároco "ex gravissimis causis et consulto Ordinario" (c. 1063, § 2) assistir ao casamento de tais nubentes que, antes ou depois do matrimônio católico, também o contraem "coram ministro acatholico", a parte católica não incorre na censura, porque em tal caso se trata evidentemente dum caso de
necessidade e a celebração do casamento perante o ministro acatólico já
não é pecado grave, o que seria absolutamente necessário para alguém
incorrer na censura.
O que se entende por "gravissimae causae" (c. 1063, § 2), o Código
não diz. W e r n z-V ida 1 (De Matrim., n. 182) declara com certa hesitação: ... "secutura invaliditas matrimonii aut timenda pericula pro religiosa prolis educatione in hac materia gravissimae causae videntur judicandae ... " Acrescenta, entretanto, logo: Nubentes que desprezam esta gravíssima proibição de não se dirigir ao ministro acatólico, quando lhes tenha
sido intimada, dão pouca probabilidade de cumprirem as cauções prestadas.
Cor o nata (n. 276) escreve: Causa gravíssima nesta matéria seria,
se do contrário as partes se contentassem só com o casamento perante o
ministro acatólico, ou se houver grave perigo de as partes rejeitarem as
cauções prestadas, ou se a parte católica passar à seita herética.
Aqui convém lembrar de novo um texto da Instrução da S. C. do S.
Ofício acima mencionada; quer dizer a passagem que principia com as
palavras "Verumtamen ad gravia mala praecavenda ... " que a mesma S.
Congregação repetiu em outra lnstr. de 12 de Dez. de 1888, e que nos
dizem que em caso particular pode ser tolerada a celebração do matrimônio "coram ministro acatholico", onde não pode ser impedido, havendo
ao mesmo tempo causa gravíssima e sendo dadas as cauções prescritas
e sem que cause escândalo. O Código somente acrescenta que neste caso
deve ser consultado o Ordinário; não sendo isto possível, poderá o pároco
mesmo decidir o caso.
Enfim, se os esposos, depois de contraído o matrimônio perante o

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

397

pároco católico, se apresentarem ao ministro acatólico como ministro religioso, sem porém realizarem aí uma cerimônia propriamente religiosa,
mas o ministro, usando embora de suas vestes sacras, mas fora da igreja,
apenas lhes der os seus parabéns, relembrando-lhes na ocasião os direitos
e obrigações matrimoniais, não julgando com isto acrescentar ao matrimônio alguma santidade; e a parte católica com isto não tencionar submeterse a alguma cerimônia religiosa, querendo apenas com isto prestar à parte acatólica um ato de cortesia, seja que esta pretenda ou não celebrar
com isto uma cerimônia religiosa, em tais circunstâncias não consta com
certeza que isto fosse ilícito. Assim opina C o r o n a t a (toe. cit. n. 275).
E D e S me t escreve (n. 502, pg. 444, nota 4): Se os esposos já
foram ao ministro acatólico ou pretendem dirigir-se a ele depois, mas
apenas para receber dele a bênção, dar-se-ia a proibida "communicatio
in sacris" (e. 1258, § 1); entretanto, a parte católica não incorreria na
excomunhão (e. 1063, § 3), sendo, porém, sempre necessário evitar o escândalo.
Conclusão.

Resumindo, podemos tirar as seguintes conclusões práticas: Aos católicos não é lícito contrair o matrimônio perante o ministro acatólico; porque tal ato envolve necessàriamente a comunicação "in sacris" proibida
por lei divina, da qual a Igreja não pode dispensar. Além disso, a parte
católica, suppositis supponendis, incorre na excomunhão pelo Código reservada ao Ordinário.
Contrair o matrimônio perante o ministro acatólico, porém, significa
dirigir-se a ele, seja pessoalmente ou por intermédio dum procurador,
"uti sacris addictus", quer dizer para prestar ou renovar o consenso
matrimonial.
O parágrafo 2 do cân. 1063 e as Instruções da S, C. do S. Ofício acima citadas nos ensinam que o pároco só pode assistir "ex gravissimis
causis et consulto Ordinario" ao matrimônio de nubentes que já antes o
tenham celebrado perante o ministro acatólico, ou quando com certeza sabe
que depois a esse se querem dirigir para renovar o contrato matrimonial.
Mas neste último caso, poderá o pároco, segundo as Instruções do S. Ofício, só então abster-se de os avisar do passo errado que estão para dar,
se prevê que a sua exortação não produzirá efeito algum, podendo então
silenciar para evitar males maiores, contanto que não haja escândalo e as
demais condições prescritas pela Igreja estejam cumpridas.
Se os nubentes se dirigem ao ministro acatólico somente para dele receber a bênção, sem prestar ou renovar o consenso matrimonial, tornamse réus da proibida comunicação "in sacris", mas a parte católica não
incorre na censura.
Enfim, se os nubentes se apresentarem ao ministro acatólico, vestido
embora de suas vestes sacras, mas fora da igreja; e este, falando aos
cônjuges, só lhes der os parabéns, relembrando-lhes os deveres e direitos
matrimoniais, sem lhes pedir a renovação do consenso matrimonial, opina
·Coronata que isto, não havendo escândalo, não parece estar proibido.
Fr. AI eixo, O. F. M. (Petrópolis).
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Privilégio de Isenção dos Regulares e Visita Canônica do Ordinãrio
do Lugar.
Desejava que me respondesse no próximo número da REB, se o privilégio de isenção da jurisdição do Ordinário do lugar, de que gozam os
Regulares, também os exime com suas casas e igrejas da visitação do
mesmo Ordinário. (N. N.).
O privilégio que isenta os Regulares da jurisdição do Ordi_nário, submetendo-os imediatamente ao Sumo Pontífice, é um privilégio misto, abrangendo pessoas e lugares. Não é, porém, absoluto, porque admite exceções
assinaladas expressamente no Direito. Contudo, este privilégio tem caráter de regra geral; as limitações estipuladas constituem a exceção. Por
conseguinte, em casos duvidosos, onde não consta com certeza da limitação, deve prevalecer o privilégio, por ser a regra geral.
O cânon 615 diz: "Regulares, novitiis non exclusis, sive viri sive
mulieres, cum eorum domibus et ecclesiis, exceptis iis monialibus quae
Superioribus regularibus non subsunt, ab Ordinarii loci iurisdictione
exempti sunt, praeterquam in casibus iure expressis".
Com relação a este cânon, Vermeersch e outros autores afirmam que
a isenção dos Regulares da jurisdição do Ordinário do lugar inclui também a isenção da visitação do mesmo Ordinário. Concorda com isto o
cânon 344, o qual, depois de haver dito no § 1 que dentro do âmbito ela
diocese as pessoas, coisas e lugares piedosos, ainda que isentos, estão sujeitos à visita ordinária cio Bispo, acrescenta logo expressamente no § 2:
"Religiosos autem exemptos Episcopus visitare potest in casibus tantum
in iure expressis".
Quais são estes casos "in iure expressis"? Temos em primeiro lugar
o cânon 512, que contém uma enumeração completa cios Religiosos sujeitos à visitação do Ordinário do lugar. Declara o primeiro parágrafo:
"O Ordinário do lugar deve visitar de cinco em cinco anos: 1) todos os
mosteiros ele monjas sujeitas a ele ou imediatamente à Sé Apostólica;
2) todas as casas, tanto de homens como de mulheres, das Congregações
de direito diocesano. O segundo parágrafo observa, que deve visitar no
mesmo espaço de tempo: 1) os mosteiros de monjas, sujeitas aos regulares acerca daquilo que diz respeito à lei da clausura; mas, se o Superior
regular não tiver feito a visita desde cinco anos, o Bispo deve visitá-Ias
com respeito a tudo mais; 2) todas as casas das Congregações clericais
de direito pontifício, ainda que isentas, acerca daquilo que diz respeito à
igreja, sacrário, oratório público e confessionários; 3) todas as casas de
Congregação laical ele direito pontifício, porém, deve visitar não apenas
acerca das coisas expressas no número anterior, mas também quanto à
disciplina interna, segundo as normas do cân. 618, § 2, n. 2".
Aqui temos uma enumeração completa das casas e igrejas de Religiosos que o Ordinário do lugar deve visitar; as casas e igrejas dos Regulares, porém, não são mencionadas, estando, por isso isentas desta visitação
do Ordinário do lugar. O mesmo afirmam comumente todos os interpretadores do Código. As Congregações isentas, porém, neste particular, em
nada se diferenciam das não-isentas.

Casus excepti.
Querendo agora descrever ou especificar os casos em que o Direito
limita expressamente o privilégio de isenção dos Regulares, devemos distinguir entre os casos que afetam diretamente a própria isenção, e os casos
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que visam apenas negócios particulares que o Direito excluiu do privilégio de isenção.
1. Entre os casos que afetam a própria isenção, temos em primeiro
lugar o cân. 617, que fala de abusos introduzidos nas casas ou igrejas
de Regulares e demais Religiosos. Declara o cânon no primeiro parágrafo: "Se nas casas ou igrejas de Regulares ou demais Religiosos isentos
se tenham introduzido abusos e o Superior avisado não procura remediar
o mal, tem o Ordinário do lugar a obrigação de imediatamente comunicar o fato à Sé Apostólica". O parágrafo segundo, porém, diz: "As casas não formadas (que não têm ao menos 6 Religiosos professos) estão
sob a vigilância particular do Ordinário do lugar; se nestas casas foram
introduzidos abusos com escândalo para os fiéis (só então), pode o próprio Ordinário do lugar interinamente tomar as devidas providências.
Por "abusos" não se entendem aqui abusos cometidos por um ou
outro Religioso ou cometidos "per modum actus", mas abusos habituais
que constituem grave desobediência às leis eclesiásticas, como, por ex.,
violação habitual da clausura, grave negligência na vida regular, nãoobservância das leis eclesiásticas que regulam a celebração da santa missa, o canto eclesiástico, grades do confessionário, altares, custódia da
SS. Eucaristia, etc.
O cânon distingue entre casas formadas e não formadas. Tratandose das primeiras, se o Superior devidamente avisado pelo Bispo não procura acabar com os abusos, deve o Ordinário do lugar somente comunicar
o fato à Sé Apostólica. Tratando-se, porém, de casas não formadas, pode
o Bispo logo pessoalmente tomar providências provisórias contra os abusos. Também estas casas não formadas, contrário ao direito anterior, são
hoje de verdade isentas da jurisdição do Bispo; mas por serem casas
pequenas, estão, como nos ensina o presente cânon, sob peculiar vigilância do Ordinário do lugar.
Uma outra exceção da regra geral contém o cânon 616, o qual declara no § 1 que os Regulares, quando estão ilegitimamente fora do seu
convento, não gozam do privilégio de isenção. Sob as palavras "illegitime
extra domum degentes" não vêm apenas os fugitivos e apóstatas, mas
também os que sem a devida licença dos seus superiores, ao menos razoàvelmente presumida, se acham fora de sua casa religiosa por alguns
dias (6 a 8 dias, diz Coronata). O § 2 deste mesmo cânon fala dos Regulares que cometem fora de casa um delito. Neste caso, se o delinquente não for punido pelo Superior avisado, pode ser punido pelo Ordinário
do lugar. O Superior naturalmente não precisa punir o súdito delinquente antes que possua provas do dêlito cometido pelo súdito. Por este
motivo, entre o aviso e a punição imposta pelo Superior deve haver tanto
tempo que o Superior possa colher as necessárias informações probatórias.
Além disso, há numerosos casos ou negócios particulares, espalhados
por todo o Código, em que os Regulares não estão isentos da jurisdição
do Ordinário do lugar. G o y e n e e h e em seu livro De Religiosis (pg.
168) enumera 65 cânones que contêm tais casos particulares. De todos
esses cânones ou casos particulares só nos interessa aqui o cânon 1261,
porque fala da visitação do Bispo.

Culto Divino.
Este cânon 1261 se ocupa do culto divino e reza assim: § 1. Os Ordinários de lugares vigiem para que as prescrições relativas ao culto divino sejam observadas cuidadosamente; sobretudo vigiem para que não
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se introduza no culto divino, tanto público como privado, ou na vida cotidiana dos fiéis, alguma prática supersticiosa, e que nada se admita contrário à santa fé ou o que desdiga da tradição eclesiástica ou que tenha
aparência de torpe ganância. § 2. Se o Ordinário do lugar promulgar leis
em seu território acerca desta matéria, todos os Religiosos, também os
isentos, estão obrigados a observá-las, podendo o Ordinário "in hunc finem" visitar as igrejas e oratórios públicos dos Religiosos".
Por conseguinte, o Ordinário do lugar poderá visitar as igrejas e oratórios públicos dos Regulares isentos somente quando houver promulgado
leis peculiares acerca da matéria do cânon 1261.
Em abono do que acabamos de dizer, transcrevemos aqui a resposta
a uma consulta, dada em 1924 pelo Card. Oasparri, então Presidente da
Comissão Pontifícia: "ln urbe N. tempore, quo ecclesiae urbis quinquennali visitatione subdebantur, misit Ordinarius loci suum delegatum ad visitandum templum Ordinis N. in ilia urbe exsistens. Superio:-e praedicti
Ordinis non reluctante, delegatus Ordinarii visitavit templum et sacrarium
eoclem modo, quo ecclesiae non exemptae visitari solent. Re audita, Provincialis praedicti Ordinis protestationem Ordinario porrexit, in qua cum
debita reverentia, ei inculcare conabatur, templum Ordinis vi exemptionis
visitationi toei Ordinarii subiectum non esse. Quod si vero de visitatione
iuxta can. 1261 § 2 agatur, iliam supponere leges particulares in materia
in praedicto canone expresse latas, hancque visitationem totam quantam
differre ab ilia quinquennali, Ordinarius affirmat, se allatas rationes non
agnoscere seque ius habere etiam exemptorum regularium templa visitandi.
Ad rem dirimendam quaeritur: 1) Utrum Ordinarius loci templa Ordinis
N. in sua dioecesi exsistentia modo praedicto quinto quoque anno visitare possit. Et quatenus negative: 2) Utrum in casu, quo leges dioecesanae (e. gr. synodales) non quidem novam materiam iuxta can. 1261
afferunt, sed solum leges ecclesiasticas urgent, Ordinarius ad visitationem
manum apponere possit. Et quatenus negative: 3) Utrum visitatio, de qua
in can. 1261 § 2 eodem modo instituenda sit, ac solita quinquennalis visitatio ecclesiarum non exemptarum. Et quatenus negative: 4) Utrum ad
visitationem iuxta can. 1261 extendi possint responsa S. C. Ep. et Reg.
ante novum Codicem data, ut nempe Ordinarius visitationis iure in tantum solum generatim utatur, in quantum positivam habeat notitiam, leges
particulares a se latas in ecclesiis regularium exemptorum non observari. Resp. Ad tum., 2um., 3um., negative; ad 4um., affirmative".
Portanto, somente no caso em que o Ordinário do lugar tiver pronmlgado leis particulares sobre a matéria do cân. 1261 e tiver recebido notícia positiva de que os Regulares isentos não estão observando as ditas
leis, pode visitar as igrejas e oratórios públicos dos respectivos Regulares. - E' verdade que esta resposta do cl. Card. Oasparri não foi publicada no órgão oficial da Sé Apostólica e por isso não pode ser considerada como interpretação autêntica; contudo, ninguém negará que representa uma autoridade máxima.
Concluindo, e para precaver leves dúvidas, achamos conveniente relembrar brevemente que os Regulares na qualidade de párocos ou vigários
paroquiais com suas igrejas, quando paroquiais, não são isentos da jurisdição e visitação do Ordinário do lugar, como aliás expressamente dizem
os respectivos cânones. As normas, porém, para esta visita canônica continuam a ser as traçadas pelo Papa Bento XIV, na const. Firmandis de 6
de Nov. de 1744. Eis o texto:
"Ih exsequenda vero pastorali visitatione ecclesiarum parochialium,
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quae a regularibus administrantur, minime quidem licet Episcopo omnia
ecclesiarum hujusmodi altaria visitare, sed illud dumtaxat, in quo Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum asservatur, et consequenter sacrum ipsum
tabernaculum; fontem quoque baptisterii, si adsit; item confessionale in
quo parochus ad audiendas confessiones residere solet; pulpitum ecclesiae,
e quo parochus ius habet verbi Dei, iuxta praecipuum ministerii sui munus, annunciandi; sacrarium pariter ecclesiae, ad inspiciendum locum, in
quo asservatur sacra supellex, pro sacramentis tam intra ecclesiam, quam
extra iliam decenter administrandis; sepulcrum excipiendis subditorum parochiae corporibus addictum, coemiterium parochianorum humandis cadaveribus destina tum; turrim campanarum, dummodo in ea sint campanae
ad parochiam proprie spectantes; ac demum praeter res supra enunciatas,
omnia sacra vasa, quibus vel particulae consecratae servantur, vel sacra
olea sive in baptismo, sive in extrema unctione adhibenda, vel aqua
baptisterii, vel alia rite benedicta, quae pro ingredientium aspersione ad
ecclesiae fores poni consuevit. - Visitationi locali proxima est ea, quae
personam respicit parochi; cujus quidem, si regularis sit, agendi rationem,
in iis, quae spectant ad observationem proprii ipsius regularis instituti,
non est Episcopi inquirere, cum ad ipsius Superiorem privative pertineat.
Licet tamen Episcopo, vel potius ipsi specialiter incumbit, ipsius parochi
seu curati, etiam regularis, vitam et mores scrutari, quatenus ea, quae
extra claustrum prodierint, rectoris animarum exempla, plurimum conferre
ad populi aedificationem, vel contra eidem obesse maxime possunt, quemadmodum alias eadem Concilii Tridentini Congregatio sapienter decrevit
et nos etiam earundem praesentium tenore decernimus et statuimus. Ad personalem quoque parochi visitationem, proindeque ad Episcopi ius
et officium pertinet ea occasione examinare, an titulo legitimo parochus
etiam regularis curam animarum exerceat, an residentiae lex ab eo observata fuerit atque observetur; an ad synodum vocatus iverit; an congregationes seu conferentias super casibus conscientiae haberi solitas frequentet; an onera, quae secumfert cura animarum, adimpleverit; ac inter
alia, an Missam pro populo applicaverit diebus festis de praecepto; an
iisdem festis diebus omnia praestiterit quae a Sacro Tridentino Concilio praescripta sunt, populum verbi Dei praedicatione, et pueros in fidei
rudimentis, christianaeque doctrinae praeceptis instruendo; an statis diebus
excipiendis fidelium confessionibus vacet; an aegrotantibus et in extremo
vitae agone laborantibus debita spiritualia subsidia sedulo praestet et sacramenta Ecclesiae tempestive conferat; an pueros et puellas ante susceptionem sacramento confirmationis, tum etiam ante primam eorum Communionem opportunis instructionibus erudierit; an priusquam fideles ad matrimonia in facie Ecclesiae celebranda admittat, debitas inquisitiones adhibuerit, atque adhibeat, quibus tuto deprehendere possit nullum inter contrahentes impedimentum exsistere eosdemque libere matrimonio consentire, ac demum in doctrina christiana, maxime vero in praecipuis religionis nostrae mysteriis illos instructos esse; denique an parochus apud se
recte ordinatos retineat libros tum baptizatorum, ubi fons baptismalis adsit
in ipsius ecclesia, tum sacro chrismate confirmatorum, libros etiam matrimoniorum et status animarum ... "
Fr. A 1 eixo, O. F. M. (Petrópolis).
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Dois Casos "Litúrgicos.
Um Padre Franciscano da América Latina nos escreve: "Me dirijo
a S. R. para hacerle unas preguntas sobre Liturgia. 1) Es cierto, como
nos lo han asegurado algunos sacerdotes, que la Santa Sede ha dado
un decreto a los Obispos de la América Latina en que se queja amargamente de que no se haya hecho caso a la prohibición de celebrar la santa
Misa con exposición dei Santisimo, y prohibe de nuevo, bajo pecado mortal, la dicha celebración? Nosotros hemos estado esperando que los Seflores Obispos digan algo y publiquen el decreto en sus boletines diocesanos, pero hasta hoy nada hemos visto, y el asunto nos parece demasiado
grave para que se guarde en secreto. - 2) Tambien deseamos saber,
R. P., si es cierto que esté prohibido que el sagraria donde se guarda el
Santisimo tenga dos (2) puertas, una anterior y otra posterior. Sucede
que en algunas iglesias es practicamente imposible guardar el Santisimo
en altares laterales, y se había solucionado el asunto abriendo ai Sagraria
una puerta posterior, o sea por detrás dei Altar, para no molestar ai Celebrante y ministros durante la santa Misa. (Advierto a S. R. que hay
que estar dando la sagrada Comunión cada cuarto de hora). Pero un Padre Visitador General. .. , nos dijo que "eso estaba estritamente prohibido" y "que eso era una novelería de nosotros los franciscanos". Quiséramos saber su opinión, si es cierto que está terminantemente prohibiào.
Advierto tambien a S. R. que la firmeza y seguridad de la puerta posterior son como las de la puerta anterior, de modo que no hay ningun
peligro". - (N. N.).
1. Missa coram SSmo. Sacramento Exposito.
Certamente não passará de um mero boato o que o consulente ouviu
sobre um tal decreto recente, dado pela S. C. dos Ritos aos Ordinários da
América Latina, proibindo novamente, e sob pena de pecado mortal, a celebração da santa Missa diante do SSmo. Sacramento exposto. A razão
é porque não vemos o motivo de uma tal proibição especial para a América Latina. Ao menos aqui no Brasil, enquanto saibamos, não existe tal
abuso. Além disso, se tal decreto tivesse sido publicado, os nossos Exmos.
Snrs. Bispos não teriam motivo para o ocultar. Consultamos todos os decretos da S. C. cios Ritos sobre este assunto até 1947 inclusive e não encontramos nenhum decreto que correspondesse a tal boato. O mais recente é de 27 de Julho de 1927. Ei-lo:
"An liceat Missam cum cantu vel lectam celebrare coram SSmo. Sacramento velato vel in pyxide exposito, intra vel extra tabernaculum? Et
quatenus negative: Utrum hujusmodi usus saltem tolerari possit?" Et eadem ·Sacra Congregatio, audito speciali Commissionis suffragio, respondendum censuit: "Negative ad utrumque". Hanc nacta occasionem ipsa Sacra Rituum Congrega tio decreta n. 3448, "Societatis Jesu", 11 maii 1878,
et n. 4353, "Marianopolitana", 17 aprilis 1919, circa Missam et sacram
Communionem in altari expositionis SSmi. Sacramenti, adhuc in suo robore manere declarat; eorumque observantia a Revmis. locorum Ordinariis
peculiari studio curanda est".
Com este decreto a S. Congregação reprova energicamente a celebração da Missa "coram SSmo. Sacramento velato vel in pyxide exposito"
e nem tolera o seu costume; porque sendo a píxide exposta fora do tabernáculo, reduz-se a uma exposição irregular que a liturgia não admite;
sendo ela feita dentro do tabernáculo aberto, temos uma exposição por
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causa privada em combinação com a celebração da Missa, cuja razão é
sempre pública. Este decreto, pois, deixou intacta a questão da celebração
da Missa diante do SSmo. exposto publicamente, i. é, no ostensório.
Os outros dois decretos (3448 e 4353), que a S. Congregação houve
por bem inculcar de novo, dizem essencialmente a mesma coisa: que não
é licito celebrar a Missa diante do SSmo. exposto (salvo semper can.
1274) senão por necessidade, por razão grave ou por especial indulto.
Estes três motivos: necessidade, razão grave e indulto especial podem
justificar a celebração da Missa diante do SSmo. exposto, onde de per
si não seria lícito. O caso de necessidade poderá dar-se fàcilmente, quando a igreja tem um só altar; o que seja uma razão grave, não precisa
ser explicado; e quanto a indultos especiais convém citar o que P. Victorius ab Appeltern menciona em Marmale Liturgicum (pág. 91, nota 6) dos
PP. Capuchinhos: "Consuetudinem immemorabilem Missam Conventualem,
licet lectam, celebrandi coram SSmo. Sacramento publice exposito apud
PP. Capuccinos Provinciae Belgicae servari posse declaravit S. R. Congregatio, die 22 maii 1883".
Além disso, mencionamos os seguintes decretos gerais: "Praeter Missam expositionis in altari expositionis SSmi. Sacramenti aliam solenmius
celebrari, attenta consuetudine immemorabili, toleratur (3124 ad 2; 3558);
item Capitularem (3124 ad 3); item Conventualem, etiam lectam, de Vigília vel de Feria (3124 ad 4).
"Missam coram SSmo. Sacramento exposito celebrandi (occasione Novendialium) consuetudo, in qua fit post Evangelium praedicatio Verbi Dei,
tolerari potes!; apposito tamen velamine ante SS. Sacramentum, dum habetur concio" (3728 ad 2).
Enfim, as Ephemerides Uturgicae de 1933 (pág. 184) escrevem: "De
licentia Ordinarii, qualibet tertia Domínica mensis, Missa iuxta consuctudinem coram SSmo. Sacramento palam exposito cani potest, si mane post
Missam processionaliter SS. Sacramentum per ecclesiam gestetur".
Em vista de tudo quanto foi explicado, creio que devemos afirmar:
aquela noticia sobre um novo decreto proibitivo só para a América Latina, não passará de um mero boato.
2. Porta no Fundo do Tabernáculo.
Neste segundo ponto da consulta é mister examinar, se os tabernáculos com porta no fundo são uma novidade introduzida pelos Franciscanos de X. e se estão ou não estritamente proibidos pela Igreja.
Quanto ao primeiro ponto da questão, não podemos concordar com
a afirmação do ilustre P. Visitador que tais tabernáculos tenham sido
inventados pelos Franciscanos de X.; pois também os há em outros países.
No convento onde fiz o meu noviciado, havia um tal tabernáculo com
uma porta no fundo. O oratório do noviciado ficava atrás do altar-mor da
igreja, o qual tinha uma mesa para celebração da Missa nos dois lados,
e o tabernáculo no meio servia para os dois lados. Soube por uma testemunha ocular que idêntico tabernáculo existe em Paris numa igreja dos
Padres Capuchinhos. E um confrade me contou que em sua cidade natal, na
Alemanha, a igreja paroquial possuía também tal tabernáculo com duas
portas. Estes fatos, creio, provam sobejamente que os tais tabernáculos
com segunda porta no fundo, permitindo retirar o Santíssimo sem incomodar o celebrante, não são "una novelería" dos Padres Franciscanos de X.
Quanto .ao segundo ponto: se é verdade que tais tabernáculos com
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outra porta no fundo estão estritamente proibidos, convém examinar sem
preconceitos os respectivos documentos eclesiásticos. Sirva como ponto de
partida a mais recente determinação da santa Igreja sobre construção,
forma e firmeza dos tabernáculos, a saber: a Instrução da S. C. dos ss.
Sacramentos de 26 de Maio de 1938, n. 4:
"Tabernaculum sit inamovibile et undequaque clausum: ab hoc praecepto per se gravi nec Episcopus valet dispensare nec ei consuetudo etiam
centenaria et immemorabilis derogare, excepto casu de quo in § 3, eoque
jam tamquam primo praesidio consulitur securitati custodiae SSmae. Eucharistiae. Clausura vero undequaque absoluta secumfert ut ciborium sit
confectum ex materia solida et firma. Equidem iuxta liturgicas leges tabernaculum exstrui potest ex ligno, aut ex marmore, aut ex metallo, quae
postrema ma teria est ceteris firmior; quod tamen magis interest, conficiatur oportet ex solida materia, singulaeque partes intime inter se cohaereant,
reseratio maximam exhibeat securitatem ac fortiter ostiolo adhaereat, cuius
cardinales firmiter sint constituti ac dispositi, qui ipsum ciborio inserant.
Nonnullis in locis Episcopi praescripserunt ad maiorem Eucharistiae securitatem ut ciborium ex integro metallo consisteret, quae quidem praescriptio,
in locis ubi viget, absolute debet observari, ut docet Emus. Card. P.
Oasparri.
"Optimum sane consilium foret si tabernaculum sit vera arca ferrea,
quam vocant (vulgo cassaforte, coffre-fort) adeo ut nec perforari nec effringi possit mediis, quae ordinarie adhibentur a furibus, eaque validis
ferreis seris altari arcte debet devinciri in intimo eius gradu aut parieti
adverso. Hae vero ferreae arcae aut in forma ciborii exstrui debent, quae
<lein sunt marmoreo lapide contegendae ceterisque ornamantis condecorandae, adeo ut speciem cuiusdam operis affabre confecti prae se ferant
:ad normam § 2 relati canonis; vel saltem ita conficiantur ut in tabernaculis
jam exsistentibus possint immitti. Huiusmodi tabernacula "de securitate"
nuncupantur. Ad quamlibet vero dubitationem auferendam quoad legum
liturgicarum observantiam in hisce conficiendis tabernaculis attendatur responsio S. R. C. diei 1 aprilis 1908 ad preces sibi porrectas nomine Ordinariorum Provinciae ecclesiasticae Milwaukien. in America sept. a quodam
sacerdote qui pro adprobatione ahibuerat novum tabernaculum solidissime
confectum et quidem ita exstructum ut nullimode repugnaret neque Rubricis Ritualis Romani, neque eiusdem S. C. decretis: "Communicetur sacerdoti oratori responsum S. R. C. in casu simili datum sub die 18 martii
1898: nempe finem inventoris esse laudandum, negotium vera in casu et ad
effectum de quo agitar, spectare ad ipsos locorum Ordinarios".
"Pariter in una Superioren. de nova quadam custodia SSmi. Sacramenti: Revmus Episcopus, quo securius procederet in approbando quodam
tabernaculo, a S. R. C. reverenter expetivit: "an satisfaciat regulis liturgicis descripta forma ostii semicircularis, quod globulis impositum sine
cardinibus volvitur, ita ut ex parte nihil obstet quominus ab Episcopo
sacerdotibus commendetur vel debeat tabernaculum instrui ostio vel ianuis,
quae cardinibus adhaereant atque ita volvatur"; et S. R. C., requisitio
Commissionis liturgicae suffragio, propositae quaestioni ita die 8 maii 1908
respondere censuit: "ln casu, per se nihil obstare, de cetero ad Rev.mum
Episcopum".
"Equidem adhibitis hisce ciboriis solidissimis altero efficaci praesidio
consulitur custodiae SSmae Eucharistiae. Porro Sacra haec Congregatio
onus non imponit hujusmodi comparandi tabernacula in ecclesiis, quae
ordinariis sunt instructae ciboriis, dummodo reapse securitatis idonea prae-
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beant argumenta, quamvis suadeat ut ea adhibeantur in ecclesiis noviter
aedificandis: id vero enixe commendat Exmis Episcopis ut, pro eorum
zelo erga SSmum Sacramentum, pervigilent caveantque ut et ordinaria
ciboria, quae usui sunt in ecclesiis eorum dioecesis, eam prae se ferant
soliditatem ad omne periculum sacrilegae profanationis arcendum, illaque
severissime amoveant tabernacula quae omnimodam certitudinem non
ingerant de huius periculi absentia".
Todo este texto citado, em suas várias partes, nem de leve menciona os tabernáculos com outra porta no fundo, como se a S. Congregação
ignorasse a sua existência. Tudo quanto ela diz nesse documento, parece
referir-se a tabernáculos com uma só porta na parte anterior: louva,
por ex., os tabernáculos feitos em forma de caixa-forte. Uma caixa-forte,
creio, tem sempre uma só porta; fala do "ostiolo", sempre em singular;
quer que o tabernáculo esteja bem fechado de todos os lados. Outros
decretos da S. C. dos Ritos exigem para os tabernáculos o conopéu em
forma de tenda, que cubra todo o tabernáculo como o véu cobre o cibório
ou píxide, dizem vários autores. As tendas, creio, têm sempre uma só porta
de entrada. Quanto à exigência deste conopéu diz, por ex., o decreto n.
3456: "Solum excusat physica aut moralis impossibilitas habendi aut retinendi huiusmodi ornamentum".
Mas de outro lado, também nenhuma pas_sagem do documento citado
proíbe expressamente os tabernáculos com segunda porta no fundo. O que
o documento apostólico exige, são tabernáculos sólidos e firmes, a fim
de precaver as profanações sacrílegas, deixando aos Ordinários do lugar
a última palavra quanto à forma e construção dos tabernáculos. Também
o decreto n. 3449, ad 2, declara: "Pro SSmo. Sacramento asservando in
constructione altaris regulae in casu servandae prudenti arbítrio Ordirzarii
determinentur".
Consultamos, outrossim, todos os decretos da S. C. dos Ritos até
1947 inclusive, mas nenhum fala em tabernáculos que têm outra porta
no fundo.
A "Periodica" de 1936, pág. 133 refere um costume observado em
várias dioceses: cóloca-se no presbitério uma mesa arrumada a maneira
dum altar, com toalhas e velas, e sobre esta mesa põe-se um tabernáculo
com o SSmo. Sacramento durante o tempo da celebração das Missas, a fim
de daí retirar o SSmo. e distribuir, de 15 em 15 minutos, a sagrada comunhão aos fiéis. A "Periodica" reprova este costume como contrário
às leis litúrgicas. Uma mesa sem pedra d'ara não é um altar; e todos
os decretos da S. C. dos Ritos, como também o Código, exigem que o
SSmo. seja guardado num tabernáculo colocado no meio do altar. E o
decreto n. 3449, ad 3 diz: "Tabernaculum in alio altari laterali pro asservanda SS. Eucharistiae ad commurziorzem distribuerzdam requiritur, si in
altari maio ri adest expositio perpetua SS. Sacramenti".
De tudo quanto foi dito, cremos ser lícito tirar a conclusão que os
tabernáculos com outra porta no fundo não estão expressamente proibidos
pela Igreja, podendo eles, segundo a nossa humilde opinião, ser permitidos
pelos Bispos, contanto que com isto o tabernáculo nada perca de sua solidez e firmeza requeridas pela Igreja.
Enfim, examinamos quantos livros estão à nossa disposição de Moral,
de Direito canônico, de Liturgia e de Pastoral, mas em nenhum deles encontramos uma referência sequer aos tabernáculos com outra porta no
fundo. Somente um único autor, a saber: Sua Eminência o Sr. Cardeal
D. Jaime de Barros Câmara, Arcebispo do Rio de Janeiro, menciona em
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seu Comp€rzdio de Teologia Pastoral (1948, pág. 186) estes tabernáculos.
Escreve ele: "Na confecção do tabernáculo não haja esquecimento em conformá-lo com o estilo da igreja e com as dimensões do altar. A portinha
dê fácil passagem aos cibórios, que não podem ser minúsculos onde for
grande o fervor eucarístico. Embora amplo, o sacrário não deve ter profundidade exagerada, exceto se para ter no fundo uma segunda portinha,
a ser aberta em ocasião de se retirar o S. Viático sem interromper a celebração do sacrifício da Missa. Parece que tal disposição, de inigualável uti-

lidatk, não está proibida".
Verdade é que o nosso Concílio Plenário determina no decreto n. 327,
§ 3: "Tabernacula in parte posteriori altaris collocari prohibentur". Mas

esta determinação não se refere evidentemente à porta que um tabernáculo tenha no fundo, e sim ao próprio tabernáculo construído por detrás
do altar, sendo este § 3 apenas uma repetição abreviada do n. 793 da
antiga Pastoral Coletiva: "Reprovamos os tabernáculos feitos por detrás
do altar, de difícil acesso, sobretudo os que se vêem em certas igrejas,
1Jervindo de base dos tronos ou de peanhas de imagens, os quais são contrários às rubricas e regras litúrgicas, embora sejam de primoroso lavor".
Concluindo, dizemos que os tabernáculos que têm uma porta no fundo, não nos parecem estritamente proibidos pela Igreja, e por isso julgamos que os Exmos. Bispos podem permitir o seu uso.
Fr. AI eixo, O. F. M. (Petrópolis).

Pequenos Casos Pastorais.
Admissão Condicionada à Profissão Temporária. - O cânon 637 cio
Direito Canônico diz que um Religioso de votos temporários não poderá, por motivos de sa(tde, ser impedido pelos Superiores de fazer a profissão perpétua, desde que não tenha propositadamente ocultado a doen:..
ça por ocasião da profissão temporária. Diante disto pergunto: Poderá o
Superior religioso, ao admitir um noviço à profissão temporária, imporlhe a condição de que só será admitido à profissão perpétua se melhorar
de sa(1de ou se o mal que parece sofrer não for grave? Poderá o Superior
deixar esta margem para a exclusão do professo temporário, por motivo
de saúde, uma vez findos os votos temporários? Ainda uma pergunta: No
caso de incompetência do Superior para tal imposição, desejo saber se
são válidos os votos temporários feitos mediante esta condição. - (N. N.).
Três cânones: c. 538, c. 571, § 2 e c. 2411 nos podem orientar na
solução deste caso. O cânon 538 reza assim: "ln religionem admitti potest
quilibet catholicus qui nullo legitimo detineatur impedimento rectaque intentione moveatur, et ad religionis onera ferenda sit idoneus". O cânon 571,
§ 2 declara: "Exacto novitiatu, si judicetur idoneus, novitius ad professionem admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit sitne idoneus, potest
a Superioribus maioribus probationis tempus non tame11 ultra sex menses,
prorogari". O cânon 2411 nos ensina que: "Superiores religiosi qui candidatum 11011 ido11cum. . . ad professionem contra praescriptum can. 571,
§ 2 admiserint, pro gravitate culpae puniantur, non exclusa officii pri·vatione".
Requer-se, portanto, no candidato à vida religiosa também a necessária aptidão, i. é, "us sit ad religionis onera ferenda idoneus". Fazem parte
desta aptidão, além das qualidades morais e intelectuais, as qualidades
fisicas ou corporais. Por este motivo enumeram os autores entre os im-
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pedimentos do estado religioso também as doenças hel'editárias, como sejam: epilepsia, tísica pulmonar, demência e geralmente as doenças nervosas. Esta idoneidade da mente e do corpo deverá ser ponderada segundo
os ofícios e deveres peculiares desta ou daquela Religião. A razão é que o
escopo, a índole e as finalidades das várias Religiões não são iguais, podendo-se assim dar o caso que um candidato não seja idôneo para uma
Religião, sendo-o porém para outrn mais benigna. Ora, havendo dúvida
acerca da idoneidade de um candidato, o Superior não o poderá admitir
à profissão. Isto se deduz claramente do cânon 2411 acima citado, o
qual ameaça os Superiol'es maiores (porque são esses que podem admitir
os candidatos à profissão) de graves penas, se admitirem à profissão um
candidato não idôneo. Neste caso podem os Superiores, para desfazer as
dúvidas, examinar melhor o candidato, prorrogando-lhe para este fim o
noviciado para mais seis meses. O cânon diz "non ultra sex menses".
~ e g a ti 11 o, S. ]. (111st. J. C. vol. 1, n. 704), porém, afirma: quando
se tfata de causas naturais externas que causam tais dúvidas, como por
ex., uma doença, serviço militar iminente, etc., a provação pode ser prolongada além de seis meses,· enquanto Coronata diz apenas: "saltem usque
ad sex menses".
.
Em vista do que acabamos de expor, parece-nos ser mais conforme
à mente do Legislador que em casos, onde um candidato é duvidoso por
causa de sua precária saúde corporal, lhe seja prorrogado o tempo de
provação, em vez de admiti-lo sob condição à profissão temporária. Acresce
que, como tivemos ensejo de mencionar, segundo cel'tos autores em tais
casos a prorrogação do noviciado pode ultrapassar o prazo de seis meses.
Mas se um Superior, por compaixão com um tal candidato e por combinação mútua o tiver admitido à profissão temporária, sob a condição
de não ser admitido à profissão perpétua se o estado de sua saúde não
melhorar, não ousamos chamar tal profissão de "condicionada". Esta profissão temporária, emitida "ad triennium", como tal não depende de nenhuma condição; a condição estipulada de comum acordo não afeta própriamente a profissão temporária, ela se refere antes à profissão perpétua
futura. Tal modo de proceder parece somente contrariar a prescrição do
cân. 571, § 2, que quer e exige que tão somente os candidatos idôneos
sejam admitidos à profissão. Em todo caso, se um Superiol' admitir um
candidato, duvidoso por causa do estado de saúde, à profissão, não nos
parece ele contrair a pena "ferendae sententiae" do cân. 2411; pois este
cânon fala dos Superiores que admitem à profissão candidatos não idôneos e não apenas duvidosos. Enfim, abstraindo da liceidade ou iliceidade
de tal modo de proceder, se o candidato livre e espontâneamente se submeter a tal condição e se durante o triênio seu estado de saúde não melhorar, poderá ao nosso ver o Superior excluí-lo da profissão perpétua.
Fr. A 1 e i x o, O. F. M.

Livros Proibidos. - Queria por meio desta pedir a V. Revma. o favor de esclarecer-me sobre a moralidade do ato de uma pessoa que lesse
p. ex., as "Duas Fontes da Religião e da Moral" de Bergson: ou coisa
semelhante. Embora tenha procurado esclarecer-me, estudando os principias da Teologia Moral sobre o assunto, não cheguei a uma conclusão
satisfatória. Homens competentes em Moral me afiançaram, por ex., que
podia ler sem medo a Farias Brito, embora fosse ele panteísta. Ainda agora estou com um livro sobre a mesa que me deixou perplexo; foi o que
me resolvi escrever a V. Revma .... Chama-se "Maravilhas da Matemáti-
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ca" do célebre Hogben. Apesar de parecer ser um livro de números, topei
logo à primeira página com um ataque à existência do supraterreno: em
suma uma declaração de ateísmo, que se prolonga por umas duas páginas, com certa mordacidade. Parei ... Será que isso, e com certeza outras
picadas iguais no decorrer do volume, torna-o proibido ipso iure? Será que
quando o Código diz: "Libri qui quodlibet ex catholicis dogmatibus impugnant vel derident" etc. quer simplesmente dizer que nesta proibição
se incluem só os livros que "intendunt" impugnar ou zombar, ou também
aqueles que fazem isso sem que seja "data opera"? Creio já ter lido há
anos na REB algo sobre o assunto, quando ainda estudava filosofia. Mas
não tenho agora em mão este volume da REB. Gostaria que V. Revma.
me ajudasse. E se achar conveniente ou interessante pode publicar também
na REB. - (N. N.).
Já duas vezes tratamos nas páginas da REB sobre livros proibidos:
uma vez, falando da censura prévia dos livros (REB 1941, pág. 578 sg.);
a outra vez (1942, pág. 466 sg.), falando expressamente da leitura de livros proibidos. Deste último artigo respigamos algumas noções, para contentar o consulente. Podemos classificar os livros proibidos em livros proibidos: 1) pela lei natural, enquanto sua leitura constitui para o indivíduo
perigo espiritual, grave ou leve; 2) pela lei positiva da Igreja, ou "ipso
iure" (pelo Código), ou por uma lei especial da autoridade eclesiástica.
Uns e outros ou estão proibidos simplesmente ou sob pena de excomunhão.
Proibidos sob pena de excomunhão são apenas: a) os livros cujo
autor é apóstata, herege ou cismático e que propugnam (i. é, afirmam com
razões e argumentos) a apostasia, heresia ou cisma (cân. 2318). Não é
preciso que o livro trate "ex professo" de religião; estão incluídos também os livros profanos, históricos, físicos e filosóficos, contanto que o
autor seja, por ex., herético e no livro propugne a heresia.
b) Estão proibidos sob pena de excomunhão todos os livros "per
apostolicas litteras nominatim prohibitos" (cân. 2318). Devem, portanto,
ter sido proibidos: por Letras Apostólicas (Bula, Breve, Encíclica); "nominatim", i. é, devem ser indicados nas Letras pelo próprio título, individual
ou genérico; e as Letras devem expressamente mencionar que os livros
são proibidos sob excomunhão reservada ao Romano Pontífice.
Para se cometer um pecado grave pela leitura dum livro proibido,
é preciso que tal leitura atinja matéria grave, que é necessária para todo
pecado mortal. Tal matéria grave, e consequente pecado mortal, também
são necessários para alguém incorrer na excomunhão pela leitura dum livro proibido sob pena de excomunhão; porque a excomunhão é pena grave, que supõe necessàriamente culpa grave. Os autores, procurando determinar a matéria grave para estes casos, falam em 10 páginas; julgamos entretanto que é preciso atender antes à qualidade do livro e seu
perigo mais ou menos grave.
Os livros proibidos "ipso iure", sem excomunhão, encontrará o con. sulente especificados no cân. 1399, em 12 números. Aí o próprio consulente poderá fàcilmente verificar, se este ou aquele livro é atingido por
algum destes números. O livro mencionado de Bergson "Duas Fontes da
Religião e da Moral" é um livro monístico. O outro, "Maravilhas da Matemática", nos é desconhecido.
Fr. AI eixo, O. F. M.

Espórtula de Missa Binada. - O Pe. Acúrcio, Vigário de N., sabe que
é obrigado a mandar as espórtulas das missas binadas para o Seminário Diocesano. Entretanto, dado o seu estado de pobreza, a carestia ela

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

409

vida e o número de pessoas que ele, por obrigação de sangue, sustenta
o Pe. Acúrcio não celebra nos domingos e dias santos missas pelas quai~
tenha recebido espórtula, e age assim frequentemente, julgando-se deste
modo isento de mandar para o Seminário a espórtula correspondente. Pergunta-se: 1) O Vigário que celebra missa binada pela qual não recebeu
espórtula, está obrigado a mandar o correspondente à espórtula para 0
Seminário? 2) Os motivos acima alegados autorizam o Pe. Acúrcio a proceder daquela maneira? comete ele injustiça para com o Seminário? E, no
caso afirmativo, quando está obrigado a restituir sob grave? 3) Sucedendo apenas por coincidência que o Vigário celebre por título gratuito, por
exemplo, aniversário de morte de um parente, está ele ainda assim obrigado a mandar para o Seminário a espórtula que não recebeu? (Um
Vigário).
Se estamos bem informados, em muitas dioceses, talvez em todas,
podem os sacerdotes, quando binam, proceder de duas maneiras: ou eles
mesmos aceitam espórtulas pelas Missas binadas, enviando-as, a seu tempo, à Cúria diocesana; ou eles celebram a Missa binada na intenção do
Snr. Bispo; e, neste caso, é o Exmo. Snr. Bispo que tem intenções marcadas num livro pelas quais os sacerdotes aplicam a Missa binada, comunicando os sacerdotes binantes apenas, talvez no fim de cada mês, à
Cúria quantas Missas aplicaram na intenção do Snr. Bispo. Agora, para
responder à consulta acima, lutamos com certa dificuldade, porque ela
não nos parece muito clara, antes um tanto obscura em certas frases. Que
aquele sacerdote não quer, devido ao seu estado de grande pobreza, aplicar as Missas binadas por intenções recebidas com espórtula, mas reservar para si estas intenções de Missas para outros dias em que não tem
Missa encomendada, não podemos criticar. Mas neste caso deveria aplicar
a Missa binada sem espórtula na intenção do Snr. Bispo, que terá, como
dissemos acima, intenções marcadas para estes casos. Procedendo assim,
o Seminário não terá prejuízo, e também o sacerdote binante não o tem.
O nosso conselho é este: que o sacerdote, de quem trata a consulta, por
combinação prévia com seu Bispo, dora em diante proceda conforme acabamos de indicar. Com esta solução já respondemos às demais perguntas
feitas pelo consulente. Somente com respeito à última ("se o vigário está
obrigado a mandar para o Seminário uma espórtula correspondente, se
tiver celebrado, uma ou outra vez, a Missa binada por título gratuito, por
ex., aniversário dos pais") acrescentamos: não o julgamos obrigado em
consciência, porque a S. Congregação já várias vezes recomendou aos
Exmos. Ordinários, que ele vez em quando deixassem aos sacerdotes binantes a livre aplicação desta Missa binada, para as poderem aplicar por
título gratuito.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Obra dos Tabernáculos. - Numa recente revista de Ação Católica
(l:{evista do Assist. Ecl., ano 1, n. 3, pág. 69) em que se recomenda a
"Obra dos Tabernáculos", entre outras coisas se diz: "Não foram elas
(essas atividades da Obra dos Tabernáculos) abençoadas com inúmeras
indulgências, pela Santa Igreja?" Gostaria de conhecer essas indulgências
da S. Sé, especificadas para os que trabalham na Obra dos Tabernáculos. (N. N.).
Nós conhecemos uma só indulgência diretamente concedida à Obra
dos Tabernáculos, ou antes às pessoas que gratuitamente trabalham em
preparar ou consertar as alfaias e vestes litúrgicas, a saber: uma indulgência de 300 dias cada vez que, entre estes trabalhos, recitarem devota-
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mente a seguinte jaculatória: "Jesu, via et vita nostra, miserere nobis".
Cfr. Preces et Pia Opera, pág. 529, r.. 660, onde se lê: "Fidelibus qui in
conficiendis vel reficiendis sacrarum aedium supellectilibus ac liturgicis
vestibus, cum privatim tum in institutis, quoties supra relatam invocationem, dum in hujusmodi opus incumbunt utque illud sanctius efficiant, devote recitaverint, conceditur: lndulgentia trecentorum dierum (S. Paen.
Apost., 2 jun. 1933).
Existe, porém (como podemos. ver em Beringer-Steinen Die Ablaesse
t. 2, pg. 95 sqq.), uma Arquiconfraria de adoração perpétua tendo anexa
uma obra caritativa em prol de igrejas pobres, fundada em Bruxelas ( 1848)
por Ana de Meeús, sendo canônicamente ereta na mesma cidade em 1850
pelo Bispo diocesano. Em 1851, os Bispos da Bélgica aprovaram os estatutos desta nova Confraria, sendo ela elevada à categoria de Arquiconfraria para toda a Bélgica em 1853 e, por um Breve Apostólico, de 187.3 e
1876, para o mundo inteiro. Por um decreto da Congr. das Indulgências
de 1879 foi a sede desta Arquiconfraria transferida da Bélgica para Roma;
e o Papa Leão XIII confirmou a sede em Roma como centro para todas
as Confrarias agregadas. Um novo Breve de 1895 decorou esta Arquiconfraria com o título Prima-Primária. As Indulgências plenárias e parciais,
concedidas pelos Sumos Pontífices aos membros desta Arquiconfraria e
Confrarias agregadas, são realmente muitas e abundantes; Beringer-Steinen
as cita pelo elenco publicado da S. Congr. das Indulgências em 1886;
não as transcrevemos aqui, pois ignoramos se foram depois modificadas
ou não. Ora, nas explicações de Beringer-Steinen sobre esta Arquiconfraria da adoração perpétua com sua obra caritativa anexa para igrejas
pobres, ocorre a passagem seguinte: "Paramentenvereine koennen sich fuer
diesen Vereinszweck sehr nuetzlich machen und selber grosser geistlicher
Gnaden teilhaft werden, wenn sie nach kanonischer Errichtung durch ihren
Dioezesanbischof ais Bruderschaft sich an die Bruderschaft in der
Bischofsstadt oder, wenn noetig, unmittelbar an die Erzbruderschaft in
Rom anschliessen. Auf Verlangen erhaelt man von der Erzbruderschaft zu
Rom die noetigen Formulare fuer die bischoefliche Errichtung, das
bischoefliche Zeugnis fuer die Aggregation usw. eingeschickt, so dass der
Dioezesanbischof, wenn er einverstanden ist, dieselben nur zu unterzeichnen
hat" (Casa delle Adoratrici perpetue, Roma, via Nomentana 4). Em tradução livre diz o texto citado: As associações, chamadas "Obra dos Tabernáculos" podem muito eficazmente concorrer para o fim desta Arquiconfraria e os associados podem para si mesmos obter as mais ricas
graças. Para este fim devem cuidar que o Bispo diocesano erija a Obra
dos Tabernáculos em Confraria, procurando em seguida obter a agregação
a uma Confraria da adoração perpétua tendo anexa uma obra caritativa
para igrejas pobres, existente talvez na própria diocese, ou então agregá-la
diretamente à Arquiconfraria em Roma. A pedido, a Arquiconfraria de
Roma fornece os formulários necessários para a ereção episcopal como
também um formulário que contém o consentimento do Bispo para a agregação, de maneira que basta este assiná-lo.
Portanto, se a Obra dos Tabernáculos for canônicamente ereta em
Confraria pela autoridade diocesana e tiver obtida a agregação à Arquiconfraria ou a alguma Confraria da adoração perpétua com obra caritativa anexa para igrejas pobres, então sim terão os membros da Obra dos
Tabernáculos abundantes e riquíssimas indulgências. Outras, repetimos,
diretamente concedidas à Obra dos Tabernáculos, não conhecemos.
Pe. H. Borges.
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Católico ou Acatólico? - Venho solicitar a sua caridosa atenção para
a conveniente solução do seguinte caso: Napoleão, filho natural de Sara,
protestante, e de Paulo, católico, foi batizado na Igreja Católica e foi
desde a primeira idade, educado por seus avós católicos. Aos oito anos
de idade foi para companhia de sua mãe protestante, que se casara com
Abdênago, também protestante. Daí começou Napoleão a frequentar o
culto protestante, ficando ele mesmo protestante. Mais tarde casou-se no
civil com Ester, de quem teve cinco filhos. Ocorre que se viu Napoleão
na contingência de abandonar a sua esposa, passando a viver em companhia dos filhos. Nesse ínterim conheceu a Luzia, moça católica, que lhe
pareceu a esposa ideal. Foi esta consultar ao Padre Lúcio sobre a possibilidade do seu casamento com Napoleão: Não, respondeu o Padre Lúcio,
o casamento de Napoleão com Ester foi verdadeiro e válido casamento,
porque ele, como acatólico que é, não estava obrigado à forma da Igreja,
como ensina o cân. 1099. Não vale a razão de haver sido batizado na
Igreja católica, porque desde a infância cresceu na heresia, como afirma
o § 2 do citado cânon. Que diz a respeito o ilustre Casuísta da REB?
'Tem razão o Padre Lúcio? Não é verdade que o § 2 do cân. 1099 alude
unicamente aos "ab acatholicis nati" e, isto se supõe, de verdadeiro matrimônio, o que não houve no caso de Napoleão que era filho natural? (N. N.).

Não cremos que a solução deste caso seja tão fácil, como parece
opinar o Pe. Lúcio. Um decreto da S. C. do S. Ofício de 6 de Abril de
1859 declarou isentos da forma católica todos os batizados na Igreja católica, prescindindo inteiramente da religião dos respectivos pais, sejam
embora ambos acatólicos ou só um deles ou ambos católicos, contanto
que estes filhos tenham sido educados na heresia "a pueritia nondum
septennali" e estejam professando a heresia. O texto em latim é o seguinte: "declarantur modo generali comprehendi nomine haereticorum ad effectum matrimonii sine ulla distinctione "illi, qui catholice baptizati, a
pueritia nondum septemzali in haeresi educantur, ac haeresim profitcntur".
NB. Quem são os que vêm sob o nome "catholice baptizati", podem os
leitores ver em qualquer manual do Direito canônico, por ex. Oasparri,
"De Matrim." vol. 1, n. 569 ssq.
E o cân. 88 diz no § 3: "lmpubes, ante plenum septemzium, dicitur
infarzs seu puer, vel parvulus". Portanto, segundo a linguagem do Direito canônico, a infância termina com o scptênio completo. Opinamos,
pois, que a expressão "ab infantili aetate" deve ser entendida do tempo
antes do septênio completo, como também na administração do sacramento do batismo a fórmula "parvulorum", de per si, só deve ser empregada para as crianças que ainda não têm sete anos de idade.
Napoleão foi batizado na Igreja católica e foi, até a idade de 8 anos,
educado na religião católica; só depois passou à seita protestante. Não
foi educado na heresia desde a idade infantil. Por conseguinte, segundo
a nossa humilde opinião, Napoleão está sujeito à forma católica do matrimônio. Se isto se ctá realmente, deve revelar o processo canônico a
ser instituído.
Fr. A 1 e i x o, O. F. M..
Quando o sacerdote vai dar a s. Comuresponderá às orações que recita, não devendo
que presentes. Mas celebrando, e tendo muquem reza a confissão e responde às orações
a s. comunhão, no momento litúrgico de dar

Quem Reza o "Confiteor"? -

nhão, se não tem ajudante,
responder mulheres, ainda
lher a ajudar respondendo,
do sacerdote, ao ministrar
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a comunhão, à missa? (Um pároco de Portugal). - Resp. Não vemos a
razão da distinção que o consulente faz entre os dois pontos da consulta.
O cânon 813 diz no segundo parágrafo: "Minister Missae inserviens ne
sit mulier, nisi, deficiente viro, iusta de causa, eaque lege ut mulier ex
longínquo respondeat nec ullo pacto ad altare accedat". Ora, se nas condições acima indicadas uma mulher ajuda de longe à Missa, por que motivo não poderia também responder às orações do sacerdote enquanto distribui a sagrada Comunhão? E por que razão não poderia uma mulher
rezar o "Confiteor", "deficiente viro", se o sacerdote fora da Missa distribui a comunhão? O próprio sacerdote não pode rezar o "Confiteor",
quando distribui fora da Missa a comunhão, a não ser que f alfe absolutame,zfe um ajudante idtineo. Pois assim nos ensina o decreto n. 3488 da
S. C. dos Ritos: "ln Communione administranda extra Missam sacerdos
nequit recitare Co,zfiteor, nisi omnino deficiente idoneo ministro". Portanto, se uma mulher pode em certos casos ajudar à Missa, por que não
poderia da mesma maneira licitamente responder às orações durante a
distribuição da Comunhão fora da Missa?
Pe. H. Borges.

Fragmentos da Hóstia. - A um senhor Padre, escrupuloso, o seu diretor, a propósito de fragmentos minúsculos que caiam na patena, quer
do sacrifício, quer da comunhão ao povo, lhe disse que não fizesse caso;
esses minúsculos fragmentos seriam sujeito da presença real? (Note-se
que se trata de fragmentos minúsculos, um pouco maiores que simples
poeiras). Que pensar desta atitude? (Um pároco de Portugal). - Resp.
Antes de tudo pensamos que um penitente escrupuloso jamais deve discutir e examinar as sentenças e ordens de seu confessor, mas deve obedecer cegamente. Quanto ao resto da consulta, contente-se o consulente
com o seguinte texto tomado da T/zeol. Mor. do P. Verme e r s c h (vai.
III, n. 383): "Sub speciebus etiam divisis et qualibet mínima earum parte,
manet Christus donec tanta facta sit mutatio, ut substantia panis et vini,
si adesset, corrumperetur. Quidam tamen existimant non remanere Christum
sub parte tam minima ut naturalem oculi humani aciem effugeret, quia
non sensibilis foret (Cfr. Palm. IV, 871 et 878, 2). - Et jam propter
alias causas, v. g. propter difficultatem distinguendi mínimas partículas
consecratas ab aliis fragmentis, Ecclesia 11011 vult ut minima fragmenta
adoratione et honore colantur".
Fr. AI eixo, O. F. M.
A Penitência nas Dispensas Matrimoniais. - Na dispensa de impedimentos matrimoniais, o Sr. Bispo diocesano acrescenta: "impondo-lhes como penitência a recitação de dois terços em honra de N. Senhora". Pergunto: o cumprimento desta penitência é necessário para a validade da
dispensa do impedimento? Eu opino que não é necessário. Caso contrário,
surgiriam graves dificuldades, pois são muitíssimos os que não sabem
recitar o terço, e há outros que não "ligam" a tal penitência. (Vigário). Resp. A cláusula nos rescritos que obriga a impor tais penitências, não
é essencial, mas apenas µreceptiva, como claramente ensina o cân. 39 do
Código de direito canônico: "Conditiones in rescriptis tunc tantum essentiales pro eorundem validitate censentur, cum per partículas si, dummodo,
vel aliam eiusdem significationis exprimuntur", de maneira que nem a
imposição de tal penitência por parte do Superior, nem a aceitação por
parte dos oradores, nem sua satisfação afetam a validade da dispensa.
Esta penitência imposta. por certas dispensas é chamada, em oposição à
penitência sacramental, penitência jurídica. A S. Penitenciaria, interroga-
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da certa vez acerca de determinadas penitências a serem impostas por
-prescrito desta mesma Penitenciaria, não as quis determinar, mas respon-deu (8 api:ilis 1890): "ln praefinienda poenitentiae qualitate, gravitate,
duratione, etc., quae dispensantis aut delegati arbitrio iuri conformi remittuntur, neque severitatis, neque humanitatis fines esse excedendos, rationemque habendam conditionis, aetatis, infirmitatis, officii, sexus, etc.
eorum quibus poena irrogari injungitur".
Fr. A 1 eixo, O. F. M.

O Anel na Celebração do Casamento. - Contribuição dum leitor para
o caso "Bênção do anel na celebração do casamento" (REB, 1947, pág.
901): Lembrou-nos este Revmo. leitor da REB que a Pastoral Coletiva
tem um texto explícito sobre a cerimônia da entrega do anel. Pois reza
o n. 418, § 5: "Em seguida, o esposo tomará o anel de aliança e o colocará no dedo anular da mão esquerda de sua esposa. A testemunha da
parte ela esposa (padrinho, que geralmente é o pai ela esposa) tomará
o outro anel e o colocará no dedo anular da mão esquerda do esposo".
Acha o contribuinte que aqui, entre nós, esta determinação tão explícita, derroga qualquer uso em contrário que parece-se originar da ignorância do que dispõe, a respeito, a Pastoral.
Fr. A I e i x o, O. F. M.
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Acta Sanctae Sedis.
De Lampade Ssmi Sacramenti et de Luminibus in Sacris Functionibus
Adhibendis. - Decretum: Sacra Rituum Congrega tio, quoties ei contigit
cavere de lampade quae ante Ssmum Sacramentum indesinenter lucere
debet, semper abstinuit a concedendo per generale indultum usu lucis
electricae, iugiter insistens traditionali legi de usu cerae apum et olei olivarum et, non exclusis, in casu necessitatis, aliis oleis (Decret. N. 4334):
idque ut nostrae fidei et caritatis symbolica significatio servetur et, iuxta
indolem cultus, visibilis materiae destructio. Porro haec S. Rituum Congregatio summam decretorum circa usum lucis electricae praebuit Decreto
N. 4322 diei 24 lunii 1914. At biennio post, id belli europaei conditionibus exquirentibus, et instantiis plurimorum Ordinariorum morem gerens,
per Decretum N. 4334 diei 23 Februarii 1916 inclultum temporaneum concessit quo, pro lampade Ssmi Sacramenti, ultimo loco adhiberi posset etiam
lux electrica. lamvero nunc, praesenti bello perdurante atque redeuntibus
iisdem adiunctis, haec S. Congregatio, auctoritate Summi Pontificis, derogans praescripto canonis 1271 C. 1. C. et Ritualis Romanis, tit. IV, e. 1,
n. 6, necnon huius S. Congregationis Decretis, inhaerens vero Decreto
N. 4334 diei 23 Februarii 1916, rursus remittit Ordinariorum prudentiae
ut, peculiaribus huius belli circumstantiis sive ordinariis sive extraordinariis perdurantibus, ubicumque oleum olivarum vel cera apum vel penitus
deficiant vel sine gravi incommodo et dispendio haberi nequeant, ibi tampas
Ssmi Sacramenti aliis oleis, quantum fieri potest vegetabilibus, nutriri pos-
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sit, ultimo autem loco etiam lux electrica adhibeatur. Item Ordinariorum
prudentiae remittit, ut, praesentis belli supradictis adiunctis perdurantibus, in defectu cerae apum, reducatur numerus candelarum .pro singulis sacris functionibus rite praescriptus, et !mie deficientiae cereorum sufficiantur usque ad numerum requisitum candelarum alia lumina, etiam
electrica. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Martii 1942.
C. Card. Salotti, Ep. Praenestinus, Praefectus. A. Carinci, Secretarius. (AAS, 13-IV-1942, p. 112).

Augentur Facuttates Circa Indulgentiarum Concessionem. - Sacra Paenitentiaria Apostolica. Decretum. ln fere innumeris observantiae, amoris
pietatisque documentis, quibus christifideles quintum ac vicesimum emensum annum, ex quo Augustus Pontifex Pius XII Episcopali dignitate insignitus est, spirituali modo, ex expressa ab eodem Summo Pontifice voluntate, concelebrant, ea peculiari ratione Sanctitati Suae grata obveniunt,
quae vel a Purpuratis Patribus vel ab Excellentissimis Episcopis locorumque Ordinariis undique catholici orbis Eidem admoventur; utpote qui communis Patris Pastorisque animo propius adsint, Eiusque gravissimas curas
in Ecclesia gubernanda participent. Quam quidem gratam voluntatem ut
Sanctitas Sua .testetur, utque paternam sollicitudinem Suam erga universum Sibi creditum gregem ostendat, spiritualem Ecclesiae thesaurum latius
patere voluit; atque adeo in Audientia, die VIII mensis Iunii infra scripto
Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, haec, quae sequuntur, decrevit
ac statuit: 1) Facultas impertiendi Benedictionem papalem cum lndulgentia
plenaria, ele qua in can. 914 Cod. Iur. Can., ita adaugetur, ut Episcopis
ter in anno, Abbatibus autem, Praelatis 1mlli11s, Vicariis ac Praefectis
Apostolicis bis in anno eam impcrtire liceat ad 11ormam ciusdem canonis.
li) ltemque facultas lndulgentias concedendi, Abbatibus ac Praelatis nullius
per can. 323 data, Vicariis vero ac Praefectis Apostolicis per can. 294,
atque Episcopis residcntialibus per can. 349 § 2 n. 2 impertita, sic augetur, ut iisdem liceat lnd11lge11tiam centum dierunz conccdere. Facultas autem Archiepiscopis per can. 274 11. 2 data, ita pariter adaugetur, ut ducentorum diermn lndulgentiam iisdem concedcre liceat. Ac postremo, facultas
Emis Patribus Cardinalibus per ca11. 239 § 1 11. 24 conccssa, ita amplificatur, ut iisclem fas sit trecentorum dierum lndulgentiam clilargiri. Praesenti
in perpctuum valituro absquc ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi
cxpeditio11e, et contrariis quibuslibet non obsta11tibus. Datum Romae, e
Sacra Paenitentiaria, clie 20 Iulii 1942. N. Carcl. Canali, Paenitentiarius
iHaior. S. Luzio, Regens. - (AAS, 14-IX-1942, p. 240).
"Motu Proprio" Pii PP. XII de Confessionibus in ltinere Aereo. Animarum studio compulsi, cum huic Apostolicae Secli nonnulli significaverint locorum Orcli11arii opportunum esse praescripta can. 883 C. 1. C.,
circa facultatem auclie11di confessio11es sacerdotibus maritimum iter arripientibus factam, ad aeria exte11dere itinera, Nos, plane noscentes huiusmodi
itinera impraese11tiarum coticlie frequentiora evaclere ac volentes ut christifidelibus haud desit commodum quod e laudato Orclinariorum desiderio
animarum proveniret sanctificationi, magna cum animi Nostri oblectatione
eiusmodi amplectimur votum ac motu proprio, certa scientia et matura
deliberatione, de Apostolicae potestatis plenitudine, statuimus ac decernimus ut quae can. 883 C. 1. C. ele facultate excipiendi confessiones sanciuntur pro sacerdotibus maritimum iter habentibus, valeant atque extendantur, consentaneis quidem clausulis, ad sacerdotes iter aerium facientes.
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Quae per Apostolicas has Nostras Litteras decrevimus motu proprio
datas, firma ac valida in perpetuum manere praecipimus, contrariis quibuslibet minime obstantibus; ac praeterea iubemus ut ea vigere incipiant
simul ac eaedem praesentes Nostrae Apostolicae Litterae in Commentario
Officiali Acta Apostolicae Sedis nuncupato insertae fuerint.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XVI mensis Decembris anno
MCMXXXXVII, Pontificatus Nostri nono. PIUS PP. XII. (AAS,
28-1-1948, p. 17).

De Confirmationc admlnlstranda iis, qui ex gravi morbo in periculo
mortis sunt constituti. - S. Congregatio de Propaganda Fide. Decretum.
Post !atum a Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum decretum
"Spiritus Sancti munera" diei XIV Septembris an. 1946 (cf. Acta Apostolicae Sedis, vol. XXXVIII, 1946, p. 349) ad Sacrum hoc Consilium Christiano nomini propagando plures Ordinariorum missionum preces, ad easdem
amplioresve facultates obtinendas, pervenerunt. Quas Ssmus D. N. Pius
Div. Prov. Papa XII, in Audientia diei XVIII huius mensis, referente infrascripto Cardinali Praefecto, benigne suscipere dignatus est. Omnibus itaque Ordinariis locorum ab hac Sacra Congregatione de Propaganda Fide
dependentibus potestatem Sanctissimus fecit, absque praeiudicio ceterorum
indultorum quibus in re iam fruuntur, ·ut Sedis Apostolicae indulto (can.
782 § 2), tribuere valeant omnibus sacerdotibus sibi subditis curamque
animarum gerentibus, facultatcm sacram Confirmationem fidelibus sive
adultis sive infantibus, intra fines missionalis circumscriptionis exstantibus et in mortis periculo constitutis, valide ministrandi; necnon licite in ipso
loco residentiae Episcopi, absente tamen quolibet Episcopo vel legitime
impedito; servataque formula a Rituali Romano statuta. Praesens vero decretum eadem Sanctitas Sua confiei publicique iuris fieri mandavit. Datum
Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die XVIII
mensis Decembris, anno Domini MCMXXXXVII. P. Card. Fumasoni Biondi,
Praef ectus. C. Costantini, Arch. Theodos. in Areadia, a Secretis. (AAS, 28-1-1948, p. 41 ).
Monitum S. Congregationis Rituum. -- Ad hanc Sacram Rituum Congregationem relatum est quosdam, nimio zelo duetos, apud fideles et Religiosas Communitates adhuc conniti, ut Servi Dei Guy de Fontgalland
beatificationis causa promoveatur. Haec porro Sacra Rituum Congregatio
palam facit iam inde ab anno MCMXLI cum actoribus communicasse hanc
causam omnino reponendam esse. Quapropter admonentur quorum interest
ut deinceps hac re plane supersedeant. Die 18 Decembris 1947. C. Card.
Micara, Episc. Veliternus, Praefectus. A. Carinci, Archiep. Seleucien., Secretarius. - (AAS, 28-1-1948, p. 43).

Instrnctio Datariae Apostolicae.
De Observandis a Revmis Ordinariis quum ah Apostolica Dataria Collationem Petant Beneficiorum non Consistorialimn, quac ad Normam luris
Apostoticae Sedi sint Reservata vet Devoluta.
Diuturnus rerum usus vitandarumque quarundam consuetudinum necessitas, quas sensim ,irrepsisse atque adeo postremis annis invaluisse compertum est, Datariam Apostolicam edocuerunt opus omnino esse ut Revmis
Curiis Episcopalibus opportunae tradantur normae, praeceptaque revocentur, quibus apte atque ad rem accommodate testimonialia documenta ipsae
Curiae instruant, quum locorum Ordinarii in necessitate, e Codicis
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praescripto, se constitutos videant, recursum ad Summum Pontificem habendi, ut Bcneficiorum non Consistorialium, quae Sanctae Sedi reservata
sint aut devoluta, collationem consequantur.
Etenim qui in illud pro officii munere incumbunt ut nominationes ad
reservata aut ad devoluta Beneficia, Pontificis Summi iussu ac nominc,
curent, id passim dolendum reperiunt, non modo supplices libellos ad Datariam Apostolicam missos, destitutos frequenter esse tum nosccndis ad
Beneficiorum intelligendam naturam, tum documentis quae candidatorum
examina exequenda vel revisenda spectent, tum iis demum universis, quac
Bullis Apostolicis rite edendis opus sint, ex quibus Bullis nonnulla interdum
particularia iura gigni compertum est; verum ctiam maioris quoque momenti, et quae ad ipsum Pontificis Maximi ius pertineant, quaedam crebro
propagari et diffundi.
Nam inter dioecesanas Curias non raro fit, ut oblivioni data Pontificiae reservationis essentia ac natura, quae in eo est, ut uni Summo Pontifici ius quaedam Beneficia libere conferendi competat, faciliore quadam
ratione Romanum ipsae Pontificem adeant, lllius libertatem ad unius ce1·ti
candidati nominationem circumscribentes; immo eo etiam aliquando deveniant ut Datariam Apostolicam de hoc tantum commoneant, nominationem
iam esse factam, ideoque in nom_inati favorem Apostolicas Bullas mitti
petant, perinde ac si de Beneficio ah Ordinario conferendo, et per Sanctae
Sedis ministerium solummodo expediendo res sit.
His incommodis ut congruum afferatur remedium, has quae sequuntur normas et instructiones Apostolica Dataria edendas existimavit; easque,
habita prius sententia Patrum Datariae Apostolicae Theologorum, aliorumque praeterea in re canonica apprime peritorum, Summi Pontificis approbationi submisit. Cum autem Beatissimus Pater, ilias non tantum ut opportunas laudaverit, sed ut utiles probaverit, Suprema Auctoritate Sua mandavit ut, typis editae, ad singulas Curias mittantur easque unaquaeque religiose servet; quod illud importai ut, quotiescumque cum Dataria Apostolica, quae eiusdem Sanctae Sedis proprium et peculiare Dicasterium est
iis in omnibus quae ad beneficiorum non consistorialium collationem Summo Pontifici reservatorum aut devolutorum spectant, Curiae agant, normis
ipsis semper ac fideliter inhaereant.
Normae quaedam in primis opportune praemittenda censentur:
1. - Reservationes Apostolicae, etsi a Codice 1. C. ad tenuiorem numerum redactae sunt, tamen post promulgatum eundem Codicem Legem
Urziversa/em constituunt; id est, quae non certis tantum et definitis regionibus, uti antea, circumscriptae sint, sed totam omnino Ecclesiam amplectantur, salvo legitimo iure particulari.
2. - Apostolicae reservationi, liberae scilicet Summi Pontificis collationi, omnia et singula beneficia subiiciuntur de quibus in canonibus 396,
§ 1 1 et 1435 2 Codicis luris Canonici.
1) Can. 396, § 1: "Collatlo dlgnltatum tum ln Capltulls Cathedrallbus tum ln Colleglallbus Sedl Apostollcae reservatur".
2) Can. 1435, § 1: "(praeter omnla beneficia conslstorlalla et omnes dlgnltates
Eccleslarum Cathedrallum et Colleglatarum ad normam can. 396, § 1) sunt reservata
Sedl Apostollcae quanquam vacantl. sola beneficia quae Infra memorantur:
l9 omnla beneficia, etlam curata, quae vacaverlnt per obltum, promotlonem, renuntlatlonem vel translatlonem S. R. E. Cardlnallum, Legatorum Romanl Pontlflcls,
Offlclallum Malorum SS. Congregatlonum, Trlbunallum et Ofllclorum Romanae Curlae
et Pamlllarlum, etlam honorls tantum, Summl Pontillcls tempore vacatlonls beneflcll;
2 9 quae fundata extra Romanam Curlam, vacaverlnt per beneflclarll obltum ln
lpsa Urbe;
39 quae invalide ob slmonlae vltlum collata fuerlnt;
49 denlque beneficia qulhus Romanus Pontlfex, per se vel per suum delegatum,
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3. - Ad Sanctam Sedem devolvuntur, ideoque a Solo Pontifice Maximo
conferri possunt, ea omnia beneficia quorum collatio spéctat quidem ad
Ordinarios, sed tempore utili, nempe "intra semestre ab habita certa vacationis notitia", ad normam can. 1432, § 3, effecta non sit, nisi peculiaria locorum atque personarum adiunctà, prudenti Ordinarii iudicio, si quando de beneficio paroeciali agatur, collationem differendam suadeant ad
normam can. 458. De devolutione vero beneficiorum sine cura animarum
cfr. interpretationem can. 1432, § 3 apud Acta Apostolicae Sedis, vot: XII,
a. 1920, p. 577.
4. - Beneficia Sedi Apostolicae quomodocumque reservata ab inferioribus invalide confermztur (can. 1434).
His praemissis, Revmi locorum Ordinarii suas monere Curias rogantur ut quoties a Summo Pontífice impetrare collationem beneficiorum
Sanctae Se'di reservatorum aut devolutorum velint, ad Antistitem Maximum expressam petitionem mittant per litteras testimoniales /atine consàiptas et a Revmis Ordinariis subsignatas: quae litterae, ut secure ad
Pontificem Summum perveniant et sine mora expediantur, ad Emum Cardinalem S. R. E. Datarium (Palazzo della Dataria, Roma, via della Dataria, 94) mittendae erunt.
ln huiusmodi litteris haec quae sequuntur contineri et patefieri
debent:
1. - a) nomen et natura beneficii vacantis;
b) an illud sit dignitas (primi ordinis, an secundi vel tertii, etc.);
e) an sit simplex Canonicatus aut aliud beneficium chorale vel etiam
nan chorai e, et quo nomine appelletur;
d) an curam animarum adnexam habeat; quonam sub titulo aut quonam Sancto Patrono vocetur; et utrum erectum existat in Urbe an alio
in loco;
e) utrum beneficium sit liberae an necessariae collationis, idest an
conferri debeat electione aut praesentatione praevia, et a quo per agenda;
/) an subiiciatur iuri patronatus; et an hoc sit ecclesiasticum, laicale
vel mixtum.
2. - Quonam ex tempore beneficium vacet, scilicet quo die, quo mense,
quo anno beneficium vacans factum sit.
3. - Modus vacationis quis sit:
manus apposuerlt his qul scquuntur modls: si electlonem ad beneflclum Irritam declaravcrit, vcl vetuerlt electorcs ad clcctionem proccdere; si rcnuntlatlonem admlserlt; si
bencficlarlum promoverlt, transtulcrit, beneficio prlvaverit; si beneflcium ln commcndam dederlt".
Ca11. 1435, § 2: "at nunquam sunt reservata, nlsl ld expresse dlcatur, beneficia
manualla, aut iurispatronatus laicalis vel mlxtl".
Ex hoc § 2 consequitur:
beneficia i11rispatronat11s ecciesiastici esse omnibus reservationlbus obnoxia;
beneficia manualla aut i11rlspatro11at11s ialcalis vel mixtl, etlam quae ad nQrmam
çan. 1452 confcruntur per eiecfio11es ac praese11tationes populares, llcet parocclalia sint,
per se non sublacere reservatlonlbus Apostollcls;
ct dieta beneficia (manualia, lurlspatronatus lalcalls vcl mlxtl, et ctiam ea quae
per elcctioncs populares confcrantur) tunc tantum esse reservata cum expresse id. statuatur, nlmlrum si ex. gr. fundator bcneficil de conscnsu Ordlnarii Locl declaraverlt ln
limlne fundatlonls beneflclum subesse Apostollcls reservationlbus; ltemquc si Roma1111s
Pontifex ln casu particular!, suprema qua pollct potestate, decreverit beneficium aliquod
esse rcscrvatum, dcrogans ln totum vei ln partem turl patronatus, ct Ilia slbl expresse
rcservavcrlt; derogans /11 totum si Romanus Pontlfex collatloncm bcneflcll slbl modo
explicito reservaverlt, sine 11lia praese11tatione vel eiectio11e ex parte patrorzl,· ln partem, si Romant1s Pontlfex lnstltutlonem canonlcam tantum sibl reservaverlt, praevia
praesentatione vel eiectione ab lls faclenda,- vel facta, ad quos pertlnet, ut communlter
ac.cld_lt quando ex. gr. Romanus Pontifeic; ad allud beneflclum tnçompatlblle promovet vel
transfert beneflclarlum qul beneflclum possldeat lurlspatronatus Jalcalls vel mlxtl vel
elecMonls popularls.
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a) an per mortem; et utrum per mortem in ipsa Urbe (cfr. can. 1435,
§ t, n. 2), an extra Urbem;

b) num per renuntiationem, eamque factam in manus Ordinarii .an
Papae;
e) utrum per promotionem an per translationem, et utrum promoti.o
vel translatio peracta fuerit ab Ordinario an a Romano Pontifice;
d) utrum per privationem factam ab Ordinario, an a Papa.
4. - Quinam sit annuus beneficii reditus, et utrum certus an incertus: idest: una cum distributionibus si agatur de beneficio chorali, vel
una cum incertis si agatur de beneficio cui animarum cura adnexa sit.
5. - a) nomen et cognomen candidati vel candidatorum eorumque
parentum;
· b) locus et dies nativitatis;
e) curriculum vitae, studia peracta, tituli academici, mores, animi indoles, officia exercita et servitia praestita.
6. - An candidatus possideat aliud beneficium et cuiusnam naturat.
7. - An candidatus pertinuerit ad aliquem Ordinem Religiosum, Congregationem aut lnstitutum; an rite dimissus fuerit vel saecularizatiorus
indultum obtinuerit et quando; an alicui Dioecesi sit incardinatus. Hac
de re accurate significandum erit quis sit Ordo, quae Congregatio, quod
lnstitutum cui candidatus adscriptus fuerit, an in iis vota perpetua nuncuparit, et quis horum exitus; ac praeterea declarandum, an in iis vota
saltem temporaria, aut iusiurandum perseverantiae aut alias promissiones
ad normam Constitutionum illius Ordinis, Congregationis vel lnstituti emiserit, et an ab iisdem legitime dispensatus sit, si per sex íntegros annos
eisdem ligatus fuerit (can. 642, § 2; Pont. Commissio ad Codicis canones
authentice interpretandos, 24 Novembris 1920; Acta Apostolicac Scdis, vot
XII, p. 575).
8. - Quum agatur de beneficio legi concursus obnoxio ad normam
can. 399, § 2 et can. 459, § 3, n. 4 significetur an concursus fuerit ri1e
indictus ac legitime habitus. Deincle ad Apostolicam Datariam diligenter
remittantur vota seu suffragia quae singuli candidati consecuti sint, jn
iis quae spectant ad scientiam et ad idoneitatem sive absolutam sive relativam, tam coniunctim quam distincte, una cum currículo vitae, ut supr-.t.
Acta vero concursus asservari debent apud Curiam ut quandocumque Dataria Apostolica petat, mitti possint.
Ad concursum quod attinet, haec ulterius sedulo sunt attendenda:
l.º Si agatur de beneficio cum cura animarum, concursus habendus
est ad normam Constitutionis Pontificiae Benedicti XIV Cttm illrzd, 14 ~
cembris 1742 (in calce Codicis I. C. allegatae), inspectis praesertim numeris: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 7ae, et numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § lGae
eiusdem Constitutronis.
2. 0 Si autem agatur de Praebencla Theologali vel Poenitentiaria, concursus habendus est non solum ad normam Constitutionis Cum illud, sed
etiam ad normam Constitutionis Pastora/is Of/icii Benedicti XIII, 19 Maii
1725; circa quam advertendum est, eam praescribere non Ires sed qrtatuor
examinatores, ac propterea in concursu qualrtor quaestiones esse ad solvendum proponendas; et si agatur de Canonicatu Theologali, quaestiones
praesertim de Theologia Dogmatica et de Sacra Scriptura esse debere.
9. - Ut a Sancta Sede dispensatio a lege concursus detur, graves rationes quae Summo Pontifici exponendae sunt requiruntur.
10. - Quod spectat ad Canonicatum Theologalem aut ad aliud beneficium cui onrrs incrrmbat Sacrac Scripturae populo explicandae, commemo-
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rare praestat, vigore Rescripti ex audientia Ssmi diei 8 Aprilis 1940 (Acta
Apostolicae Sedis, vol. XXXII, p. 163), Lauream vel Licentiam in Re Bíblica iam non requiri; sed coeteris pari bus, eum, etiam Doctori in S. Theologia ( de quo in can. 399, § 1) esse praeferendum qui Laurea vel Liccntia
in Re Biblica insignitus sit.
11. - Ut Summus Pontifex, quum agitur de beneficiis legi concursus
non subiectis, libere eos eligere possit quos in Domino magis idoneos et
digniores existimet, Revmae locorum Curiae tenentur nomina s11ppeditare
omnium Sacerdotum qui, vacatione beneficii rite nunciata, supplicem libellum miserint ut sibi conferatur; vel, si nemo beneficium optaverit, significare debent saltem fria nomi,za, quatenus fieri possit, inter digniores, ad
normam epistolae circularis Datariae Apostolicae diei 11 Novembris 1930,
quae legitur in Actis Apostolicae Sedis, vol. XXII, p. 525; quae epistola
expresse hac occasione confirmatur atquc uti religiose servancla edicitur.
12. - Attamen de quocumque beneficio agatur, et praesertim si res
sit de beneficio cum cura animarum, semper necesse est ut Revmi Ordinarii manifestent quem candidatum coram Deo digniorem ac magis idoneum iudicent: cuius sententiae Romanus Pontifex, pro sua sapientia et
prout in Domino expedire iudicct, benigne solet opportunam rationem
habere.
13. - Tandem Revmis Curiis in memoriam revocatur, taxas pro Bullarum Apostolicarum concessione ad obolrzm Sancfi Petri unice atq11e integre destinari, easque ad hoc solummodo exigi, ut consulatur gravissimis
necessitatibus in quibus ipsa Sancta Sedes magis magisque in dies versari
compertum est. Quapropter Revmi Ordinarii rogantur ut, in Ecclesiae
Sanctaeque Sedis bonum, a postulationibus mittendis vel commendandis,
eo directis ut huiusmodi taxae aut condonentur aut reducantur, reverenter
abstineant, peculiaribus circumstantiis exceptis, quas, si adsint, pro sua
conscientia accurate exponant opus est.
Datum ex Aedibus Datariae Apostolicae, die 1 lanuarii a. 1942. F. Card.
Tedeschini, S. R. E. Datarius. l. Ouerri, S11bdatarius. - (AAS, 13-IV-1942,
pp. 113-118).

Constitutio Apostolica Pii PP. XII de Sacris Ordinibus Diaconatus,
Presbyteratus et Episcopatus.
(AAS, 28 Januarii 1948, pp. 5-7).
1. Sacramentum Ordinis a Christo Domino institutum, quo tradifur
spiritualis potestas et confertur gratin ad rite obcunda munia eccleslastica, unum esse idcmque pro universa Ecclesia, catholica fides profitetur;
nam sicut Dominus Noster Jesus Christus Ecclcsiac non dedit nisi unurn
idemque sub Príncipe Apostolorum regimen, unam eandemque fidem, unum
idemque sacrificium, ita non dedit nisi unum eundemque thesaurum signorum efficacium gratiae, id est Sacramentornm. Neque his a Christo Domino institutis Sacramentis Ecclesia saeculorum cursu alia Sacramenta substituit vel substituere potuit, cum, ut Concilium Tridentinum docet (Cone.
Trid., Ses..'!. VII, can. l, De Sacram. in gerzere) septem Novae Legis Sacramenta sint omnia a lesu Christo Domino Nostro instituta et Ecclesiae
nulla competat potestas in "substantiam Sacramentorum", id est in ea quae,
testibus divinae revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit.
2. Qi:od autem ad Sacramentum Ordinis de quo agimus spectat, factum
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est ut, non obstante eius unitate et identitate, quam nemo unquam e catholicis in dubium revocare potuit, tamen, aetatis progressu, pro temporum et locorum diversitate, illi conficiendo ritus varii adiicerentur; quod
profecto ratio fuit cur theologi inquirere coeperint, quinam ex illis in ipsius
Sacramenti Ordinis collatione pertineant ad essentiam, quinam non pertineant: itemque causam praebuit dubiis et anxietatibus in casibus particularibus, ac proptt;?rea iterum iterumque ab Apostolica Sede humiliter expostulat~1m fuit, ut tandem quid in Sacrorum Ordinum collatione ad validitatem requiratur, suprema Ecclesiae auctoritate decerneretur.
3. Constat autem inter omnes Sacramenta Novae Legis, utpote signa
sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant. lamvero effectus, qui Sacra Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinatione produci ideoque
significari debent, potestas scilicet et gratia, in omnibus Ecclesiae universalis diversorum temporum et regionum ritibus sufficienter significati inveniuntur manuum impositione et verbis eam determinantibus. lnsuper nemo
est qui ignoret Ecclesiam Romanam semper validas habuisse Ordinationes
graeco ritu collatas absque instrumentorum traditione, ita ut in ipso Concilio Florentino, in quo Oraecorum cum Ecclesia Romana unio peracta est,
minime Oraecis impositum sit, ut ritum Ordinationis mutarent vel illi instrumentorum traditio11em inserere11t: immo voluit Ecclesia ut i11 ipsa Urbe
Oraeci secundum proprium ritum ordi11arentur. Quibus colligitur, etiam secundum mentem ipsius Concilii Flore11tini, traditionem instrumentorum 11011
ex ipsius Domini Nostri lesu Christi voluntate ad substantiam et ad validitatem huius Sacramenti requiri. Quod si ex Ecclesiae voluntate et
praescripto eadem aliquando fuerit necessaria ad valorem quoque, omnes
norunt Ecclesiam quod statuit etiam mutare et abrogare valere.
4. Quae cum ita sint, divino lumi11e invocato, suprema Nostra Apostolica Auctoritate et certa scie11tia declaramus et, quatenus opus sit, decernimus et disponimus: Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et
Epsicopatus materiam eamque unam esse ma1111um impositionem; formam
vero itemque unam esse verba applicatio11em huius materiae determina11tia, quibus univoce significantur effectus sacramentales, - scilicet potestas
Ordinis et gratia Spiritus Sancti, - quaeque ab Ecclesia qua talia accipiuntur et usurpantur. Hi11c consequitur ut declaremus, sicut revera ad
omnem controversiam auferendam et ad conscientiarum anxietatibus viam
praecludendam, Apostolica Nostra Auctoritate declaramus, et, si u11quam
aliter legitime dispositum fuerit, statuimus instrumentorum traclitionem saltem in posterum 11011 esse necessariam ad Sacrorum Diaco11atus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinum validitatem.
5. De materia autem et forma in u11iuscuiusque Ordinis collatione,
eadem suprema Nostra Apostolica Auctoritate, quae sequuntur decernimus
et constituimus: ln Ordinatione Diaconali ma teria est Episcopi manus impositio quae in ritu istius Ordinatio11is una occurrit. Forma autem constat
verbis "Praefationis" quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem
requisita: "Emitte in emn, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, q1w in
opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur". ln Ordinatione Presbyterali materia est Episcopi prima manuum
impositio quae silentio fit, non autem eiusdem impositionis per manus dexterae extensionem continua tio, nec ultima cui coniunguntur verba: "Accipe
Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, etc.". Forma autem constat
verbis "Praefationis" quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: "Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum t1mm Presby-
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terii dignitatem,· i1111ova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum
a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo
suae conversationis insinuei". Denique in Ordinatione seu Consecratione
Episcopali materia est manuum impositio quae ab -Episcopo consecratore
fit. Forma autem constat verbis "Praefationis", quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: "Comple in Sacerdote ftw minisferii
tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum caelestis urzguenti rore sanctifica". Omnia autem haec fiant sicut per Apostolicam
Nostram Constitutionem "Episcopalis Consecrationis" diei trigesimi novembris anni MCMXLIV statutum est.
6. Ne vero dubitandi praebeatur occasio, praecipimus ut impositio
manuum in quolibet Ordine conferendo caput Ordinandi physice tangendo
fiat, quamvis etiam tactus moralis ad Sacramentum valide conficiendum
sufficiat.
Tandem quae supra de materia et forma declaravimus ac statuimus,
nequaquam ita intelligere fas sit ut vel paulum negligere vel praetermittere liceat ceteros "Pontificalis Romani" ritus constitutos; quin immo
iubemus ut omnia data praescripta ipsius "Pontificalis Romani" sancte
serventur et perficiantur.
Huius Nostrae Constitutionis dispositiones vim retroactivam non habent; quod si dubium aliquod contingat, illud huic Apostolicae Sedi erit
subiiciendum.
Haec edicimus, declaramus et decernimus, quibuslibet non obstantibus, etiam speciali mentione dignis, proindeque volumus et iubemus ut
eadem in "Pontificali Romano" quadam ratione evidentia fiant. Nulli igitur
homini liceat hanc Constitutionem a Nobis latam infringere vel eidem temerario ausu contraire.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die trigesimo novembris, in festo
S. Andreae Apostoli, anno millesimo nongentesimo quadragesimo septimo,
Pontificatus Nostri nono. PIUS PP. XII.

lnstructio S. Congregationis de Propaganda Fide.
De Novis Praefecturis aut Vicariatibus Apostolicis aut Dioecesibus Condendis.
Antequam haec S. Congregatio de Propaganda Fide de novis erigendis Missionibus decernat, omnes notitias ad hanc rem spectantes diligenter requirere solet. Ne autem illae in superfluis abundent aut in necessariis deficiant, haec, quae sequuntur, prae oculis habenda erunt.
1. Breviter exponantur quae acl Missionum catholicarum historiam
in regione, de qua sermo est, referuntur, et rationes quae suadent novam erectionem.
2. Dentur: nomen novae Missionis et grad11s (Praefecturae, Vicariatus, Dioecesis); superficies; confirzia territorii quibus nova Missio contineri debet, et gradus latitudinis et longituclinis intra quos includenda est;
charta chorographica etiam coloribus distincta, ac, siquidem haberi possit,
typis edita. Quantum fieri potest, curandum erit ut fines novae Missionis
iidem sint ac limites civiles vel Status, vel Provinciae, vel Districtus, etc.,
vel, si casus ferat, ut secundum tribus determinatas, aut línguas, statuantur. Quamvis enim compertum sit, aliam divinarum, alia humanarum
rerum rationem esse, ideoque Ecclesiam, in Missionum limitibus constituendis vel immutandis, civiles divisiones sequi non teneri, nihilominus eis
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aptari non renuendum est, quoties opportunius et commodius sacri ministerii exercitium id requirat.
3. Referantur forma gubernii civilis, divisiones civiles territorii, numerus principalium civitatum regionis; numerus incolarum eorumque stirpes et linguae; insuper quae spes affulgeat progressus Evangelicae praedicationis inter ipsos.
4. Numerus catholicorum, et utrum fidem et observantiam sanctae religionis practice colant.
5. Quot missionarii in prnmptu sint, qui in territorio commorantur;
quam ad gentem pertineant, quas linguas calleant, et ex quo tempore
morentur in Missionibus.
6. An et quot adsint sacerdotes indigenae; an convenienter instituti.
7. An in territorio adsint haeretici vel schismatici, et an eorum errores
sint valde diffusi.
8. An et quot sint inibi scholae aliave instituta ab acatholicis erecta.
9. An libere possit per ea loca praedicari et exerceri catholica religio,
et quaenam impedimenta forte obstent eius progressui, sive ex parte civilis gubernii, sive ex parte haereticorum aut schismaticorum aut paganorum.
10. An catholici reperiantur consociati in aliquibus territorii tractibus,
vel contra per totam regionem dispersi inter acatholicos versentur.
11. Qua in urbe vel loco constituenda proponatur residentia Ordinarii; atque utrum et in quo statu adsint inibi Ecclesia et domus, in qua
novus praesul commorari debeat.
12. lndicetur numerus et status ecclesiarum et sacellorum, quae in
territorio erecta sunt; an sint sacra supellectili instructa, et utrum, saltem
in praecipuis ecclesiis vel sacellis rite asservari possit Ssmum Eucharistiae
Sacramentum: an habeant coniunctum presbyterium, aut saltem in iisdem
locis conveniens mansio pro sacerdote procura ri possit: denique an praedictae ecclesiae reditus habeant, et quos; qua ratione reditus administrentur.
13. Qui reditus Missioni novae assignari possint et quo modo provideri valeat sustentationi Ordinarii et missionariorum.
14. An incolae catholici oblationes pro Missione alenda conferre
valeant.
15. Utrum obtineri possint subsidia a civili Gubernio ad fabricam
ecclesiarum, ad victum sacerdotum et ad dotationem Operum, salva libertate et independentia Ecclesiae.
16. An adsint catechistae et quidem eo numero, qui sufficiat ad subsidium ferendum sacerdotibus in cura populi christiani, et an necessaria
instructione praediti sint.
17. An et quot lnstituta religiosa sive virorum sive mulierum iam adlaborent in regione; quodnam ministerium exerceant religiosi viri; quaenam
opera religiosae mulieres.
18. An seminarium clericorum erectum sit, et necessaria praesidia ad
iuvenes alendos, religiose educandos, et disciplinis ecclesiasticis rite instituendos comparari possint; sin autem, an spes sit idoneos iuvenes mittendi
ad aliquod seminarium extra Missionem, ut ecclesiasticam educationem in
eo recipiant.
19. An adsint scholae catholicae vel convictus sive masculorum sive
foeminarum praesertim indigenarum, et utrum in ea admittantur alumni
diversi cultus: si omnino desint, an facile aperiri possint.
20. An in territorio erecta sint Confraternitates, Hospitalia, Orpha~
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notrophia, Catechumenatus, aliave pia loca, an rite regantur et quibus
subsidiis, et an ab ecclesiastica auctoritate exclusive dependeant.
21. Si nova Missio ex dismembratione alterius Missionis constituatur, huius nomen et gradus indicetur atque insuper de divisione bonorum
immobilium et mobilium iuxta can. 1500 C. 1. C. ratio detur.
NB. - Haec quidem capita praecipua sunt, ad quae clare et distincte
respondere tenentur ii, ad quos pertinent, si quando nova aliqua Missio
erigenda Sacrae Congregationi proponatur; atque etiam ii, qui super huiusmodi negotio suam sententiam rogantur. Erit autem Sacri huius Consilii
expendere, an ea sit rerum conditio, quae memoratam erectionem suadeat
ut bono fidelis populi et conversioni acatholicorum consulatur.
Datum Romae, ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide, die XXI lunii
a. D. MCMXXXXII. P. Card. Fumasoni Biondi, Praefectus. C. Costantini,
(AAS, 23-Xl-1942,
Archiep. tit. Theodosiopolitan., Secretarius.
pp. 347-349).

Epistula Commissionis Pontificiae de Re Bíblica ad Cardinalem
Suhard.
De Tempore Documentorum Pcntateuchi et de Genere Litterarlo Undecim
Priorum Capitum Geneseos.

Éminence, - Le Saint-Pere a bien voulu confier à l'examen de la
Commission Pontifica!e pour les Études Bibliques deux questions, qui ont
été récemment soumises à Sa Sainteté au sujet des sources du Pentateuque
et de l'historicité des onze premiers chapitres de la Genese. Ces deux questions, avec leurs considérants et vreux, ont été l'objet de l'étude la plus
attentive de la part des Révmes Consulteurs et des Émes Cardinaux Membres de la dite Commission. Comme suite de leurs délibérations Sa Sainteté a daigné approuver la réponse suivante dans l'audience concédée au
soussigné en date du 16 janvier 1948.
La Commission Pontificale Biblique se platt à rendre hommage au
sentiment de filiale confiance qui a inspiré cette démarche et désire y
correspondre par un effort sincere de promouvoir les études bibliques en
leur assurant, dans les limites de l'enseignement traditionnel de l'Église,
la plus entiere liberté. Cette liberté a été affirmée en termes explicites par
l'Encyclique du Souverain Pontife glorieusement régnant Divino aff[ante
Spiritu en ces termes: "L'exégete catholique, poussé par un amour de sa
science actif et courageux, sincerement dévoué à notre Mere la Sainte
Église, ne doit, en aucune façon, se défendre d'aborder, et à plusieurs reprises, les questions difficiles qui n'ont pas encore été résolues jusqu'ici
non seulement pour repousser les objections des adversaires, mais encore
pour tenter de leur trouver une solide explication, en accord parfait avec
la doctrine de l'Église, spécialement avec celle de l'inerrance biblique, et
capable en même temps de satisfaire pleinement aux conclusions certaines
des sciences profanes. Les efforts de ces vaillants ouvriers dans la vigne
du Seigneur méritent d'être jugés, non seulement avec équité et justice,
mais encore avec une parfaite charité; que tous les autres fils de l'Église
s'en souviennent. Ceux-ci doivent se garder de ce zele tout autre que
prudent, qui estime devoir attaquer ou tenir en suspicion tout ce qui
est nouveau" (A. A. S., 1943, p. 319; éd. française, pag. 23).
Qu'on veuille bien comprendre et interpréter, à la lumiere de cette
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recommandation du Souverain Pontife, les trois réponses officielles données jadis par la Commission Biblique à propos des questions susmentionnées, à savoir le 23 juin 1905 sur les récits qui n'auraient d'historique que l'apparence dans les livres historiques de la Sainte Écriture (Enclz.
Bibl. 154), le 27 juin 1906 sur l'authenticité mosa'ique du Pentateuque
(Enclz. Bibl. 174-177), et le 30 juin 1909 sur le caractere historique eles
trois premiers chapitres de la Genêse (Ench. Bibl. 332-339), et l'on concédera que ces réponses ne s'opposent nullement à un examen ultérieur
vraiment scientifique de ces problêmes d'aprês les résultats acquis pendant
ces quarante derniêres années. En conséquence, la Commission Biblique ne
croit pas qu'il y a lieu de promulguer, du moins pour le moment, de
nouveaux décrets à propos de ces questions.
En ce qui concerne la composition du Pentateuque, dans le décret
susmentionné du 27 juin 1906 la Commission Biblique reconnaissait déjà
que l'on pouvait affirmer que Mo'ise, "pour composer son ouvrage, s'est
servi de documents écrits ou de traditions orales" et admettre aussi des
modifications et additions postérieures à Mo'ise (Enclz. Bibl. 176-177). li
n'est plus personne aujourd'hui qui mette en doute l'existence de ces
sources et n'admette un accroissement progressif des lois mosa'iques díi
aux conditions sociales et religieuses des temps postérieurs, progression
qui se manifeste aussi dans les récits historiques. Cependant, même dans
le camp des exégêtes non-catholiques, des opinions três divergentes sont
professées aujourd'hui touchant la nature et le nombre de ces documents,
leur dénomination et leur date. li ne manque même pas d'auteurs, en différents pays, qui pour des raisons purement critiques et historiques, sans
aucune intention apologétique, rejettent résolument les théories les plus
en vogue jusqu'ici et cherchent l'explication de certaines particularités rédactionnelles du Pentateuque, non pas tant dans la diversité des documents
supposés, que dans la psychologie spéciale, dans les procédés particuliers,
mieux connus aujourd'hui, de la pensée et de l'expression des anciens
Orientaux, ou encore dans le genre littéraire différent postulé par la diversité des matiêres. C'est pourquoi nous invitons les savants catholiques
à étudier ces problemes sans parti-pris, à la lumiêre d'une saine critique
et des résultats des autres sciences intéressées dans ces matieres, et une
telle étude établira sans doute la grande part et la profonde influence de
Mo'ise comme auteur et comme législateur.
La question des formes littéraires des onze premiers chapitres de la
Genese est bien plus obscure et complexe. Ces formes littéraires ne répondent à aucune de nos catégories classiques et ne peuvent pas être
jugées à la lumiêre des genres littéraires gréco-latins ou modernes. On
ne peut donc en nier ni affirmer l'historicité en bloc sans leur appliquer
indfiment les normes d'un genre littéraire sous leque! ils ne peuvent pas
être classés. Si l'on s'accorde à ne pas voir dans ces chapitres de l'histoire au sens classique et moderne, on doit avouer aussi que les données
scientifiques actuelles ne permettent pas de donner une solution positive
à tous les problêmes qu'ils posent. Le premier devoir qui incombe ici à
l'exégêse scientifique consiste tout d'abord dans l'étude attentive de tous
les problêmes littéraires, scientifiques, historiques, culturels et religieux
connexes avec ces chapitres; il faudrait ensuite examiner de prês les procédés littéraires des anciens peuples orientaux, leur psychologie, leur maniere de s'exprimer et leur notion même de la vérité historique; il faudrait,
en un mot, rassembler sans préjugés tout le matériel des sciences paléontolo'gique et historique, épigraphique -et littéraire. C'est ainsi seulement qu'on
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peut espérer voir plus clair dans la vraie nature de certains récits des
premiers chapitres de la Genese. Déclarer à priori que leurs récits ne contiennent pas de l'histoire au sens moderne du mot, laisserait facilement
entendre qu'ils n'en contiennent en aucun sens, tandis qu'ils relatent en
un langage simple et figuré, adapté aux intelligences d'une humanité moins
développée, les vérités fondamentales présupposées à l'économie du salnt,.
en même temps que la description popnlaire des origines du genre hnmain
et du peuple élu. En attendant il faut pratiquer la patience qui est pmdence et sagesse de la vie. C'est ce que le Saint-Pere inculque également
dans l'Encyclique déjà citée: "Personne, dit-il, ne doit s'étonner qu'on
n'ait pas encore tiré au clair, ni résolu toutes les difficultés. . . li ne faut
pas, pour autant, perdre courage, ni oublier que dans les disciplines humaines il ne peut en être autrement que dans la nature, oú ce qui commence croit peu à peu, ou les fruits ne se recueillent qu'apres de longs
travaux ... On peut donc espérer que (ces difficultés), qui aujourcl'lmi
paraissent les plus compliquées et les plus ardues, s'ouvriront enfin un
jour, grâce à un effort constant, à la pleine lumiere" (ibid.. p. 31 S;
éd. fr. p. 22).
En baisant la Pourpre Sacrée avec les sentiments de la plus profonde vénération, je me professe de Votre Éminence Révérendissime le
tres humble serviteur Jacques M. Vosté, O. P., Secrétaire de la Commission
Pontificale pour les Études Bibliques. Rome, 16 janvier 1948. (.4.4S,.
28-1-1948, pp. 45-48).

Alocução de S. S. Pio XII aos Párocos e Pregadores Quaresmais
de Roma. (10 Março 1948).
As Benemerências do Clero de Roma. - Uma bem íntima alegria provamos Nós, diletos filhos, Párocos e Pregadores quaresmais, ao saudarvos esta manhã, reunidos em torno de Nós. Qual é, realmente, pela vontade de Deus, a condição do Bispo de Roma? As suas responsabilidacles
como Pastor e Pai comum de trezentos e cinquenta milhões de fiéis, agora
que a Igreja é não só idealmente, mas também geogràficamente universal,
conduzem-no em pensamento, dia a dia, a outros países e junto a outros
povos, de modo que ele tem não raro quase que a impressão de voltar
de regiões longínquas à sua Cidade episcopal. Esta impressão é em N<ís
tanto mais viva, ao Nos encontrarmos em meio ao dileto Clero da Nossa Roma.
Ficai bem seguros: embora desviando alternadamente a atenção da
Nossa vigilância para os mais diversos e remotos lugares da terra, Nós
não vos perdemos de vista: Nós. conhecemos vossos trabalhos, a vossa
caridade, a vossa fé, o vosso ministério, a vossa paciência, as vossas obras
(cf. Apoc 2, 19). Solícito em recolher cada mínimo eco, Nós sabemos da
vossa infatigável dedicação, do vosso espírito de abnegação e as visíveis
bênçãos que isto atrai sobre o vosso apostolado. Agradecimentos a todos
vós. A todos, certamente; mas Nós pensamos de modo especial e, vús,
párocos e vice-párocos da periferia, que. entre as mais árduas dificuldades e não raro expostos a graves perigos, trabalhais tão frutuosamente
em fundar e promover a vida religiosa no meio da pobre gente das vossas
paróquias, pobres subúrbios, frequentemente privados não somente de toda
comodidade, mas igualmente das coisas mais necessárias. Tendes um posto
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de confiança, e Nós acompanhamos com interesse paterno os progressos
por vós conseguidos, pronto a ajudar-vos com todas as Nossas forças.
Animados por um zelo não menos dócil que ardente, vós de Nós esperais não só o encorajamento e a bênção do Pai, mas também uma, seja
embora breve, palavra de exortação do Pastor. Por isso, Nós propomos
aos vossos esforços um duplo escopo: imprimir nas mentes as verdades
da fé; insculpir nos corações os santos hábitos de uma vida verdadeiramente cristã.
O Ensino das Verdades da Fé. - Não se torne para vós molesto que,
ainda mais uma vez, vos recomendemos o ensino da doutrina cristã. Não
é porventura tristemente significativo que em todos os escritos, opúsculos,
relatórios sobre as presentes condições da vida religiosa na Itália, se lamente amargamente, acima de toda e qualquer coisa, a ignorânciR das
verdades da fé?
Longe de Nós o pensamento de vos endereçar exprobrações! Isto nã.o
ocorre somente na Itália, e semelhantes queixas se erguem em muitos outros países, também entre aqueles que noutros tempos se podiam legitimamente gloriar da sua organização no campo do ensino religioso. Mas outros objetos atraem presentemente o interesse da geração jovem e como
imperceptíveis micróbios lhe debilitam as forças espirituais, morais e sobrenaturais. Tal é, por exemplo, a estima exagerada, senão exclusiva, outorgada à técnica material e à cultura física, coisas em si, sem dú\·ida,
assaz boas e que Nós mesmo havíamos muitas vezes encorajado, mas
cujo excesso não deixa mais aos jovens o tempo e a vontade de atender
às ocupações do espírito. Tal é também o cinema, que faz passar tudo
sobre a tela; tudo, menos aquilo que ajudaria a conhecer melhor a religião. Tanto mais, por isso, Nós aprovamos e louvamos os corajosos esforços para a produção de "films" religiosos e ao mesmo tempo de real valor artlstico.
Quanto à Itália, ainda recentemente, em Nosso discurso aos Homens
de Ação Católica, Nós falamos desta ignorância como de uma chaga
aberta no lado da Igreja. Tornamos a discorrer sobre isto, na Audiência
aos Jovens católicos desta Nossa diocese. Trememos só em pensar que
uma notável parte da juventude romana, dos quinze aos vinte anos, se
vem afastando da Igreja devido somente aos prejuízos e mal-entendidos
oriundos principalmente da insuficiência de alimento espiritual adaptado
ao seu estado, às suas .necessidades e, dentro de certos limites, ao seu
gosto. Porque isto concerne, diletos filhos, estreitamente ao vosso ofício,
julgamos oportuno tocar novamente um tão grave argumento.
Antes do mais, esforçai-vos por bem organizar a obra do catecismo.
Procurai bons e instruídos colaboradores; diligenciai, também por meio
deles, informar-vos das condições da juventude e da infância em vossa
paróquia, de modo que nenhuma rua, nenhuma casa, nenhuma família escape à vossa atenção e ao vosso cuidado. Ensinai vós mesmos pessoalmente o catecismo, ao menos para os cursos superiores, e fazei que a
vossa palavra seja sólida, clara, interessante, viva, cálida, proporcionada
às inteligências e às necessidades espirituais dos vossos ouvintes. Mas ela
só terá tal característico se conhecerdes a fundo as condições de sua vida
pessoal, familiar e profissional, as suas dificuldades, suas lutas, suas impressões, suas aspirações, a fim de corresponder às suas expectativas,
de guiá-los, de ganhar-lhes sua plena confiança.
Os jovens estão agora habituados a ver tudo em imagens, nos "films".
O cinema - e vós mesmos frequentemente o lamentais - atrai e absorve
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o seu interesse. Por que a juventude, e em geral o público, se apaixonou
tanto pelo cinema? Talvez somente por uma inclinação malsã? Não. Os
espectadores são fascinados e atraídos pela tela, sobre a qual vêem projetado aquilo que se costuma chamar "une tranche de vie" (um episódio
da vida). Eles apenas reconhecem e distinguem, diluídos no curso monótono do dia, os minutos particulares de sua vida cotidiana, mas experimentam um prazer, alegre ou amargo, em reconhecer, em adquirir, por
. assim dizer, consciência do drama de sua vida. Mas, ao mesmo tempo,
ficam impressionados pelas doutrinas de erros e mentiras, pelo quadro
das paixões criminosas e pelos delitos monstruosos, apresentados com
vivacidade à sua imaginação e à sua sensibilidade. No entanto, a doutrina da verdade não é menos atraente e o heroísmo da virtude não é menos
estimulante, desde que não sejam apresentados com a frieza de um teorema ou com a aridez de um artigo de código.
Se o cinema se dirige "principalmente à fantasia, a doutrina da fé lhe
é um eficaz contrapeso. Esta exige do jovem penetração e aplicação mental; ele deve aprender a julgar e a distinguir o verdadeiro do falso, o
bem do mal, o licito do ilicito. Não eviteis nem afasteis qualquer dificuldade; os vossos jovens devem ter a certeza de que vós lhes podereis
dizer tudo e de que tudo vos poderão perguntar e confiar.
Os Hábitos de Vida Cristã. - O outro ponto, que pretendemos apresentar à vossa consideração, refere-se aos hábitos de vida cristã, que devem lançar profundas raízes nos corações dos fiéis. Conservai-os ou restaurai-os nas antigas paróquias, e implantai-os nos novos subúrbios da
Cidade.
Mas, sobretudo, também nos campos, e muito mais gravemente nas
cidades grandes, nas incomensmáveis metrópoles, correm perigo as tradições religiosas, as antigas usanças cristãs. Ouvimos até dizer, em tom
depreciativo, que estas não convêm aos nossos tempos, como se não fossem
elas, hoje mais do que nunca, necessárias como salutar antidoto contra
as seduções e o contágio da corrupção e do espírito mundano, na espantosa promiscuidade das enormes capitais modernas!
Em primeiro lugar, cuidai da feição religiosa do lar doméstico. Rua,
portanto, com as imagens escandalosas! Que o Crucifixo reine em todas
as familias.
Depois, a prática da oração cotidiana, base essencial da vitória contra
os vícios, condição indispensável de uma vida honesta, de uma progressiva consolidação do homem interior (cf. Ef 3, 16); a devota assistência, nos dias festivos, aos ofícios divinos, aos quais vos buscareis dar um
caráter de dignidade, de piedade, queremos dizer que até de atração, que
os tornarão amáveis até àqueles que muitas vezes neles não vêem senão
uma fastidiosa formalidade; e por último a frequência dos Santos Sacramentos.
Finalmente, luta sem tréguas contra as funções e espetáculos que ofendem o pudor e a delicadeza das almas cristãs, e que fariam envergonharse até os antigos pagãos. Inspirai aos vossos fiéis horror e repulsa por
tão abomináveis representações.
Os Graves Deveres e as Esperanças da Hora Presente. - Conheceis
bem, diletos filhos, os deveres que sobre vós pesam e vos impelem nesta
hora tão grave, e Nós mesmo em mais de uma ocasião vo-lo temos exposto, sendo supérfluo abordar mais uma vez esse tema. Para que não pareça, porém, que Nós Nos fechamos em silêncio num momento de tão graves consequências, repetiremos com os Apóstolos: Não podemos deixar de
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falar - "Non possumus non loqui" (cf. Atos 4, 20), e alinharemos aqui
brevemente alguns princípios fundamentais.
E' vosso direito e dever chamar a atenção dos fiéis sobre a extraordinária importância das próximas eleições e sobre a responsabilidade moral
que nelas terão todos quantos tenham o direito de voto. A Igreja, sem
dúvida, quer permanecer fora e acima dos partidos políticos; mas como
poderia quedar-se indiferente à composição de um Parlamento, ao qual
a Constituição dá o poder de legislar em matérias que estão diretamente
ligadas aos mais elevados interesses religiosos e às condições de vida
da própria Igreja na Itália? Estão também em jogo outras árduas questões, sobretudo os problemas e as lutas econômicas, que tocam de perto ao
bem-estar do povo. Porque são estes de ordem temporal (conquanto toquem também à ordem moral), na conjuntura presente deixam os homens
da Igreja que outros os estudem e solucionem tecnicamente, para a utilidade comum da Nação. De tudo isto se conclui:
1) Que, nas presentes circunstâncias, para quantos tenham este dever, é de estrita obrigação, para homens e mulheres, tomar parte nas eleições. Quem delas se abstém, especialmente por indolência ou vileza, comete
um pecado grave, uma culpa mortal.
2) Cada um deverá votar segundo os ditames da própria consciência. Ora, é evidente que a voz da consciência impõe a todo católico sincero
que dê seu voto aos candidatos ou a listas de candidatos que ofereçam
suficiente garantia de amparo aos direitos de Deus e das almas, ao verdadeiro bem dos cidadãos, das famílias e da sociedade, segundo a lei de
Deus e a doutrina moral cristã.
De resto, diletos filhos, quando no púlpito cumprirdes o alto e santo ofício de pregar a palavra de Deus, guardai-vos de descer a mesquinhas questões de partidos políticos, a ásperas contendas partidárias, que
irritam as almas, acirram discórdias, esfriam a caridade e invalidam a vossa própria dignidade e a eficácia do vosso ministério sagrado. Aqueles que
frequentam os ofícios divinos nos domingos, dai as instruções que procuram
e esperam de vós: como conservar o tesouro da fé cristã e defendê-la dos
erros dos nossos tempos e dos ataques dos inimigos, como unir-se mais
estreitamente a Deus, como conhecer mais profundamente e mais ardentemente amar a Jesus Cristo, como, em meio à agitada vida moderna, formar em si o homem religioso, como agir segundo os mandamentos do Redentor, como permanecer sempre fiel à Igreja e ao seu Chefe visível.
Coragem e confiança, portanto! O pessimismo estaria fora de propósito. Não vedes vós como a força de atração dos bens terrenos e materiais
não logra impedir que o povo se sinta impelido, quase que por instinto,
para as coisas espirituais e religiosas? Mas o mais encorajador sinal dos
tempos é a manifestação cada vez mais crescente, que chega às vezes a
parecer visão de maravilhosa grandeza, de confiança e de amor filial que
conduz as almas à puríssima e imaculada Virgem Maria. Na noite escura,
que pesa sobre o mundo, a tempestade em fúria açoita violentamente as
nuvens que ensombram o céu negro, mas deixa entrever no horizonte o
rosa pálido da aurora, prelúdio de dias serenos no caminho triunfal do Sol
da verdade, da justiça e do amor, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor.
Confiando à proteção da misericordiosa e potentíssima Mãe de Deus
o vosso ministério pastoral, concedemos de coração, a vós e aos vossos
(Civiltà Cattofiéis, Nossos caros diocesanos, a Bênção Apostólica. lica, 20-3-48).
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Alocução do Santo Padre Pio XII no Dia da Páscoa.
Antes de conceder a sua Ht'!nção Papal "Urbl et Orbi", na solenidade da Ressurreição
de Nosso Senhor Jesus Cristo, \;, Santidade o Papa Pio XII dirigiu ao povo Italiano,
reunido em Incontável multidão na Praça de S. Pedro, o seguinte momentoso discurso,
cm que traça, com mão segura, os rumos que a humanidade deve seguir para a sua
salvação:

Romanos! Diletos filhos e filhas! - A solenidade da Ressurreição do
Senhor vos ofereceu mais uma vez ocasião de congregar-vos aqui em pacífica reunião na majestosa moldura desta grandiosa colunata, cujos braços estão abertos para acolher quantos procuram a Igreja e a Pedro. A
bênção pascal Urbi et Orbi, que viestes receber, exige de cada um de
vós uma franca, alegre e pública profissão da fé herdada de vossos pais,
de inabalável fidelidade à Santa Igreja, de indissolúvel unidade de pensamento e de ação com o Guardião das Supremas Chaves, a Ele confiadas
pelo Divino Fundador e Senhor da Igreja.
Neste ano de ânsias e perigos, neste momento anunciador de acontecimentos mundiais talvez definitivos e irreparáveis, sobre esta multidão da
Roma crente cai como que uma sombra de singular gravidade, um sagrado sentimento de expectativa, um espírito poderoso que, como um fogo
íntimo, abala todas as mentes e todos os corações.
Quem não está cego, vê, quem não está espiritualmente entorpecido,
sente: Roma, a m.ãe, a anunciadora, a protetora da civilização e dos eternos valores da vida, esta Roma, que já um dos seus maiores historiadores chamou, como que por divina inspiração, "caput orbis terrarum" (Tito
Lívio, Urbe condita, liv. 1, n. XVI), e cujo destino é um mistério que atravessa os séculos; esta Roma encontra-se agora diante, ou, melhor dizendo,
em meio a uma curva dos tempos, que reclama do Chefe e dos membros
da Cristandade suma vigilância, infatigável presteza, incondicional ação.
"Vigilate et orate" (Mt 26, 41) - Vigiai e orai! Assim recomendava
o Senhor a seus discípulos, na vigília de sua Paixão. "Vigilate et orate:
vigiai e orai! é o grito que em nome do Redentor ressuscitado Nós dirigimos a vós, aos vossos e Nossos concidadãos, a todos os fiéis do mundo. Já soou a grande hora da consciência cristã. Ou esta consciência desperta para uma plena e viril compreensão da sua missão de auxílio e salvação para uma humanidade periclitante na sua estrutura espiritual; e então é a saúde, a confirmação da formal promessa do Redentor: "Tende
confiança, Eu venci o mundo" (Jo 16, 33). Ou então (que Deus tal não
permita) esta consciência não desperta senão pela metade, não se dá corajosamente a Cristo, e então o veredito, terrível veredito! d'Ele não é
menos formal: "Quem não está comigo é contra mim" (Mt 12, 30).
Vós, diletos filhos e filhas, compreendeis bem o que tal encruzilhada
significa e contém em si para Roma, para a Itália·, para o mundo. Na vossa consc1encia, despertada para essa plena compreensão da sua responsabilidade, não há lugar para uma cega credulidade naqueles que a princípio abundam em afirmações de respeito à religião, mas depois, infelizmente, se revelam negadores de tudo quanto há de mais sagrado. Na
vossa consciência não há lugar para a pusilanimidade, a comodidade, a
irresolução de quantos nesta hora crucial imaginam poder servir a
dois amos.
A vossa consciência sabe que a realização da justiça social e da paz
entre as nações não poderá mais sei· conseguida e assegurada se os olhos
se fecham à "luz de Cristo" e se os ouvidos se abrem ao contrário às
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errôneas palavras dos agitadores que na negação de Cristo e de Deus
põem a pedra angular e o fraco fundamento das suas obras.
Romanos! A Igreja de Roma, que para vós é em sentido mais estreito a vossa Mãe, tornou-se em nossos dias alvo dos mais injustos ataques.
Assim como o Cristo foi estabelecido "in signum cui contradicetur" (Lc
2, 34), como Ele foi caluniado, coberto de opróbrios e de lama, assim
pelos adversários obcecados pela paixão nenhum ultraje é poupado à Igreja. Em vão, nesta mesma Cidade, centro da Cristandade, ela tem multiplicado os seus benefícios; em vão, em circunstâncias de perigo iminente,
tem salvo, acolhido, hospedado os perseguidos de toda categoria, mesmo
dentre os seus mais ferozes inimigos; em vão, em tempos de tirânica
opressão, tem afirmado e sustentado a dignidade, os direitos da pessoa
humana e a justa liberdade dos povos; em vão, quando a ameaça da
fome pesava sobre esta Cidade eterna, garantiu a sua alimentação; em
vão, fiel intérprete dos mandamentos de Cristo, tem levantado a sua voz
contra os danos da imoralidade avassaladora, que leva os povos à decadência e à ruína. Acusam-na de ser "reacionária" e promotora de doutrinas que Ela já condenou; apostrofam-na de depauperar e empobrecer o
povo, que Ela tem largamente socorrido e continua a fazê-lo, máxime com
os providenciais auxílios que a caridade do mundo católico, dócil às suas
repetidas e calorosas súplicas, lhe fornece; exprobram-lhe de trair a doutrina de Cristo, seu Esposo divino, que Ela não se cansa. de anunciar, de
defender e de realizar; imputam-lhe, aumentando-as e generalizando-as, as
culpas de alguns de seus membros degenerados, que Ela é a primeira a
deplorar, reprovar e punir severamente. Mas, embora constrangida, como
está, a repelir e confutar tantas acusações iníquas à honra do nome de
Cristo, à integridade de sua doutrina, ao zelo por tantas almas simples
ou incautas, cuja fé poderia vacilar diante dessas caluniosas injúrias, Ela
ama também os seus detratores, que são também seus filhos, e a todos
convida, como Nós agora a todos vos convidamos, povo de Roma, povo
da Itália, povos do mundo, à união, à concórdia, ao amor, aos pensamentos e desígnios de paz.
Qile a graça do Onipotente Deus, a proteção da purlssima Virgem
Maria, Mãe do divino Amor e "Salus populi romani", repousem sobre vós,
en_quanto Nós, com efusão de coração, concedemos a todos, presentes e
distantes, a Nossa paternal Bênção Apostólica.

Alocução do Sumo Pontífice Pio XII ao Sacro Colégio, na Festividade de S. Eugênio.
Na manhã do dia 2 de Junho, festa de S. Eugênio 1, Papa, o Sumo Pontífice Pio XII,
gloriosamente ·reinante, recebeu em audiência os Emos. Srs. Cardeais presentes em Roma, os quais apresentaram a S. S. os férvldos votos do Sacro Colégio por motivo do
onomástico de S. Santidade. Estiveram presentes os F.mos. Srs. Cardeais MarchettlSelvagglanl, Tlsserant, Mlcara, Verde, Lavltrano, Rosal, Fumasonl Blondl, Tedeschlni,
Marmaggl, Jorlo, Massiml, Plzzardo, Agaglanlan, Alolsl Masella, Canall, Mercatl e
Bruno. Em nome de todos, o decano do Sacro Colégio, Cardeal Francisco MarchettiSelvagglanl, Bispo de ôstla e de Frascati, leu uma noblllsslma saudação, na qual, além
de uma calorosa exaltação da obra do Supremo Pastor, se formulavam ardentes augúrios pela Sua veneranda pessoa. Aprouve ao Augusto Pontlflce responder com a seguinte admirável Alocução, que para os fiéis, para os povos, para toda a familia humana foi um dom de esperança, norma salutar e fecunda exortação. Damos a seguir
o texto dessa Alocução, que foi difundida pela Estação de Rádio do Vaticano, em combinação com outras estações Italianas e estrangeiras.

A fúlgida .figura do Papa S. E11gênio 1. - Pela décima vez Nos concede a Divina Providência oportunidade de receber, Veneráveis Irmãos,
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as vossas homenagens na festa de Nosso Santo Patrono e de vos exprimir o. Nosso -reconhecimento pela vossa intima e fiel colaboração, não
menos que a nossa confiança no auxilio de vossas orações. Mas é pela
primeira vez que temos hoje o conforto de acolher os vossos augúrios apresentados tão férvida e esquisitamente pelo amadíssimo e digníssimo novo
Decano do· vosso Sacro Colégio. Ora, há ainda poucos meses, Nós ouvlamos, por ocasião do Santo Natal, o venerado e saudoso Cardeal Gennaro Granito Pignatelli dl Belmonte. O Senhor chamou-o a Si, no entardecer de um longo e fecundo curso de vida. Para fazer-lhe o elogio e expressar a nossa gratidão para com ele, apresenta-se-Nos subitamente ao
espirita um dito, que a ele altamente convém e o retrata todo inteiro: ele
foi o "servo bom e fiel" da Igreja de Cristo e desta Sé Apostólica.
Hoje o Nosso pensamento Nos leva naturalmente para o Santo Pontífice, do qual os Nossos pais, na sua profunda piedade, Nos impuseram
o nome e Nos asseguraram o patrocínio em Nosso ingresso na vida, sem
entrever nisso um misterioso presságio. E Nós, que hã bem dez anos governamos, sob as rajadas da tempestade, sob os furiosos golpes do furacão, a barca de Pedro, atirada sem pouso nem trégua contra os escolhos)
Nos sentimos confortado com a recordação dos seus exemplos; pois que
ele foi aqui em baixo o "Sacerdos magnus, qui in cliebus suis placuit Deo
et inventus est justus" e agora, do eterno repouso da glória celeste, faz
descer sobre o mlnimo dos seus Sucessores um doce e j)otente raio ct.e
luz, que Nos enche de consolação, de coragem e de confiança.
"TerreTZa non metutt", Não temetL TZada sobre a terra! -- A Sacra Liturgia pinta, 110 vigoroso trnço de uma breve antífona, a figura de um
Sumo Pontífice segundo o espírito e o coração do divino Mestre, todo compenetrado da gravidade da sua missão e das suas responsabilidades: "Dum
esset Sumus Pontifex, terrena non metuit" - Enquanto foi Sumo Pontífice, nada temeu sobre a terra!
Terrena non metuit! Não temeu nada sobre a terra! Eis o traço caracterlstico que resume a vida e a atividade de todos os grandes Papas,
o traço do qual quis a Igreja fazer o título de honra de todos os Papas
Santos. Desde o primeiro instante em que, não obstante a Nossa indignidade, fomos chamados a pôr-nos em seu seguimento, Nós o sentimos
como uma perene advertência para a Nossa conduta e dele fizemos o
ideal para o qual devíamos tender com todas as Nossas débeis forças. Em
um tempo como o nosso, agitado e agitador, em um tempo em que n verdade e o erro, a fé em Deus e a negação tlc Deus, a supremacia do espirito e o predomínio da matéria, a dignidade humana e a abdicação dessa
dignidade, a ordem da razão e o caos da irracionalidade se defrontam
em toda a superflcie do globo numa luta definiti\'a, a missão da Igreja
e do seu Chefe vislvel não se pode desenvolver e cumprir com a bênçno
do Céu, senão sob a divisa: terrena non metuit!
Ter temor? de quê? Não somos Nós acaso fortes? O choque entre os
sequazes e os inimigos de Cristo é talvez insuperável? A Igreja sofre ao
pensar no mal que a si mesmos causam os seus adversários, no mal que
causam a tantas almas pequenas, frágeis e ignorantes, para as quais são
causa de escândalo e de rulna. Por si nada teme. Pelo contrário, uma tal
convicção Intima de segurança não faz senão reavivar o ardor dos discípulos de Cristo e neles imprimir mais viva e profunda a consciência da
sua força.
Saudável Despertar. - As observações superficiais, na penumbra, podia parecer quase fluida a lipha de separação dos dois campos. Mas a
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_grande luz da verdade debuxou-a nitidamente nos pontos mesmos em que
parecia mais incerta. E' necessário, presentemente, que desperte cada um
que conserve ainda, no fundo de sua alma, um resto de espírito cristão.
Este despertar poderá sacudir penosamente a plácida tranquilidade da.queles aos quais a luz da realidade mostra inexoràvelmente renúncias .e
transformações, em que não haviam pensado em sua sonolência, mas às
.quais já não é mais possível subtrair-se. Nlas é também um saudável despertar, porque liberta as energias até então conservadas prisioneiras e
em quase letargia, com grave dano para os cidadãos e para toda a
:sociedade.
Os sentimentos, as resoluções, os atos, nascidos deste despertar, não
,estão confinados, segundo uma errônea fórmula, no campo chamado ,;puramente religioso", compreendida sob esta designação a exclusão de toda
penetração na vida pública. Pelo contrário, seu objeto, no terreno civil,
nacional, internacional, abraça todas as questões em que entrem em jogo
interesses morais, todas as questões em que se trata de declarar-se por
Deus ou contra Deus, em uma palavra, todas as questões que explícita ou
implicitamente se relacionam com a Religião.
: Nestes sentimentos, nestas resoluções, nestes atos, as forças católi..cas, embora conservando sua independência em face das tendências e dos
agrupamentos políticos, podem algumas vezes seguir um caminho paralelo ao seu, enquanto o aconselhem interesses comuns; paralelo, mas nada
mais, sem identificação nem subordinação.
.
Estes sentimentos, estas resoluções e estes atos constituem a sólida
frente da consciência cristã, para pôr a tempo e imediatamente um freio
.ao niilismo religioso, às violências da força bruta, às profanações da per·sonalidade e da dignidade humana, aos atentados contra a sociedade ou
ao seu transviamento.
Portanto, a todos os Nossos diletos filhos e filhas, espalhados pelo
mundo, e que se alistaram no exército de Cristo, votados à luta pelo
advento do seu pacífico reino, em nome de Deus feito homem endereçamos Nosso paternal agradecimento, enquanto exprimimos os Nossos votos mais fervorosos por que, permane::endo fiéis até à morte, estejam, no
grande dia da eterna retribuição, no número daqueles "vencedores", aos
.quais estão reservadas as magníficas, inescrutáveis promessas da misteriosa revelação (cf. Apoc 2, 7-11 ) .
. Estamos seguro de que esses não se sentirão ofendidos se, à expres·são da gratidão, que sai do fundo ele Nosso coração, Nós ajuntarmos um
novo e premente "Vigilate!" - Vigiai!
Nas breves pausas entre duas batalhas, esta vigilância sem cnfra.quecimento é mais do que nunca necessária, porque é agora grande o perigo de adormecer sobre os louros, de se enfraquecer e deixar que o inimigo retome um terreno afanosamente conquistado. Os dias de trégua
frequentemente não são menos importantes que os .de combates. Não devem ser dias de vazia e infrutuosa interrupção, mas de trabalho útil, obra
.de salvação, de construção, para dar corpo e forma às belas esperanças
suscitadas pela vitória.
Obra de Salvação. - Esta obra de salvação deve estender-se também
aos não poucos transviados, os quais, embora estando - ao menos eles
assim pensam - unidos aos Nossos devotos filhos no terreno da fé, deles
·se separaram para acompanhar movimentos que efetivamente tendem a
laicizar e descristianizar· toda a vida privada e pública. Ainda mesmo que
para -eles valesse também o divino "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem
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o que fazem" (Lc 23, 34), isto não alteraria em nada a objetiva perniciosidade da sua conduta. Estes forjam para si uma dupla consciência, porquanto, pretendendo permanecer como membros da comunidade cristã, militam ao mesmo tempo, como tropas auxiliares, nas fileiras dos negadores de Deus. Ora, é exatamente esta duplicidade ou desdobramento que
ameaça fazer deles, cedo ou tarde, um neoplasma pernicioso no seio mesmo da Cristandade. Estes evocam à Nossa mente a recordação daqueles
dos quais o Apóstolo S. Paulo falava "chorando" - "flens" - e que
enchem também de lágrimas os Nossos olhos, porque se tornaram inimigos da cruz de Cristo: "inimicos crucis Christi" (Filip 3, 18).
As Advertências Maternais da Igreja. - Enquanto possível, Nós procuramos com bondade e paciência abrir-lhes os olhos para reconduzi-los
Aquele que só Ele é caminho, verdade e vida. E assim também para as
justas e salutares soluções (conformes às eternas normas divinas) das
questões terrenas presta socorro a oração da Igreja: "O' Deus ... , concedei a quantos se confessam cristãos que repilam o que a este nome é
contrário e sigam o que lhe é conforme" (Or. Dom. 3 post Pasch.). E
enquanto assim elevamos a Nossa oração pelos que se encontram em perigo, ao mesmo tempo Nós os conjuramos a ouvirem as advertências da
Igreja, que ainda hoje, como Mãe amorosa, exorta e pede, para que se
não veja afinal constrangida a lhes aplicar a severa sentença do divino
Mestre: "Se não escuta também a Igreja, tem-no como gentio e publicano" (Mt 18, 17).
As Reformas Sociais. - Mas a reconquista de tantos corações errantes e exacerbados, que perderam os verdadeiros conceitos e as idéias sãs
acerca do mundo, de Deus e de si mesmos, dependerá essencialmente da
seriedade, da lealdade, da energia e do desinteresse que todas as almas
retas trouxerem para a solução dos problemas fundamentais oriundos das
ruínas e das transformações da guerra e do após-guerra. Ao centro de
tais questões, e dominando-as, estão, como cada um sabe, as reformas
sociais, justas e necessárias, e particularmente a urgente necessidade de
proporcionar às classes menos favorecidas casas, pão, trabalho.
Seria, contudo, perigoso, porque conduziria a amargas desilusões, se
dessas reformas se pretendesse tirar quiméricas esperanças de um resultado rápido e plenamente satisfatório. Hoje não se trata unicamente de
promover uma divisão dos proventos da economia pública de uma forma
mais equitativa e mais correspondente ao trabalho e às necessidades de
cada um. Por mais importante que possa ser esta exigência, contudo, nas
presentes condições, principalmente depois das ingentes destruições e das
vicissitudes ocasionadas pela guerra, toda reforma social está estreitamente ligada à questão de uma sábia organização da produção. As relações entre a agricultura e a indústria em cada economia nacional e as
desta com as outras, o modo e o grau de participação de cada povo no
mercado mundial, todos esses difíceis problemas se apresentam hoje novamente e com aspectos diversos dos anteriores; da sua razoável solução
depende a produtividade de cada nação e portanto também o bem-estar
dos indivíduos, pois é claro que onde não há suficiente produção, não
poderá sequer haver suficiente divisão.
. Há, sem dúvida, povos que se orgulham hoje de uma potência de
produção, da qual mostram de ano para ano o progressivo aumento. Se,
porém, essa produtividade é obtida por uma desenfreada concorrência e
pelo uso sem escrúpulos da riqueza, ou então pela opressão e pelo esg9tamento despótico do trabalho e das necessidades dos cidadãos por par28
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te do Estado, não poderá ser ela sã e genuína, porque a economia social
é uma organização de trabalhadores, dos quais cada qual é dotado de
dignidade e liberdade humana. O imoderado esgotamento dos verdadeiros
valores humanos acompanha ordinàriamente, pari passu, o dos tesouros
da natureza, especialmente os da terra, e conduz mais cedo ou mais tarde
à decadência.
únicamente sobre os princípios e segundo o espírito do Cristianismo
se poderão realizar as reformas sociais, que as necessidades e as aspirações do nosso tempo imperiosamente reclamam. Estas exigem de uns espírito de renúncia e de sacrifício, de outros, senso de responsabilidade e
de tolerância, de todos, duro e árduo trabalho. Por isto, Nós nos dirigimos aos católicos do mundo inteiro, exortando-os a se não contentarem
com boas intenções e belos programas, mas a entregarem-se corajosamente à sua realização prática. Não hesitem eles a conjugar os seus esforços com os daqueles que, embora estejam fora de suas fileiras, contudo
concordam com a doutrina social da Igreja Católica e estão dispostos a
enveredar pelo caminho por esta traçado, que não é o das violentas desordens, mas o da experiência comprovada e das resoluções enérgicas.
A Guerra na Palestina. - Entre os problemas políticos, que esperam
adequada solução, é supérfluo dizer que está em primeiro lugar o da paz
universal. E eis que, ao invés, com profunda consternação de toda a Cristandade, as chamas da guerra, que já ardiam na nobre Grécia, na antiqulssima China, se reacenderam nos mesmos lugares onde, há quase dois
milênios, ressoou a divina mensagem da paz, inauguradora da obra da
salvação. A trégua, conquanto que provisória, anunciada nesta mesma
noite, deve ser saudada com um suspiro ele alívio, como uma aurora de
esperança. Como poderia o sangue dos homens continuar a correr em torrentes, sobre a terra que o sangue do Homem-Deus tingiu para trazer a
todos os homens a redenção e a salvação? Corno poderia o mundo cristão
contemplar indiferente ou com uma estéril indignação, essa Terra Santa,
à qual cada um se curvava com o mais profundo respeito para beijá-la com
o mais ardente amor, espezinhada pelas tropas em guerra e golpeada pelos
bombardeios aéreos? deixar consumar-se a devastação dos Lugares Santos,
revolver o '.'grande Sepulcro de Cristo"? Queira Deus que o perigo de
um tão horrendo flagelo possa ser definitivamente conjurado!
Visões ele Paz. - E porque já há três anos o mundo elanguesce em
um estranho mal-estar e erra por várias veredas, titubeante entre a paz
e a guerra, os espíritos clarividentes e corajosos buscam incessantemente
novas vias para um porto de salvação. Mediante repetidas tentativas de
reconciliação, de aproximação entre as naç6es ultimamente ainda em luta
umas contra as outras, esses espíritos se esforçam por reerguer uma Europa abalada até aos seus fundamentos e por tornar esse foco de crônica
agitação num baluarte de paz e na promotora de sua geral disseminação
sobre toda a terra.
Por isso, mesmo sem querer envolver a Igreja no torvelinho dos interesses puramente terrenos, Nós julgamos oportuno nomear um Nosso representante especial no "Congresso da Europa", recentemente reunido em
Haia, a fim de mostrar a solicitude e levar o encorajamento desta Sé Apostólica à união dos povos. E Nós não duvidamos que todos os Nossos fiéis
terão a consciência de que o seu posto é sempre ao lado dos espíritos generosos que preparam os caminhos para uma compreensão mí1tua e para
o restabelecimento de um sincero esplrito de paz entre as nações.
O Próximo Ano Santo. - Quanto mais o mundo presente põe diante
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dos olhos o espetáculo desolador das suas dissenções e das suas contradições, tanto mais impendioso é o dever dos católicos de dar um luminoso exemplo de unidade e de coesão, sem distinções de línguas, de povos
e de estirpes.
A luz deste ideal de concórdia, Nós vemos com reconhecimento para
com Deus e com confiança na sua assistência aproximar-se o Ano Santo.
Pôde-se, momentâneamente, duvidar de que a Cidade eterna estivesse material e espiritualmente em condições de assegurar a um acontecimento de
tão grande relevância um digno coroamento. Mas a energia, a elevação,
o forte sentimento de ordem na justiça e na paz do povo de Roma e da
Itália, produziram sobre o mundo católico uma impressão tão profunda,
que dissipou toda dúvida e tirou o fundamento a qualquer temor.
Portanto, com íntima alegria e doce comoção damos a vós, Veneráveis
Irmãos, e a todo o universo católico a notícia de que em 1950 o vigésimo
quinto Ano Santo na história da Igreja será celebrado, se assim aprouver
ao Senhor, segundo as formas consagradas por veneranda tradição.
Depois dos tristes tempos ainda há pouco transcorridos, que encheram até às bordas o cálice de dores e angústias, possa esse Ano verdadeiramente santo, com a graça do Onipotente, pela intercessão da augusta
Mãe de Deus, dos Príncipes dos Apóstolos e de todos os Santos, ser para
a família humana núncio de uma nova era de paz, de prosperidade, de
progresso! Tal é o Nosso voto mais caro, o objeto de Nossas mais fervorosas súplicas.
Que os dias do Ano Santo tragam a resposta do Céu à oração que,
como de um só coração, Pastores e rebanhos, Urbe e Orbe católico, elevam a Deus: "Laetifica nos pro diebus quibus nos afflixisti, pro annis quibus vidimus mala" (SI 89, 15) - Alegramo-nos pelos dias em que nos humilhaste, pelos anos em que vimos males.
Nesta consoladora expectativa, a vós, Veneráveis Irmãos, e a todos os
Nossos diletos filhos e filhas que ouviram esta Nossa Mensagem, concedemos com particular afeto a Nossa Bênção Apostólica. - (Osservatore
Romano, 3-Vl-1948).

Alocução do S. Padre Pio XU à Pontifícia Academia de Ciências.
(8-11-1948).

Ciências especulativas e Ciências práticas. -· Ao encontrar-Nos aqui
no meio de vós, ilustres Acadêmicos, para a inauguração do novo ano
desta Pontiffcia Academia de Ciências, o Nosso pensamento não pode juntamente deixar de voltar-se uma vez mais para o Nosso inesquecível e incomparável Predecessor, fundador deste nobilíssimo Instituto científico, e
rememorá-lo naquelas brancas vestes, das quais parecer~m um prelúdio
e um augúrio de elevação paterna as cândidas neves dos Alpes, por ele
calcadas um dia com pé corajoso e livre, vencendo perigos, abismos e
turbilhões, ávido como era de procurar não só o cimo dos montes da natureza, mas também as culminâncias da verdade especulativa e prática. Subindo, parecia-lhe ver consigo erguerem-se os montes e abaterem-se os
vales: ascendernnt montes, descendermzt valles (SI 103, 8), e quando descia remirava no candor da sua Catedral de Milão corno que h'tlgidos Alpes
com maravilhosos obeliscos, surgindo em meio da planície lombarda. Tnmbém vós subistes os Alpes do saber, os montes das ciências especulativas,
do cálculo, da astronomia, dos vórtices das estrelas e das nebulosas; e
28'-'
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descestes às planuras das ciências práticas nas mil formas da arte, da
técnica, das experiências; porque o intelecto especulativo humano tem o
grande poder de estender a mão às operações e tornar-se uma inteligência prática, fazendo das leis imutáveis e das matérias da natureza um
guia e sustentáculo da sua ação, sempre regulada e apoiada pelo governo
e pela providência de Deus.
Concepção e valor objetivo das leis naturais. - Mas em nosso globo
aparece aos nossos olhos, como senhor e poderoso sobre todos os viventes naturais, o homem, ao qual Deus encarregou de multiplicar-se e povoar
a terra e procurar com o trabalho de suas mãos o pão de todo dia; de
modo que não é nenhuma maravilha comparasse o grande filósofo de Estagira, Aristóteles, a alma do homem à mão, órgão dos órgãos. 1 Tudo, de
fato, se deve à mão: as cidades e fortalezas, os monumentos, os códigos
de sabedoria, da ciência, da arte e da poesia, a herança e o patrimônio das
bibliotecas e da civilização humana. Semelhantemente, a alma é dada ao
homem, por assim dizer, no lugar de todas as naturezas das coisas para
de certo modo tornar-se todas as coisas, pois que a alma, com o seu
senso e o seu intelecto, recebe todas as formas ou imagens das mesmas
coisas. Deixai, portanto, que Nós admiremos a vossa mão e o vosso intelecto de discípulos da natureza, qual o sois, nas vossas escolas, nos vossos laboratórios, nas vossas oficinas, nos vossos estaleiros, nos vossos
arsenais. Mas vós sois ao mesmo tempo mestres, e ensinais e projetais fora
de vós não as formas sensíveis e intelectivas de vossa alma, mas, por meio
delas, aquilo que a natureza fez e projetou nas vossas faculdades cognoscitivas. Na vossa fantasia e na vossa mente, formais, inventais e arquitetais admiráveis imagens e projetos de aparelhos, de instrumentos, de telescópios e microscópios e espectroscópios e de mil outros meios de toda espécie para domar, encadear e dirigir as forças naturais; vossa arte, contudo, não cria a matéria que está em vossas mãos, mas apenas, com sábio
artificio, a modifica, rege-lhe a ação segundo as leis que haveis descoberto,. combinando e acordando o vosso conhecimento prático e técnico da
realidade das coisas com o vosso conhecimento especulativo das mesmas
coisas reais.
Deste modo a genuína lei da natureza, que o sábio formula no seu
laboratório com pacientes observações e diligência, é muito mais e melhor
que uma simples descrição ou um cálculo intelectual, que se refira somente a fenômenos e não a substâncias reais com as suas propriedades. Ela
não se detém nem se satisfaz com a aparência e a imagem dos sentidos,
mas penetra na profundeza da realidade, procura e descobre as intimas forças ocultas dos fenômenos e lhes manifesta a atividade e as relações. É,
portanto, fácil compreender que o conhecimento das leis da natureza torna
possível ao homem o domínio das forças naturais e o pô-las a seu serviço
próprio, graças ao progresso da técnica moderna. Só desta forma pode o
pensamento humano elevar-se a compreender como a ordem regular das
linhas espetrais, que o físico hoje observa e distingue no seu laboratório,
poderá amanhã abrir talvez ao astrofísico uma visão e um conhecimento
mais profundo dos mistérios da constituição e do desenvolvimento dos corpos celestes.
Assim, do fundamento da lei da natureza, do operoso subsídio da
técnica moderna, do positivo e verdadeiro conhecimento das internas tendências dos elementos e dos seus efeitos nos fenômenos naturais, o sábio
1) Perl Psychés, L. 3, e. 3.
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procede, contra todas as dificuldades e obstáculos, a ulteriores descobertas, insistindo com constância e perseverança nas suas pesquisas.
A Era Atômica. - O mais grandioso exemplo dos resultados de tão
intensa atividade parece dever-se encontrar no fato de que aos indefessos
esforços do homem foi possível chegar a um conhecimento mais profundo
das leis que dizem respeito à formação e desintegração do átomo, e de
forma a dominar experimentalmente, até um certo grau, a emancipação
da potente energia que emana de muitos desses processos, e tudo isto não
mais em quantidade submicroscópica, mas em medida verdadeiramente gigantesca. O uso de uma grande parte da energia interna do núcleo de
urânio, da qual falamos em Nosso discurso nesta Academia, em 21 de
Fevereiro de 1943, referindo-Nos a um escrito do grande físico Max Planck
(recentemente roubado ao número dos vivos) tornou-se realidade e teve
a sua aplicação na construção da "bomba atômica", ou "bomba de energia nuclear", a arma mais terrível que a mente humana até hoje ideou.
Nesta conjuntura, não podemos abster-Nos de exprimir um pensamento que constantemente pesa sobre o Nosso espírito, assim como sobre
o daqueles que têm um verdadeiro senso de humanidade; e a este propósito lembramos aqui as palavras de S. Agostinho na sua obra De civitate
Dei 2 , onde ele discorre sobre os horrores da guerra, mesmo justa: "Dos
quais males - escreve ele - se eu quisesse narrar, como aqui convém,
as múltiplas e variadas devastações, as duras e cruéis angústias, se bem
que isso me seria impossível, como o reclamaria o argumento, quando
chegaríamos ao fim da longa disputa? ... Quem quer que considere com
dor estes males tão horríveis e tão funestos, deve confessar-lhes a miséria; mas quem os suporta e neles pensa sem angústia de alma, muito miseràvelmente se julga feliz, por haver perdido até o sentimento humano".
Se as guerras de então justificavam já uma tão severa sentença do grande
Doutor, com que palavras devemos nós presentemente julgar aquelas que
dizimaram as nossas gerações e utilizaram ao serviço de sua obra de destruição e de extermínio uma técnica incomparàvelmente mais adiantada?
Que infelicidades a humanidade deverá esperar de um futuro conflito, no
caso de que se torne impossível impedir ou moderar o emprego das sempre
novas e cada vez mais surpreendentes invenções científicas?
.Mas, prescindindo por ora do uso bélico da energia atômica, e com
a confiante esperança de que esta retorne ao invés unicamente às obras
de paz, deve-se encará-la como uma investigação e aplicação verdadeiramente genial das leis da natureza que regulam a essência íntima e a atividade da matéria inorgânica.
Na verdade, propriamente falando, trata-se aqui somente de uma única
grande lei da natureza, que se manifesta sobretudo no assim chamado
"Sistema periódico dos elementos". Lothar Meyer e Demétrio Mendelejew,
em 1869, sobre a base dos escassos dados químicos então conhecidos, entreviram-no genialmente e deram a esse sistema a primeira forma provisória. Tinha, porém, muitas lacunas e incoerências; o seu profundo sentido era ainda obscuro; fazia, todavia, conjeturar uma íntima afinidade dos
elementos químicos e uma uniforme estrutura dos seus átomos de iguais
partículas sub-atômicas. Progressivamente o quadro se aclarou de ano para
ano, os defeitos e imperfeições desapareceram e se revelou o seu sentido
mais profundo. Hestringir-Nos-emos aqui a recordar brevemente algumas
das etapas mais importantes neste caminho: a descoberta dos elementos
2) L. 19, e. 7.
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rádio-ativos devida ao casal Curie; o modelo atômico de Rutherford e as
leis que o regulam, propostas pela primeira vez por Bohr; a descoberta
da isotopia por obra de Francis William Aston; a primeira fragmentação do núcleo por meio dos raios alfa naturais, e pouco tempo depois a
síntese de novos núcleos pesados mediante o bombardeio com neutrons lentos; a descoberta dos transurânicos, entrevistos por Fermi, e a produção
dos elementos transurânicos em quantidade ponderável, e entre estes em
primeiro lugar o Plutônio, que constitui a parte ativa da bomba, e foi
obtido nas gigantescas "Pilhas de Urânio"; numa palavra, um coerente
desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema natural dos elementos químicos em amplitude e em profundidade!
Se, portanto, abraçarmos com um só golpe de vista o resultado dessas maravilhosas investigações, veremos que isto representa não tanto
uma conclusão, quanto, antes, o acesso a novos conhecimentos e o princípio daquela que veio a ser chamada a "Era atômica". Faz ainda pouco
tempo, a ci(!ncia e a técnica química ocupavam-se quase exclusivamente dos
problemas relaciÔnados com a síntese e a análise das moléculas e dos
compostos químicos; agora, ao invés, o interesse se concentra na análise
e na síntese do átomo e do seu núcleo. O trabalho dos sábios, sobretudo,
não se dará tréguas enquanto não houver encontrado um modo fácil e
seguro de dirigir o processo de cisão do núcleo atômico, com o propósito
de fazer servir as suas tão ricas fontes tle energia aos progressos da civilização. Admiráveis conquistas da inteligfmcia humana, que perscruta e
investiga as leis da natureza, arrastando consigo por novos caminhos a
humanidade! Poder-se-ia ter çoncepção mais nobre?
A lei da natureza, participação da lei eterna em Deus. - Lei, porém,
diz ordem; e lei universal diz ordem nas grandes assim como nas pequenas coisas. E' uma ordem que a vossa inteligência e a vossa mão descobrem como imediatamente derivante elas íntimas tendências peculiares às
coisas naturais; ordem que nenhuma coisa pode criar ou dar de si, como
não se pode dar o ser; ordem que diz Razão Ordenadora em um Espírito,
que criou o Universo e da qual "depende o céu e toda a natureza" (Dante,
Paraíso, 28, 12); ordem que com o ser receberam aquelas tendências e
energias, e com a qual umas e outras colaboram num mundo bem ordenado. Esta maravilhosa estrutura das leis naturais, que o espírito humano
com infatigável observação e acurado estudo descobriu e que vós cada
vez mais andais investigando, juntando vitórias a vitórias sobre as resistências ocultas das forças da natureza, que mais é, senão a imagem,
pálida e imperfeita embora, da grande idéia e do grande desígnio divino,
que na mente de Deus Criador foi concebido como lei deste universo desde
os dias de sua eternidade? No inexaurível pensamento de sua sapiência
já então preparava os céus e a terra, e depois, criando a luz sobre os abismos do caos, berço do universo por Ele também criado, dava início ao
movimento e desejo do tempo e dos séculos, chamando ao ser, ao viver e
ao agir todas as coisas segundo a sua espécie e o seu gênero, até ao mais
imponderável átomo. Com quanta razão cada inteligência, que, como a
vossa, contempla e penetra os céus e pesa os astros e a terra, deve exclamar, voltando-se para Deus: Omnia in mensura et numero et pondere
disposuisti! (Sab 1 t, 21). Não sentis vós, dentro da vossa alma, que o
firmamento que se encurva e o globo que calcamos narram juntamente
com os vossos telescópios, com os vossos microscópios, com as vossas
balanças, com os vossos metros, com os vossos multiformes aparelhos a
glória de Deus e refletem aos vossos olhos um raio daquela sabedoria
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incriada que attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter? (Sab 8, 1).
Dai a unidade f eclzada das leis naturais. - O sábio sente quase o palpitar dessa sabedoria eterna, quando as suas indagações lhe revelam que
o universo foi formado como que de um jacto na imensa oficina do tempo
e do espaço. Não só dos mesmos elementos brilham compostos os céus
estelares, mas também às mesmas grandes e fundamentais leis cósmicas
obedecem estes, sempre e onde quer que apareçam, na sua ação interna e
externa. Os átomos do ferro, excitados pelo arco ou pela centelha elétrica,
emitem milhares de listas bem definidas, que são idênticas às que o astrofísico percebe no assim chamado flaslzspectrum alguns instantes antes da
totalidade do eclipse solar. As mesmas leis da gravitação e da pressão de
radiações determinam a quantidade da massa para a formação. dos corpos
solares na imensidade do universo até à mais distante nebulosa espiral;
as mesmas misteriosas leis do núcleo atômico regulam, por meio da composição e da desintegração atômica, a economia da energia de todas as estrelas fixas.
Esta absolut~ unidade de desígnio e de governo, que se manifesta no
mundo inorgânico, vós a encontrais não menos grandiosa nos organismos
vivos. Restringi, contudo, as vossas considerações acerca da causalidade,
e prescindi deliberadamente da finalidade propriamente dita, que encontrais a cada passo no desenvolvimento da vida. Que mais vos mostra um
simples golpe de vista à estrutura universal e comum dos organismos e às
mais recentes descobertas e conclusões da anatomia e da fisiologia comparada? Eis a construção do esqueleto dos viventes superiores com órgãos
homólogos, e especialmente a disposição e a função dos órgãos sensitivos, por exemplo, dos olhos das formas mais simples até ao órgão visual
perfeitíssimo do homem; eis em todo o império dos viventes as leis fundamentais da assimilação, da permuta e da geração. Não manifesta tudo
isto, porventura, um geral e magnífico conceito unitário, efetuado e resplendente em múltiplas formas e nas maneiras mais variadas? Não é esta
talvez a unidade fechada e absolutamente fixa das leis naturais?
Sim; é uma unidade fechada com a chave da ordem universal das
coisas, contra a qual, em quanto depende da Causa primária, que é Deus
Criador, nem o próprio Deus pode agir, porque, se assim fizesse, operaria contra a sua presciência, ou contra a sua vontade ou a sua bondade;
ora, n'Ele "não há mudança nem sombra alguma de vicissitude" (Tgo 1,
17). Mas se se considera esta ordem naquilo que depende de causa segunda, Deus possui sua chave e pode deixá-la fechada ou abri-la e operar
conformemente. Ou talvez Deus, criando o universo, se tornou sujeito à ordem das causas secundárias, inferiores? E esta ordem não está talvez sujeita a Ele, como d'Ele procedente, não por necessidade de natureza, mas
por arbítrio de vontade? Por isso pode agir fora da ordem instituída, quando o queira; por exemplo, operando efeitos de causas segundas, sem elas,
ou produzindo outros efeitos, aos quais estas não se estendem. 3 Por isso
já havia escrito o grande S. Agostinho: "Contra naturam non incongrue
dicimus aliquid Deum facere, quod facit contra id quod novimus in natura ... Contra iliam vero summam naturae legem ... tam Deus nullo
modo facit, quam contra se ipsum non facit". 4 Que obras, portanto, são
estas? São obras das quais só Deus tem a chave do seu segredo, que se
reservou no evolver dos tempos em meio à ordem particular das causas
3} Cfr. S. Teo!., t p., q. 105, a. 6.
4) Contra Fa11st11m, 1. 26, e. 3; Mlgne, P. L., t. 42, col. 491; cfr. S. Teol., 1. e.
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inferiores; obras seguidas, como cantava o divino poeta: "a che natura,
non scaldo ferro mai, nê batte ancude". 6 Diante de tais obras, insólitas,
ou pela substância mesma do fato, ou pelo sujeito em quem acontecem,
ou pelo modo e ordem com que se realizam 6, o povo e o sábio quedam-se estupefatos, porque a maravilha nasce quando os efeitos são manifestos e a causa oculta. Mas a ignorância da causa oculta, que faz pasmar
o incrédulo, abre os olhos do fiel e do sábio, que, dentro de certos limites, sabe e mede até onde chega a obra da natureza com suas leis e forças, atrás das quais percebe uma mão oculta e onipotente, a mão que criou
a ordem universal das coisas, e no processo das ordens particulares das
causas e efeitos assinalou o momento e a circunstância de sua admirável
intervenção. 7
Esta concepção enche o sábio de entusiasmo. . . - Este governo divino do universo criado na sua ordem geral e nas ordens inferiores particulares não pode, certamente, deixar de suscitar um sentimento de admiração e de entusiasmo no sábio, que nas suas pesquisas descobre e reconhece os sinais da sapiência do Criador e do Supremo Legislador do céu
e da terra, o qual com mão de invisível piloto guia todas as naturezas
"a diversos portos - através do grande mar do ser, e cada uma - com
o instinto dado que a conduz". s E todavia que são as gigantescas leis
da natureza senão uma sombra e uma pálida idéia da profundidade e da
imensidade do desígnio divino no grandioso templo do universo? "O sumo privilégio do sábio, deixou escrito Kepler, é o de reconhecer o espírito
e investigar o pensamento de Deus". Frequentemente - convém que o
confesse a humana debilidade - diante da visão das coisas e das imagens
dos nossos sentidos, esse pensamento se ofusca e retrocede; mas se o
pensamento de Deus entra no trabalho do sábio, ele não o confunde com
os movimentos e as imagens que vê dentro ou fora de si; e essa disposição de ânimo a investigar e reconhecer Deus vem a dar-lhe no seu laborioso estudo o impulso reto e a larga compensação de todas as fadigas
sustentadas na procura e na descoberta, e, longe de o tornar orgulhoso e
soberbo, ensina-lhe a humildade e a modéstia.
. . . mas também de humildade. - De certo, quanto mais profundamente o cultor do saber e da ciência aprofunda sua indagação nas maravilhas da natureza, tanto mais experimenta a própria insuficiência para
penetrar e exaurir a riqueza do conceito· da construção divina e das leis
e normas que a governam; e vós ouvis o grande Newton dizer com incomparável beleza e realce: "Eu não sou como apareço ao mundo, mas
a mim mesmo apareço como um menino, que brinca à borda do mar e se
alegra, porque de longe em longe encontra um calhau mais polido e uma
conchinha mais ancha que habitualmente, enquanto o grandioso oceano da
verdade está diante dele inexplorado". Estas palavras de Newton, hoje,
depois de três séculos, soam ainda mais verdadeiramente na atual fermentação das ciências físicas e naturais. Narra-se de Laplace que, enquanto jazia enfermo e os amigos que o rodeavam recorda,·am sua grande
descoberta, respondeu sorrindo amargamente: "Ce que nous connaissons,
est peu de chose, mais ce que nous ignorons, est immense" ( é pouca coisa o que conhecemos, mas é imenso o que ignoramos). E o ilustre Werner
von Siemens, descobridor do princípio de auto-excitação dos dínamos,
5) Paralso, 24, 101.
6) Cfr. S. Teol .• 1. e., a. 8.
7) Cfr. S. Teol., 1. e., a. 7.
8) Paralso, 1, 112-114.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

441

atestava não menos agudamente na 59. • reunião dos sábios e médicos
alemães: "Quanto mais intimamente penetramos na harmônica disposição das forças da natureza, regulada por imutáveis leis eternas, e contudo
tão profundamente velada ao nosso conhecimento pleno, outro tanto nos
sentimos impelidos a uma humilde modéstia, tanto mais nos parece restrito
o âmbito das nossas cognições, mais vivo se torna o nosso esforço para
atingir mais e mais esta inexaurível fonte do conhecimento e do poder,
e mais alto se eleva o nosso pasmo diante da infinita sabedoria ordenadora, que permeia toda a criação".
Em verdade, os nossos conhecimentos da natureza são modestos em
extensão e imperfeitos em conteúdo. Sobre um tratado da teoria eletromagnética da luz pode-se ler as palavras: "Foi um Deus quem escreveu
estas fórmulas?" Geniais são certamente as equações de Maxwell; elas,
no entanto, ao lado de todo progresso semelhante da física teórica, supõem
e implicam numa por assim dizer simplificação e idealização da realidade concreta, sem a qual é impossível um frutuoso trabalho matemático.
Quão frequentemente não se pode hoje propor regras, ao invés de leis
exatas, e sobretudo soluções parciais em lugar de soluções gerais! Onde
aparece um processo regular para a cooperação, à primeira vista sem regra, de inumeráveis fenômenos particulares, o sábio deve contentar-se com
assinalar o caráter e a forma do estado das massas segundo considerações
de probabilidade, e, ignaro como é em particular da sua base dinâmica,
formular leis estatísticas.
O progresso da ciência é incessante. E' bem verdade que os sucessivos estádios do seu avanço nem sempre têm seguido o caminho que elas
primeiras observações e descobertas conduz diretamente à hipótese, da
hipótese à teoria, e enfim à consecução segura e indubitável da verdade.
Ocorrem casos, ao invés, nos quais a investigação descreve antes uma
curva; casos, digamos, nos quais teorias - que parecia haverem já conquistado o mundo e atingido o pináculo das doutrinas indiscutfveis, a adesão às quais angariava a estima nas rodas cientificas - recaem no grau
de hipóteses, para depois, talvez, ficarem de todo abandonadas.
Não obstante, porém, as inevitáveis incertezas e desvios que todo
esforço humano' traz consigo, o progresso das ciências não conhece pausas
nem saltos, enquanto os pesquisadores da verdade transmitem de um ao
outro a flama investigadora, a iluminar e revolver as páginas do livro da
natureza, densas de enigmas. Como - nota o Angélico Doutor S. Tomás
- nas coisas, que naturalmente se geram, a pouco e pouco se chega do
imperfeito ao perfeito, assim sucede aos homens acerca da cognição da
verdade. Realmente, eles a princípio conquistaram um pouco de verdade,
e depois passo a passo chegaram a uma medida mais completa, não atribuindo ao acaso ou à fortuna a origem do mundo e das coisas em geral;
mas, deduzindo a verdade com mais diligente perspicácia, de evidentes
indícios e razões deduziram que as coisas naturais são sustentadas por
uma providência. Como, contràriamente, se encontraria o inval'iável e certo curso no movimento dos céus e das estrelas, se tudo isto não fosse governado por uma inteligência super-eminente? 9
Por novas e mais amplas vias avança a humanidade, mas sempre peregrina, no sentido de um mais profundo conhecimento das leis do universo explorado e inexplorado, conforme a impele a sede natural da verdade; mas ainda depois de milênios as cognições humanas das normas in9) S. Tom., ln Ltbr. Job Prolog.
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ternas e das forças motrizes da evolução e da procedência do mundo, e
mais ainda do desígnio e do impulso divino que tudo penetra, move e dirige, serão e ficarão uma imperfeita e pálida imagem da idéia divina. Em
face dos prodígios da sabedoria eterna, que no mar do ser com indeclinável ordem tudo governa e dirige cada coisa a portos desconhecidos, são
cegos e mudos os pensamentos indagadores do sábio, e penetra-o a humilde adoração admirativa, que sente diante de si o portento da criação,
à qual não esteve presente e não pode imitar a mão do homem, mas na
qual seus olhos podem divisar um imprevisto lampejo do poder de Deus.
Em presença dos muitos e imperscrutáveis enigmas da ordem e da concatenação das leis do cosmos imensamente grande e imensamente pequeno,
faz-se mister que o engenho humano repita a exclamação: O altitudo divi-

tiarum sapientiae et scientiae Dei: quam incomprehensibilia swzt iudicia eius
et investigabiles viae eills! (Rom 11, 33). Afortunado o sábio se, ao percorrer os vastos campos celestes e terrestres, sabe ler no grande livro
da natureza e escutar o brado da sua palavra, manifestando aos homens
os vestígios deixados pela passagem divina na criação e na história do
universo! Os vestígios do pé e as sílabas escritas pela palavra de Deus
são indeléveis; nenhuma mão de homem pode cancelá-las; vestígios e sílabas são os fatos, cios quais se desvenda o divino a todas as mentes; e
justamente para as sapientes inteligências investigadoras parecem escritas as palavras do Doutor das gentes: Quod notum est Dei, manifestam

est in illis; Deus enim illis manifestavit. lnvisibilia enim ipsius a creatura
mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque
eius virtus et divinitas (Rom 1, 19-20). Em uma das inscrições que ornavam o túmulo do grande astrônomo Ângelo Secchi, no dia dos seus funerais, lia-se: A caeli conspectu ad Deum via brevis.
Observando deste elevado observatório o mundo universo, que está
aos pés de Deus, não é difícil compreender como as coisas naturais operam impreterivelmente e sem exceção, conforme as tendências da sua natureza vária, mas que ao supremo Criador, Conservador e Governador,
que está sobre as coisas e leis por Ele sancionadas e dadas às criaturas,
nenhuma tendência natural se pode opor, enquanto Ele por sapientes
motivos permanece livre para impedir ou desviar em outra direção, em casos . particulares, os efeitos e as atividades de tais tendências. Em presença da maravilhosa realidade do cosmos, que o sábio contempla, estuda e
perscruta, o espírito universal excogitado por Laplace, com a sua fórmula
que, ao menos segundo o conceito dos materialistas, deveria abraçar também os acontecimentos dependentes do pensamento e da livre vontade,
parece uma ficção utopística; verdade infinitamente real é, ao contrário,
a sabedoria divina, que conhece e mede cada ínfimo átomo com as suas
energias e lhe consigna o seu lugar na harmonia do mundo criado, a suma sabedoria, cuja glória penetra através de tudo no universo e resplende no céu com a mais viva luz. 10 (Acta Apostolicae Sedis, 27-2-48,
págs. 75-85).
10) Paraisa, 1, 1 e segs.
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Discurso do Santo Padre por Ocasião da Beatificação do Irmão
Benildo.
lmponentlssima foi, na tarde do dia 5 de Abril último, a Audiência solene concedida
pelo Sumo Pontlfice às representações, grupos densos de peregrinos e aos nurneroslsslmos fiéis acorridos a Roma para assistir à Beatificação do Irmão Benlldo, admirAve\
figura de religioso e de educador do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. A grande
manifestação se realizou na Basllica Vaticana, onde o trono pontlficlo fora erguido
à altura da Confissão. A vasta nave central deslumbrava e era vibrante o entusiasmo.
Junto ao trono haviam tomado lugar os Monsenhores: Blgnaminl, Arcebispo de Ancona;
Piguet, Bispo de Clermont; Martin, Bispo de Puy. Além destes, o Revmo. Irmão Atam\!lio Emílio, Superior Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, com o Vigário Geral, Irmão
Dlonlsio de Jesus, o Procurador Geral, Irmão Alcimo Maria, o Postulador Geral, Irmão
Leão de Maria, os Assistentes de Itália e de outras Nações. Densissima a fileira dos
Religiosos provenientes de todas as Casas dos Irmãos das Escolas Cristãs. Além das de
Itália, estavam representadas as Casas de Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Canadá, Estados Unidos, 1'"1éxico, Colômbia, A1gentina, Brasil, Chile, Peru, Egito,
Llbano, Turquia, lndia e Hong-Kong. Estavam também presentes os dois religiosos espanhóis, Irmão Joaquim Donato e Irmão Valeriano, miraculados por Intercessão do
novo Beato. Conspicua era a representação dos ex-alunos da Itália e das ilorescentissimas associações de ex-alunos romanos. A entrada do Santo Padre no templo foi saudada com vivíssimas aclamações e o canto do apropriado Hino Pontlficio, executado
pelos alunos do Colégio de Pompéla, sob a direção de Frei Albertino de Turim. Sentando-se no trono, o Augusto Pontífice dirigiu à atentíssima e devota assistência o seguinte admirável Discurso, que sintetiza a essência da santidade do Beato no seu sublime
dc,·otamento às Regras de sua benemérita Família religiosa:

"Vindo Nos exprimir o reconhecimento de todo o vosso Instituto pela
glorificação do Irmão Benilclo, vós Nos ofereceis, queridíssimos filhos, ocasião de vos falar de Nossa grande alegria. É, seguramente, uma grande
alegria saudar no seu triunfo um novo Bem-aventurado; mas é também
grande e profunda a de o poder propor sem reserva ao vosso estudo e à
vossa imitação. Sem reserva, porque, se é justo louvar os eleitos de Deus,
é particularmente útil aplicar-se a compreender suas lições e a seguir seus
exemplos. Ora, uma condição indlspensãvel para fazê-lo com fruto é estudá-los atentamente, coisa que muito frequentemente se negligencia, seja
por simples esquecimento ou superficialicl:1.de, seja por um sentimento de
sua própria incapacidade para reproduzir modelos de seu feitio.
Diante de um Santo cuja vida é um tecido de brilhantes atos de virtude sobre-humanas, de horrorosas penitências e, ao mesmo tempo, de favores celestes dos mais raros, fica-se de tal forma maravilhado que, nesse
deslumbramento, alegando a impossibilidade de atingir uma perfeição tão
elevada, contentamo-nos com repetir mais uma vez a fórmula tornada banal
à força de ser cômoda, de que os Santos são mais para admirar que
imitar. De modo contrário, diante do Santo cuja vida decorre toda unida,
sem episódios impressionantes, sem façanhas retumbantes, muitos se deixam iludir e achamo-la demasiado terna para nela encontrar exemplos a
seguir. Num como noutro desses casos, é precisamente o essencial que
escapou ao exame. Assim como se calca aos pés a violeta, na erva em
que se escoade, sem reconhecê-la por seu perfume, desdenha-se o perfume discreto de uma vida sem rumor; infelizmente, não se sabe adivinhar,
atrãs do brilho maravilhoso de uma vida de grande projeção, a realidade
viva, a alma, para se esforçar, não por copiar os gestos, mas por viver
do mesmo espírito que animou esses gestos.
Melhor, talvez, do que outras vicias, a de vosso Irmão Benildo manifesta-se, à primeira vista, admirãvel e imitável. Vida simples e uniforme,
sucessão ininterrupta ele ações ordinárias numa moldura modesta, não uma
vida oculta, mas decorrida em pleno dia, sob os olhos de uma população
mais em condições de compreender e apreciar o heroísmo do mestre-escola
do que a vida contemplativa ou de estudos.
Qual é, portanto, o segredo da santidade desse Irmão Benildo? Um
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grande número de testemunhas desfilou no processo de sua beatificação, e
a soma de seus depoimentos mostrará sobretudo - ilustrando-a aqui e
acolá com alguns traços sem grande relevo - a execução dia-a-dia do
programa traçado, pela Regra e pelos costumes, aos filhos e aos discípulos de S. João Batista de La Salte. E' um programa que pode parecer
bem restrito a quem lhe não concede senão uma olhada superficial, bem
mesquinho a quem, não olhando senão o aspecto humano das coisas, o
compara ao dos grandes conquistadores apostólicos, ao dos grandes contemplativos e dos grandes penitentes. Tal como é ela, essa Regra toma
o homem todo inteiro, a todo instante, sem descanso, sem sequer o consolo de alguma variedade na abnegação e no sacrifício. O que se fez
ontem, o que se faz hoje, se fará amanhã e da mesma forma. Nenhum
acontecimento mais relevante marca data, e, não fora a fronte que insensivelmente se embranquece, se desnuda e pende cada dia um pouco mais,
nada diria que as semanas, os meses, os anos tenham tornado longa essa
vida corajosa. As testemunhas concordam na impressão manifestada sobre
a heroicidade de virtudes tais quais lhes aparecem em nosso Bem-aventurado. "Considero, dizia uma delas, que fora outrora seu aluno, que a heroicidade das virtudes consiste não sàmente em fazer atos extraordinários, mas em cumprir seu dever sem se desmentir jamais, e é a este último
titulo que eu poderia chamar heróicas as virtudes do Irmão Bcnildo"
(Summ. n.º VI § 41 ). "Ele não se desmentiu nunca no cumprimento de
nossas Regras que são no entanto severas, diz um outro, e nisto foi heróico" (ibid. § 52). Mas ele mesmo já indicara a verdadeira marca de sua
santidade, quando dizia, sem desconfiar que assim traçava adiantadamente seu panegfrico: "Para ser um santo, não temos entre nós grandes coisas a fazer: nada mais do que observar a Regra" (ibid. n.º XII § 28).
A própria moléstia não o impedia de lhe ser rigorosamente apegado e
viam-no então "arrastar-se penosamente até ao oratório para assistir aos
exercícios. E a eles não faltou senão durante sua última moléstia" (ibid.
n.º VI § 9-10). E então, e mesmo na sua morte, ele se mostrou apaixonadamente fiel. Ele quis renovar seus votos, bem resolvido a ser, dizia, "regular até ao fim" (ibid. n.º XVIII § 50). Tomando nas mãos seu livro
das Regras, pôs-se a chorar, ele, o modelo dos religiosos, "de não ter
observado bastante essa santa Regra" (ibid. § 11-12).
E' ainda um testemunho, e não o menos convincente, por assim dizer, o temor instintivo que experimentavam certos jovens Irmãos de ir
viver em Saugues, onde ele era Diretor (ibid. 11.º V § lGl). Conheciam-no
de fama e ele mesmo, sábia-se, dizia: "Eu não sou digno de ser diretor,
mas durante todo o tempo em que me deixarem meus superiores nesse
cargo, exigirei que a Regra seia escrupulosamente observada" (ibid. n.º
XIII § 21). Aqueles que experimentaram seu governo exaltam sua imensa
caridade; ele se esforçava por tornar o jugo mais suave, mas por nada
no mundo ele o teria afrouxado e é isto que poderia causar medo aos
principiantes ainda frágeis (ibid. n.º XV § 24). Eles eram, afinal, muito
provàvelmente, bons religiosos, mas enfim pode-se, sem se furtar à Regra,
sem violá-la positivamente, mesmo de modo ligeiro, contorná-la hàbilmente, e arranjar-se ao menos de forma a lhe não sentir a estreiteza. Há boa
margem da simples correção disciplinar à prática exata da mais rigorosa
pontualidade, à rara delicadeza dos amantes da pobreza, à renúncia total
que supõe a dependência absoluta, à abnegação contínua requerida pelo
exercício dessa vida comum, na qual S. João Berchmans encontrava sua
grande mortificação: "Maxima mea paenitentia vila communis". Há graus,
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e, numa vida sem grandes incidentes, sem ocasiões extraordinárias, é por
esses graus que se mede a santidade do religioso. A do Irmão Benildo
elevava-se muito alto.
O espírito mundano, muito natural, engana-se, quando desconhece o
heroísmo duma vida escondida; engana-se, quando imagina a vida, retirada na solidão e no silêncio da contemplação ou do estudo, como uma
vida piedosamente ociosa de repouso e tranquilidade. Certamente, ele não
pode mais conservar essa ilusão, ao observar o nosso Bem-aventurado.
Por mais simples que fosse, sua vida se desenrolava dia a dia, sob os
ollmres e a frequentação contínua de numerosas testemunhas, as mais variadas, das quais mais de uma, antes de concorrer para a sua glória, depondo no processo de beatificação, havia contribuído, durante sua vida
aqui em baixo, para fazê-lo praticar as virtudes heróicas que o tornaram
santo. Alunos, famílias, população de Saugues e da região, autoridades
civis e religiosas excitavam-lhe a paciência, humanamente bem difícil, quando lhe era preciso, conservando-a doce e caritativa, manter com irredutível firmeza e fazer respeitados os direitos e as exigências de sua condição
de religioso, de fundador e de diretor. Quantos vexames teve ele que suportar, os mais humilhantes e os mais irritantes, dos quais os exemplos
afluem em multidão à vossa memória: um dia é para sustentar a autoridade dum de seus subordinados, cuja justa severidade incendiou o furor
de um pai muito inclinado a ver em seu filho indisciplinado uma inocente
vítima da tirania pedagógica (ibid. n.º XIII § 45); outro dia, é para salvaguardar a regularidade e o recolhimento de sua comunidade contra as
importunas indiscrições dum vizinho entre as mesquinhas querelas de um
muro divisório (ibid. §§ 9 e 46). Durante um tempo mi;tis longo lhe foi
preciso assegurar, na manutenção da paz e da concórdia, os direitos e
os interesses de sua escola, perturbada pelas rivalidades, susceptibilidades e divisões de partidos, que entre si se opunham os diversos representantes da administração eclesiástica e secular. As próprias boas vontades
o punham, por sua falta de habilidade, em incômodas situações. Finalmente, sua bondade, suas virtudes conseguiam vencer as hostilidades, e seus
piores adversários tornavam-se seus melhores amigos; um deles, dos mais
encarniçados, morreu serenamente entre seus braços (ibid. n.º X § 157).
O conjunto da população não podia deixar de sentir a salutar influência
desse servidor de Deus.
Quando a justiça e o dever não a forçavam a contrair-se na luta, então
a sua caridade tomava livre curso, com uma sorridente delicadeza. Estava sempre atento para descobrir e aliviar as necessidades das familias,
sobretudo as de seus alunos; mas punha tanta discrição e habilidade nisso,
que mesmo os mais ressabiados não se poderiam sentir humilhados em
receber o que perdera toda aparência de esmola. Fazia presentes de livros
e doutros fornecimentos clássicos; cuidava dos enfermos, sobretudo daqueles que poderiam provocar alguma repugnância; e instruía-os com lições particulares (ibid. n.º X §§ 47-49, 71-72, 99-103). Amava tanto as
crianças! E no entanto que cruz pesada elas lhe punham aos ombros! O
martirológio faz conhecido o suplicio de um mestre-escola, que teve tanto
mais a sofrer de seus alunos tornados seus carrascos, quanto a fraqueza
de seus golpes lhe prolongavam as torturas (Mart. Rom., Bruxellis 1940,
Aug. 13, n. 2; S. Cassiani mart.). E' um caso isolado, mas quanto os
mestres têm de suportar durante anos, durante toda uma longa vida religiosa, como uma espécie de martírio lento, da parte das crianças, que nem
desconfiam que fazem sofrer. O Irmão Benildo deixou escapar uma pala-
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vra, que permite entrever o que teve ele que suportar na sua vida de
fundador e de diretor: "Se nós não tivéssemos fé, nossa profissão seria
bem penosa; as crianças são difíceis, mas com a fé tudo muda" (ibid.
n.º VII § 52). Fossem embora as crianças aplicadas e boas, a consolação
que dariam não as impediria de ser às vezes fatigantes pela sua leviandade, sua travessura, sua dificuldade em compreender às vezes as coisas
mais simples. E depois, tão depressa são elas desbastadas, deixam a escola ou passam a outras mãos, esquecendo seu mestre, que retoma pacientemente seu lugar junto de uma nova geração, e assim de ano a ano. Se
não fosse mais do que isto, ainda seria o ideal; mas, por alguns indivíduos
que correspondem aos cuidados de que foram cercados, quantos outros
que apenas causam fadiga e aborrecimentos e cuja educação se não faz
senão à custa de grossas bagas de suor e de lágrimas!
Uma tão indefectível constância na fidelidade aos pequenos cuidados da vida cotidiana, na prática de todas as virtudes e em todas as ocasiões, não pode deixar de ser senão a manifestação externa de uma vida
interior profunda, vigorosa, transbordante de seiva divina. Somente são
capazes de dar esse exemplo com a inalterável serenidade do Bem-aventurado Benildo, aqueles que podem tornar sua a expressão de S. Paulo:
"Nossa conversação está no céu"
"Nostra conversatio in caelis est"
(Filip 3, 20).
Ocupado sem desfalecimentos ao cuidado dos Irmãos de sua comunidade e de suas crianças, ele estava portanto em permanente u111ao com
Deus; encontravam-no habitualmente com o barrete na mão e, sem esforço, por uma expansão espontânea de sua devoção, ele a todos inspirava
amor a Jesus, a Maria e a José.
Modelo admirável, mas modelo imitável por todos, sobretudo por vós,
seus irmãos em religião. Que a sua intercessão vos alcance a todos uma
nova infusão cada vez mais abundante do espírito do vosso Instituto, como
o concebeu e o estabeleceu vosso santo Fundador. Sede dignos filhos de
S. João Batista ele La Salle, os fervorosos êmulos do Bem-aventurado Benildo no exercício de vosso difícil, mas magnífico apostolado. Ele será
igualmente para vós um protetor poderoso; e não sómente para vós, mas
para todos aqueles, religiosos e leigos, que, com uma abnegação digna
de todo elogio, votaram sua vida à educação da juventude. Sob seu patrocínio, todas essas admiráveis escolas católicas, sobre as quais passou a
tormenta, ou cuja existência é mais ou menos ameaçada ou tornada difícil, verão, Nós temos firme esperança, o sol brilhar novamente sobre elas
e retomarão ou prosseguirão, mais florescentes que nunca, sua missão,
santa entre todas, de fornecer cidadãos exemplares e úteis à sociedade
e valentes servidores ao Cristo e à Igreja.
E vós também, alunos e antigos dos Irmãos, é com urna doce emoção
que Nós vos vemos acorrer tão numerosos para vos reunirdes na alegria
e na expressão destes dias aos educadores de vossa infância e de vossa
adolescência. Nisto Nós vemos uma demonstração a mais deste espírito de
família, que· sempre fez a honra e a força do Instituto das Escolas Cristãs. Viestes de muitas nações; quantos outros aqui estão em coração!
Viestes da França, pátria do Bem-aventurado Benildo e de seu Pai S. João
Batista de La Salle.
Estais presentes também, peregrinos vindos da Espanha, filhos desse
povo cuja fé e cujo fervor se diria que o novo Beato tenha olhado do cêu
com predileção especial, premiando-os com numerosas graças, duas das
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quais são precisamente as que serviram para glorificá-lo, verificadas nas
afortunadas pessoas de dois bons Irmãos espanhóis.
Vosso inquebrantável amor e vossa adesão exemplar a Jesus Cristo
e à sua Igreja são sem nenhuma dúvida a melhor recompensa para aqueles - isto é, para os excelentes educadores, os Irmãos das Escolas Cristãs - que têm contribuído para a formação dos espíritos e dos corações
de uma juventude sã, pura e forte, disposta a dar testemunho de sua própria fé até com o derramamento de seu sangue.
E ao vosso lado, em santa e justa fraternidade de apelidos, de llngua
e de fé, saudamos igualmente os peregrinos hispano-americanos, filhos
também de jovens povos cristãos, esperança da civilização e da Igreja.
Finalmente a Nossa saudação se destina com particular afeto a vós,
diletos filhos, alunos e ex-alunos vindos de todas as regiões da Itália, onde
a árvore já plantada na Frnnça produziu tão fortes vergônteas e maturou
tão nobres frutos de virtudes religiosas e civis. Como que um magnifico
"livro de ouro" poderiam formar os nomes de tantos bons, fiéis e valorosos servidores de Deus, da pátria e da humanidade, de tantos católicos
firmes, fervorosos e bem instruídos nas verdades da fé, saídos das escolas elementares, técnicas e superiores dos "queridos Irmãos", escolas onde, como num templo, entra a honestidade e o decoro, resplandece o saber e preside aquela religião que, enquanto impele e guia as almas fervorosas da juventude nas diversas veredas da ação, do trabalho, do estudo,.
do ardor social, as eleva e sublima em Deus.
Tinha bastante razão o nosso Beato, quando afirmava que a fé trnnsfigura e torna grata e doce uma profissão que por si mesma pode ser não
raro penosa. Este espírito de fé, apegado à Regra do santo Fundador, tornava-lhe o ensino, sobretudo o catequístico, tão suave e apreciado, que,
depois de o haver exercido por longos anos com amorosa diligência, continuou a ministrá-lo, mesmo com a respiração ofegante, às criancinhas quase que até ao fim de sua santa vida.
Com estes sentimentos e com estes augiirios, invocamos sobre todo
o benemérito Instituto, espalhado pelas cinco partes do mundo, as mais
eleitas graças do Céu, enquanto do imo do coração concedemos a quantos
estão aqui presentes, religiosos, alunos e ex-alunos, como também à vossa
familia e às pessoas e coisas que vos são caras, a Nossa paternal Bênção
Apostólica". - (Osservatore Romano, 7-4-1948).

Carta Encíclica "Auspicia Quaedain" do Santo Padre Pio XII.
Sobre as Orações Públicas a se Fazerem no Mês de Maio.
Veneráveis Irmãos: Saudação e Bênção Apostólica. Alguns indícios parecem hoje demonstrar claramente que toda a grande comunidade dos povos, após tantos excidios e devastações causados pela longa e terri\'el
guerra, se orienta com ardor para os caminhos salutares da paz; e que
no presente se ouve com melhor boa vontade os que se dedicam incansàvelmente às obras de reconstrução, procuram acalmar e compor as discórdias e se propõem reconstruir tantas ruínas, do que aqueles que instigan,
contendas acerbas, ódios e rancores, dos quais não podem surgir senão
novos danos e novos perigos.
Entretanto, hem que Nós mesmos e o povo cristão tenhamos não le\les
motivos de consolação e possamos confortar-nos com a esperança de tempos melhores, não faltam todavia fatos e acontecimentos que acarretam
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grande preocupação e angústia à Nossa alma paternal. Com efeito, não
obstante a guerra tenha terminado quase por toda parte, a suspirada paz
ainda não serenou as almas e os corações; pelo contrário, vemos ainda
o céu toldar-se de nuvens ameaçadoras.
De Nossa parte, não só não deixamos de Nos esforçar, quanto Nos
seja possível, para afastar da família humana os perigos de outras calamidades que a ameaçam, mas, quando os meios humanos se revelam insuficientes, Nos voltamos suplicantes a Deus, e exortamos ao mesmo tempo a todos os Nossos filhos em Cristo, espalhados em todos os países da
terra, a unirem-se a Nós na impetração do auxilio divino.
Por este motivo, como nos anos passados tivemos o conforto de dirigir Nossa exortação a todos, e especialmente às crianças a Nós tão queridas, a fim de que durante o mês de Maio cerrassem fileiras em torno do
· altar da grande Mãe de Deus, para implorar-lhe o término da funesta guerra, assim também hoje, por meio desta carta, os convidamos ardentemente a não interromperem este piedoso costume e a unirem a suas súplicas
propósitos de renovação cristã e obras de salutar penitência.
Antes de tudo apresentem à Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe benigníssima os mais vivos agradecimentos por ter alcançado com sua poderosa intercessão o tão almejado término da grande conflagração mundial,
e pelos outros muitos benefícios alcançados do Altíssimo. Mas ao mesmo
tempo implorem, com orações repetidas, que finalmente resplandeça como
um dom do céu a paz mútua, fraterna e plena, entre todos os povos, e a
suspirada concórdia entre todas as classes sociais.
Cessem as discórdias, que não trazem vantagem a ninguém; de acordo
.com a justiça, componham-se as contendas, que são frequentemente origem
de novas desventuras; cresçam e consolidem-se entre as Nações as relações públicas e privadas; goze a Religião, alimentadora de todas as virtudes, da liberdade que lhe é devida; e o pacífico trabalho humano, sob os
auspfcios da justiça e o bafejo divino da caridade produza, para o bem de
todos, os frutos mais abundantes.
Bem sabeis, Veneráveis Irmãos, que nossas orações são gratas à Santíssima Virgem sobretudo quando não são vozes passageiras e vazias,
m·as refletem almas ornadas das necessárias virtudes. Esforçai-vos portanto com vosso zelo apostólico por que, às orações públicas elevadas ao
céu durante o mês de Maio, corresponda um renascimento da vida cristã.
De fato, somente daí é licito esperar que o curso dos fatos e dos acontecimentos, na vida tanto pública quanto privada, possa ser dirigido conforme a ordem reta, e que aos homens seja dado conquistar, com o auxílio de Deus, não só a prosperidade deste mundo, mas também a felicidade
sem fim do céu.
Mas há no momento outro motivo particular que aflige_ e angustia
vivamente Nosso coração. E' sabido que os Lugares Santos da Palestina
já de há muito tempo são perturbados por acontecimentos lutuosos, e são
quase todos os dias devastados por novos morticínios e ruínas. Entretanto, se há uma região no mundo que deve ser particularmente cara a
toda alma civilizada, é de certo aquela donde nasceu para todos os povos,
desde os mais remotos primórdios da história, tanta luz de verdade; na
qual o Verbo de Deus encarnado mandou anunciar por coros de anjos a
paz a todos os homens; e na qual, enfim, Jesus Cristo, suspenso ao madeiro da Cruz, trouxe a salvação a todo o gênero humano, e estendendo os
braços como que a convidar todos os povos a um amplexo fraterno, consagrou com a efusão de s.eu sangue o grande preceito da caridade.
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Desejamos, portanto, Veneráveis Irmãos, que neste ano as orações do
mês de Maio tenham de um modo particular o fim de impetrar da Santíssima Virgem que finalmente as coisas da Palestina sejam compostas
com equidade, e que também lá triunfem felizmente a concórdia e a paz.
Nutrimos grande confiança no poderosíssimo patrocínio de nossa Mãe
celestial; patrocínio que durante o mês a Ela consagrado, especialmente as
criancinhas inocentes impetrarão com uma santa cruzada de orações. E
será vossa tarefa exortá-las e estimulá-las para tanto com toda a solicitude; e não só elas, mas também seus pais e suas mães, que também nisto
·
devem precedê-los com o exemplo.
Sabendo que jamais apelamos em vão ao vosso zelo ardente, já Nos
parece ver multidões de crianças, de homens e de mulheres, encherem os
templos para impetrar da Virgem Mãe de Deus grande abundância de favores celestes. Obtenha-nos a Santíssima Virgem - que nos deu Jesus que todos aqueles que se afastaram do caminho reto a ele voltem arrependidos; obtenha-nos nossa Mãe benigníssima - que em todos os pe- ·
rigos se mostrou sempre nosso valoroso auxílio e mediadora dos favores
divinos - que também nas graves necessidades que hoje nos angustiam
se componham os dissídios, e uma paz segura e livre resplandeça finalmente sobre a Igreja e sobre todas as Nações.
Há poucos anos, como todos recordam, quando ainda enfurecia a recente guerra mundial, Nós, vendo que os meios humanos se mostravam insuficientes e desproporcionados para extinguir a conflagração, voltamos
nossas fervorosas preces ao misericordiosíssimo Redentor, interpondo o
poderoso patrocínio do Coração Imaculado de Maria. E como o Nosso
Predecessor de imortal memória Leão XIII, nos albores do século XX,
quis consagrar todo o gênero humano ao Sacratíssimo Coração de Jesus,
também Nós, como que representando a familia humana por Ele redimida,
quisemos solenemente consagrá-la ao Coração Imaculado de Maria Virgem.
Desejamos que todos façam o mesmo, sempre que a oportunidade
o aconselhar; e não só em cada Diocese e cada paróquia, mas também
em cada família. Assim esperamos que desta consagração particular e
pública nasçam abundantes benefícios e favores celestiais.
Seja presságio desses favores celestes e penhor de Nossa benevolência paterna a Bênção Apostólica que damos com efusão de coração a
cada um de vós, Veneráveis Irmãos, a todos aqueles que de boa mente
corresponderem a esta Nossa carta de exortação, e de um modo particular
às caríssimas crianças.
Dado em Roma, junto de São Pedro, no primeiro dia de Maio de 1948,
décimo ano de Nosso Pontificado. PIUS PP. XII. - (Texto latino e versão
italiana no Osservatore Romano de 3-4 de Maio de 1948).
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PELAS REVISTAS
Institutos Seculares.
No seguinte artigo que transcrevemos de "Brotérla" (Lisboa, Março de 1948, pAgs.
273-280), o Pe. E. J o m b a r t, S. J., trata dos Institutos seculares, recentemente regulados pela Constituição apostólica Provida Mater Ecclesla de Pio XII.

A 2 de Fevereiro de 1947, Sua Santidade, o Papa Pio XII, publicava
a constituição apostólica Provida Mater Ecclesia, que instituía um novo
estado canônico de perfeição: os institutos seculares (Acta Apostolicae
Sedis, 1947, págs. 114-124 e pág. 131 ). Estes institutos não entram em
nenhuma das categorias precedentes de estados de perfeição; os seus
membros não têm votos públicos e não são obrigados à vida em comum.
Publicada a constituição Provida, haverá certo interesse em percorrer as jornadas históricas que trouxeram à existência tais institutos, ver
as vantagens que apresentam e examinar, de mais perto, os elementos jurídicos que os caracterizam.
I. Rápida visão da sua história. - 1) Ao cabo de alguns séculos, existiam na Igreja Ordens Religiosas, perfeitamente constituídas e aprovadas
pelos Papas. Estas Ordens conheciam, somente, os votos sole11es. No século XIII, S. Tomás não suspeita ainda que possa haver outras.
2) Um pouco mais tarde, encontram-se os votos simples em certos
institutos religiosos. No século XVI, por uma audaz inovação, Santo Inácio cria a Companhia de Jesus, dentre cujos membros, alguns fazem os
votos solenes, e outros os votos simples. Os inimigos da Companhia nascente pretendem que estes últimos não são religiosos; mas Gregório XIII
declara oficialmente o contrário. Podíamos ainda perguntar se se tratava
dum privilégio concedido à Companhia de Jesus, ou se os votos simples,
feitos noutros institutos, bastavam para constituir os religiosos. A questão
não foi definitivamente resolvida senão pelo cân. 488, 7.
que chama
religiosos àqueles "qui vota solenmia vel simplicia mmcupamnt i11 aliqua
religione". Durante o século XIX, a S. Congregação dos Bispos e Religiosos evitava cuidadosamente o resolver a questão, contentando-se com
dizer "piissimae feminae" e não "religiosae", a propósito das irmãs de
votos simples. Leão XIII, sem lhes conceder nem recusar expressamente
o título de religiosas, esclareceu muito tudo o que se referia às congregações de votos simples, distinguindo, claramente, as congregações de direito pontifício e as de direito diocesano, na sua constituição Conditae
a C/zristo, de 8 de Dezembro de 1900.
3) O estado religioso compreende, pois, as Orde11s (de votos solenes)
e as Congregações (de votos simples). Os votos solenes e os votos simples são votos públicos, no sentido do Código, isto é, recebidos em nome
da Igreja por um superior designado para isso (Cân. 1308, § 1). Fundaram-se, porém, há já alguns séculos, sociedades de homens e de mulheres
que imitam o estado religioso, pela sua vida em comum, e pelo fato de terem superiores e regras. Falta-lhes, contudo, o essencial, para serem verdadeiros institutos religiosos: os votos públicos de religião. Algumas não
têm voto nenhum; noutras, faz-se o voto de castidade. Uma ou outra tem
os três votos (pobreza, castidade e obediência); mas são votos privados
que ninguém recebe, em nome da Igreja. Este último caso é especialmente
0,
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o das duas sociedades fundadas por S. Vicente de Paulo: a dos Padres
da Missão ou Lazaristas e a das Irmãs da Caridade. O santo compreendera a importância dos votos para os seus discípulos; mas preferia não
fazer deles religiosos, por causa das circunstâncias pouco favoráveis, e
sobretudo para que não obrigassem as Irmãs da Caridade a ficarem me- .
tidas dentro da clausura, em lugar de voarem em socorro de todas as
misérias. E, assim, fundou estas sociedades, cujos I_Ilembros têm diante de
Deus o merecimento dos seus votos, apesar de não serem, canônicamente,
religiosos. Sem pertencerem ao estado religioso, tais sociedades aproximamse dele, pelos meios que empregam para tenderem à perfeição, sem excetuar os conselhos evangélicos, cujo espírito, pelo menos, querem possuir.
Por isso, também o Código vê nelas um certo estado oficial de tendência
para a perfeição, colocando-as logo depois dos religiosos, e submetendo-as
a muitas das obrigações destes últimos (Cân. 673 a 681).
4) Constituíram-se, de algum tempo a esta parte, sociedades de um
tipo diferente. A maior parte dos seus membros não estão adstritos à vida
em comum. Ficam no mundo, mas obrigam-se, algumas vezes, por votos
ou por um juramento, a observar a pobreza, a castidade perfeita e a obediência. Embora tenham votos, são apenas votos privados, exceto um ou
outro caso, em que, a título excepcional, a Santa Sé os tenha reconhecido
como votos públicos. Algumas destas sociedades receberam uma aprovação romana muito explícita, especialmente os dois grupos (um feminino e
outro de sacerdotes) fundados pelo Pe. Piot de Cloriviere, antigo Jesuíta
(a Companhia de Jesus estava, então, suprimida), durante a Revolução
Francesa (fim do século XVIII), e ainda hoje muito florescentes. Mas
muitas outras sociedades deste gênero se tinham, pouco a pouco, constituído. Em que título incluí-las? Os canonistas viam-se muito embaraçados. Tais sociedades não eram institutos religiosos (por falta de votos
públicos) nem sociedades obrigadas à vida em comum. Seria, todavia, desconhecê-las, o ver apenas, nelas, associações piedosas de leigos (Cân.
684 e sgs.). O Código tinha preferido não falar delas nem impedir a sua
evolução por um regulamento excessivamente apressado. Mas Sua Santidade o Papa Pio XII julgou chegado o momento de preencher esta lacuna, aprovando o novo tipo de sociedade e submetendo-o a prescrições
oportunas.
II. Vantagens e oportunidades destes institutos. - 1) Fornecem excelentes meios de perfeição (conselhos evangélicos, votos, vigilância dos
superiores, constituições ... ) , a bem de pessoas que não poderiam entrar
para o claustro, por motivos de saúde, de oposição de seus pais, de encargos de família, e até por veies devido a um caráter demasiado independente.
2) Quando uma perseguição expulsa os religiosos, os novos institutos conservam todos os seus membros, no seio de todas as profissões e
de todas as famílias.
3) Estes institutos permitem formas de apostolado muito necessárias
em nossos dias, para cristianizar meios paganizados, penetrar, a toda
hora, à secular e em seu próprio nome, nas fábricas, oficinas, escritórios,
escolas, etc., onde seria muito dificil, e por vezes mesmo impossível, apresentar-se de hábito religioso e como membro duma congregação.
Não se conclui daqui, de maneira nenhuma, que os novos institutos
sejam mais perfeitos que o estado religioso; muito pelo contrário. Um documento, que acompanhava a publicação da constituição Provida, recordava-o oportunamente: "As antigas ordens e as congregações religiosas,
29•

452'

Pelas revistas

fundadas depois, conservam intacta a sua importância tradicional e insubstituível ... ; continuam, plenamente, a funcionar com uma vida tão rica
de merecimentos que é preciso considerá-la como uma das maiores glórias
da Igreja ... " Os votos de religião continuam a constituir o estado religioso; e, entre eles, os votos solenes são, em si mesmos, melhores meios de
perfeição que os votos simples, pois ligam a Deus duma maneira mais
intima, mais eficaz (Câ1_1. 579) e mais irrevogável.
Ao admitir as sociedades sem votos, Leão XIII aconselhava-as a não
se preferirem às Ordens Religiosas e declarava muito mais dignos de estima aqueles que (por meio dos votos religiosos) "deixaram tudo e seguiram a Cristo" (Carta Testem benevolentia, de 22 de Janeiro de 1899,
no final). Da mesma maneira, Pio Xll, ao inculcar os novos institutos,
não os eleva acima do estado religioso; muito ao contrário. Continua a
ser verdade que os religiosos encontram, na sua vida de comunidade, mais
meios de perfeição. Mas, o que é mais perfeito, em si mesmo, não é sempre o mais perfeito para tal ou tal pessoa. Motivos de saúde, de caráter,
de família, de aptidões, etc., poderão, muito justamente, impelir certas almas para os novos institutos sem, na realidade, serem prejudicados os
institutos religiosos. Há lugar para uns e para outros. Temos de admirar
a sabedoria da Igreja, que se adapta maravilhosamente às circunstâncias
de tempo e de lugar. Verifica-se, também, uma vez mais, o papel muito
importante da iniciativa dos fiéis. Quase nunca foi a jerarquia quem fundou uma Ordem religiosa; movidos pelo Espírito Santo, os fundadores é
-que criaram as suas Ordens e as fizeram aprovar. A autoridade eclesiástica tem, principalmente, um papel de fiscalização; deve rejeitar o que é
falso ou seria prejudicial às almas, corrigir ou melhorar os projetos, completar ou cortar; aprovar, enfim, com conhecimento de causa.
A Igreja não se opõe a novos institutos, mas quer canalizar esta força, contê-la para a tornar mais eficiente.
Conforme diz, muito claramente, a constituição Provida, - "a experiência demonstrou as dificuldades e os perigos que, muitas vezes, encerra, - e até fàcilmente, - esta vida de perfeição, assim passada em
liberdade, sem o socorro exterior do hábito religioso e da vida em comum,
sem a vigilância dos Ordinários, dos quais, de fato, podia com facilidade
ficar ignorada, e dos superiores, muitas vezes afastados". Mas a constituição, algumas linhas mais acima, mostrava que se podiam afastar estes
perigos, vencer estas dificuldades, "graças a uma escolha exigente e feita
com prudência dos seus membros, pela formação cuidadosa e suficientemente longa, que se lhes dê, por uma regra de vida bem adaptada, firme
e flexível ao mesmo tempo". Não é qualque·r que deve ser recebido nestes
institutos, mas somente pessoas muito conscienciosas, decididas a agir em
tudo sob o olhar de Deus e a servi-lo corajosamente, entregando-se a Ele.
E' preciso desejar, para estes institutos, superiores verdadeiramente eminentes; uma vez que não são auxiliados pela armadura exterior do claustro, precisam, juntamente com um grande espírito sobrenatural, de muita
prudência, duma bondade que leve os corações a abrirem-se e dum caráter firme. Deverão saber a que se dedicam os seus súditos, ou a que
obras podem ser aplicados, tendo em conta, prudentemente, as forças físicas e morais de cada um.
Ili. Lei particular (!os institutos seculares. - Depois das considerações
teóricas e históricas, a constituição Provida dá aos institutos seculares uma
lei que nos falta expor.
A) O seu nome. - As associações, cujos membros fazem profissão
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de praticar no mundo os conselhos evangélicos, "são exclusivamente designados com o nome de Institutos ou Institutos seculares (Art. 1); o nome
de institutos seculares distingue-os, claramente, quer dos institutos religiosos ou das sociedades sem votos (do Cân. 673), quer das simples
associações de fiéis (dos Cân. 684 e sgs.).
B) Direito que os rege. - Estes institutos não têm nem as obrigações
nem, em geral, os privilégios contidos nos cânones dos religiosos 487-681.
Este direito próprio compreende: 1) a constituição Provida Mater Ecclesia;
2) as normas que a Sagrada Congregação dos Religiosos decretará, quer
para todos estes institutos, quer para certos de entre eles, interpretando
a constituição Provida, e completando-a ou aplicando-a; 3) as constituições aprovadas dos diversos institutos, que adaptarão à situação de cada
um as prescrições gerais do Direito Canônico e da constituição ProJ1ida (Art. II).
C) Obrigações especiais. - Estão enumeradas no art. III, que é o
mais importante:
1) Consagração da vida e profissão de perfeição cristã: "a) "pela
profissão feita, diante de Deus, do celibato e da castidade perfeita, profissão que será, de acordo com as constituições, sancionada por um voto,
um juramento, ou uma consagração que obriga em consciência; b) pelo
voto ou promessa de obediência, de tal modo que, ligados por um vínculo estável, fiquem consagrados inteiramente a Deus e às obras de caridade e apostolado, e que, em todas as coisas, estejam sob a dependência
e direção moralmente contínuas dos superiores, segundo as prescrições
das constituições; c) pelo voto ou promessa de pobreza, que lhes tira o
livre uso dos bens temporais, dando-lhes, apenas, um uso definido e limitado deles, segundo as constituições". O texto diz: "Os associados que
desejam pertencer ao instituto como membros no sentido estrito . .. " Isto
permite aos institutos terem, na sua esteira, associações de leigos filiados
no instituto, sem serem estritamente membros, e análogos aos terceiros
seculares das grandes Ordens. Os membros, no sentido estrito, são obrigados a professar os conselhos evangélicos: castidade perfeita e, na medida fixada pelas constituições, obediência e pobreza. Para a castidade,
é preciso ou um voto (privado, a não ser que a Santa Sé conceda a alguns
destes institutos votos públicos) ou um juramento ou consagração que
obrigue em consciência. Para a pobreza e obediência é preciso um voto
ou uma promessa (promessa feita ao instituto, parece-nos, porque feita
a Deus seria um voto).
2) União entre o Instituto e os seus membros (no sentido estrito).
A união deve ser: "a) estável, segundo as constituições, quer perpétua
quer temporária, e, neste caso, renovável nas épocas fixadas (Cân 488,
1.
b) mútua e plenária de tal sorte que, segundo as constituições, o
membro se entregue totalmente ao instituto, e este último o tome a seu
cuidado e por ele responda". O que entra para o instituto, tem obrigação
de aí permanecer toda a sua vida. Não há dúvida, porém, de que ao expirar o prazo dos seus compromissos temporários, - por exemplo, passados um ou três anos, - conserva a liberdade de deixar o instituto, porque a obrigação de estabilidade não pode ser mais rigorosa para ele do
que para os religiosos. Algumas vezes, até, faria muito bem em ir-se embora, se a experiência lhe tivesse mostrado a sua inaptidão para este gênero de vida.
3) As casas dos Institutos. - Embora os membros destes institutos
não sejam obrigados a viver em comunidade, cada instituto terá, não
0 );
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obstante, uma ou varias casas comuns: a) para residência dos superiores
gerais ou regionais; b) para a formação dos súditos com retiros ou semelhantes exercícios deste gênero; c) para receberem os membros, para
os quais não fosse proveitoso ficar noutra parte.
4) Depend€ncia da Santa Sé. - Os institutos seculares dependem da
Sagrada Congregação cios Religiosos. Todavia, os que foram fundados,
tendo por finalidade as missões, dependem da Sagrada Congregação da
Propaganda. Quando certas associações não estiverem de acordo com a
definição de institutos seculares, dependem da Sagrada Congregação ·do
Concílio (Art. IV).
5) Fundação, aprovação e organização.
a) Cada Bispo (não o vigário geral, nem o vigário capitular) pode
fundar tais institutos na sua diocese, somente depois de a isso ter sido
autorizado pela Santa Sé, à qual deverá ter dado a conhecer a pessoa do
fundador, a finalidade da associação, as suas formas de apostolado, os
seus recursos, etc. Assim autorizado, o Bispo redigirá por escrito um decreto formal de ereção deste instituto como pessoa moral, e avisará disso
a Sagrada Congregação (Art. V e VI).
b) Quando um instituto de direito diocesano se quer tornar de direito
pontiflcio, é preciso fazerem-se, mais ou menos, as mesmas diligências que
se se tratasse de congregações religiosas (súplica enviada a Roma com
vários exemplares das Constituições, relação minuciosa do estado do instituto, atestados favoráveis dos Bispos que tenham, nas suas dioceses, casas ou grupos deste instituto). A causa do decreto de louvor, ou de um
dos decretos sucessivos de aprovação, é examinada, muito seriamente, pela
Sagrada Congregação dos Religiosos, antes de ser submetida ao Santo
Padre (Art. VII).
e) Os Institutos Seculares "estão submetidos aos Ordinários dos lugares, conforme o que o Direito em vigor fixa para as Congregações não
isentas e para as sociedades que têm vida em comum" (Art. VIII). Estes
Institutos são nisto assimilados, uns às Congregações de direito diocesano, outros às Congregações de direito pontifício; neste último caso, a
sua dependência relativamente aos Bispos é notàvelmente menor, por exemplo, no que respeita à administração financeira (Cân. 533 § 1, 1.º; Cân.
535 § 3, 1.º) e à visita canônica (Cân. 512 e 618). O Papa não renuncia ao
direito de conceder, a um ou outro destes Institutos, determinada medida
de isenção, se o julgar a propósito.
·
d) O governo interno dos Institutos Seculares "pode ser organizado
jeràrquicamente, à semelhança do governo das Religiões e das Sociedades
que têm a vida em comum" (Art. IX). Algum Instituto pode, mesmo, ser
dotado de um superior geral, de superiores provinciais ou regionais e de
superiores locais, postos à frente dos grupos, que se reunirem em tal ou
qual cidade determinada.
e) A constituição Provida Mater Ecclesia não modifica absolutamente nada nas constituições de Institutos deste gênero, anteriormente aprovados, ou pela Santa Sé ou pelos Bispos, depois de consultada a Santa Sé
(Art. X).
Pode esperar-se que esta importante constituição, sem prejudicar ao
estado religioso propriamente dito, permita, a muitas almas, a entrada
num estado de vida, onde encontrarão excelentes meios de santificação e
de apostolado.
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Resumos.
A morte de Lecomte de Noiiy. - No dia 22 de Setembro, morreu
em New-York o sábio francês Dr. Pedro Lecomte de Noüy, que, antes da
sua morte, se tinha reconciliado com a Igreja Católica e recebeu os Sacramentos. Eis o que, a tal respeito, noticia a grande revista madrilena, Ecclesia, de 18 de Outubro passado e devido à pena do seu correspondente
·
nos Estados Unidos:
"Desde que, há um mês, foi publicado, aqui, o seu livro Destino humano, as revistas bibliográficas, semana a semana, assinalaram-no como
obra que recebeu o 3.º ou 4.º lugar, entre os livros à venda em todas
as livrarias dos Estados Unidos. Este sucesso de uma obra séria, apologética e científica em alto grau, revela, por si mesmo, um mérito excepcional e uma clareza de exposição capaz de pôr, ao alcance das massas populares, os problemas mais complicados. Coisa tanto mais difícil, quanto é
certo que, segundo os críticos, se trata de uma das obras que não aparecem senão uma ou duas vezes por século. Lecomte de Noüy nasceu, em
Paris, no ano de 1883 e cursou direito na Sorbona. Além de direito, estudou letras, filosofia, ciências e medicina. Durante a primeira guerra européia, entrou em relações com Alexis Carrel, e, por seu intermédio, iniciouse nos problemas do milagre e curas cientificamente inexplicáveis. Debaixo do ponto de vista matemático, estudou o processo da cura das feridas,
o que chamou sobre si a atenção do Instituto Rockefeller, que lhe pediu
a colaboração. Lecomte de Noiiy transportou-se aos Estados Unidos e, de
1920 a 1927, dedicou-se ao estudo das propriedades do sangue. Um instrumento, que inventou, mereceu-lhe larga recompensa do Instituto Franklin,
de Filadélfia. Em 1927, voltou à França, onde exerceu funções de chefe do
departamento de biofísica, no Instituto Pasteur, até 1937, data em que
foi nomeado diretor da Escola dos Altos Estudos da Sorbona. Colaborou
nos trabalhos cientlficos de William Ramsey e dos esposos Curie. Em 1942,
publicou o livro O Futuro do Espírito, que teve, num ano, 22 edições e foi
coroado pela Academia Francesa. Neste mesmo ano de 1942, voltou aos
Estados Unidos. Em 1944, a Universidade de Lausana (Suíça) concedeulhe o prêmio Arnold-Reymond para os seus três livros: O tempo e a vida,
O homem perante a ciência e O futuro do espírito, que ela considerava
como a mais importante contribuição à filosofia científica, durante os últimos dez anos. A obra literária de Lecomte de Noiiy compreende sete volumes e mais de 200 publicações, na sua maioria técnicas. Mas esta vida
de escritor e sábio, de Lecomte de Noüy, conheceu uma tragédia íntima.
Nascido católico e como tal casado em França, foi abandonado pela mulher. Separou-se, então, da Igreja e, fora dela, uniu-se, na América, a uma
norte-americana, Mrs. Mary Bishop Harriman, à qual, "como esposa, fiel
colaboradora e amiga, com toda a sua gratidão, admiração e amor", dedicou o seu último livro: Destino Humano. Lecomte de Noüy era uma
alma naturalmente reta. A sua obra científica está impregnada na idéia
de que a ciência conduz a Deus e é destinada a demonstrar a inconsistência cientifica do materialismo e a necessidade científica de uma Providência e de uma criação divinas. Deus recompensou a sua retidão: no hospital de Roosevelt, de New-York, onde morreu, Lecomte de Noily reconciliou-se com a Igreja Católica, nos primeiros dias de Setembro, e recebeu
os Sacramentos das mãos do Padre La Farge, jesuíta, diretor da revista
América. No seu leito de morte, explicou que toda a sua alegria teria sido
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poder libertar os sábios do ateísmo e de os conduzir, outra vez, a Deus,
seu Criador".
Não é este o único caso, em que a descrença se revela em crise,
perante a inteligência humana, nas horas decisivas, quando ela defronta
os mais altos problemas da existência. Religião e ciência são duas asas
leves que remontam o espírito e a vida até às suas maiores alturas de
grandeza e beleza. A ciência do universo conduz à ciência de Deus. (Brotéria, Fev. 1948, págs. 230-31).

CRÔNICA ECLESIÁSTICA
DO BRASIL.
Instituto Católico de Direito Comparado.

Realizou-se com extraordinário brilhantismo, no Palácio do ltamarati,
a sessão inaugural do Instituto Católico de Direito Comparado, primeira
instituição do gênero no Brasil, que acaba de ser criado na Pontiflcia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. A cerimônia teve a presidi-la. o
Eminentíssimo Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que tinha a seu
lado, na mesa, os ministros das Relações Exteriores e da Justiça, respectivamente Embaixador Raul Fernandes e Dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
e mais o Embaixador João Neves da Fontoura, Presidente do Instituto,
o Revmo. Pe. Leonel Franca, Reitor Magnífico da Pontifícia Universidade,
o Professor San Tiago Dantas, Vice-Presidente do Instituto, e o Revmo.
Pe. Velloso, S. j., dd. Secretário da Universidade. O Professor San Tiago
Dantas pronunciou a aula inaugural, que versava sobre "A Unificação
Internacional do Direito Privado", tema sobre o qual dissertou brilhantemente, sendo muito aplaudido. A assistência, numerosa e brilhante, reunia
grandes figuras do mundo o'ficial e diplomático, jurídico e social. A instalação do Instituto Católico de Direito Comparado foi indiscutivelmente
um grande acontecimento jurídico e social.
Novo Reitor do Seminário lpiranga de S. Pauto.

No dia 4 de Junho, festa do Sagrado Coração de Jesus, o Cardeal
Mota, acompanhado dos seus Bispos auxiliares, esteve no Seminário para
comunicar que a Santa Sé confirmara a indicação do nome do Cônego Vicente Marchetti Zioni para Reitor do Seminário Central do lpiranga. O
Cônego Vicente Marchetti nasceu aos 14 de Dezembro de 1.911 em S. Paulo, sendo seus pais José Zioni e Dona Maria Marchetti. E' sobrinho do
benemérito Padre Marchetti, fundador do Orfanato Cristóvão Colombo.
Iniciou seus estudos no Ginásio do Carmo; em 1925 matriculou-se no Seminário Menor Metropolitano de Pirapora. Deu inicio aos estudos superiores eclesiásticos em 1929 no Seminário Provincial. Foi enviado a Roma
em 1933, tendo cursado o Pontifício Colégio Pio Latino Brasileiro. Frequentou os cursos de filosofia e teologia na Universidade Gregoriana, ten-
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do se licenciado pela mesma. Voltou para o Brasil em 1938, sendo nomeado professor do Seminário Central do lpiranga, onde foi Ministro e
Vice-Reitor. Em 1946 foi nomeado pelo Cardeal Mota Cônego Catedrático. A nomeação para Reitor do Seminário foi feita em vaga deixada por
Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra, Bispo diocesano de Petrópolis.
Dom Martinho Michler, eleito Abade do Mosteiro S. Bento, do Rio de
Janeiro.
Como tenha o Rev. Sr. D. Tomás Keller renunciado por motivo de
saúde, ao cargo de Abade do Mosteiro de S. Bento desta Capital, cargo
que vinha ocupando desde o ano de 1933 e no qual granjeara tanta estima e amizade, os monges da Abadia do Rio se reuniram em Capítulo no
dia 19 de Maio para a eleição do sucessor. Os votos do Capítulo recaíram
sobre o Revmo. Dom Martinho Michler, que no mesmo dia 19 foi declarado
legítima e canônicamente eleito. Conforme as Constituições da Congregação Beneditina do Brasil, o Abade, uma vez eleito, deve ser confirmado
pela Santa Sé. Este reconhecimento por parte do poder supremo da Igreja
foi concedido no dia 26 de Maio por ato da Sagrada Congregação dos
Religiosos. Destarte está o Mosteiro de São Bento novamente provido de
seu chefe espiritual. Dom Martinho Michler foi instalado no seu cargo
pelo Arquiabade da Congregação Beneditina do Brasil em Junho e recebeu
a bênção abacial das mãos do Emmo. Sr. Cardeal Dom Jaime de Ba1·ros
Câmara no dia 24, festa de São João Batista. Nasceu Dom Martinho a
11 de Agosto de 1901 na cidade de Ravensburg, então Reino de Wiirtenberg, Alemanha. Cursou as humanidades em sua cidade natal, e aos dezenove anos de idade ingressou como postulante na Arquiabadia de Beuron.
Aí recebeu o hábito beneditino a 24 de Dezembro de 1920. Estava sendo
restaurada nesta ocasião pela Congregação de Beuron a antiga Abadia
de Neresheim (Würtenberg), cuja fundação datava do séc. XI; o jovem
noviço Martinho foi então escolhido pelos Superiores a fim de acompanhar
os monges fundadores, tornando-se assim o primeiro noviço e o primeiro professo do velho Mosteiro restaurado. Em 1938, por insistência do
então Visitador Apostólico, Dom Lourenço Zeller, Dom Martinho mudou
sua estabilidade monástica da Abadia ele Neresheim para a do Rio de
Janeiro, passando nesta ocasião a fazer parte da Comunidade Beneditina
desta Cidade; no mesmo ano lhe foi confiado o cargo ele Reitor da Casa
de Estudos Teológicos. Em 1940 foi nomeado Mestre dos Noviços do Rio,
cargo que desempenhou ininterruptamente até o momento, com o de VicePrior da Abadia, para o qual foi nomeado em 1945.

Dom Paulo Pedrosa, Novo Abade do Mosteiro S. Bento, de São Paulo.
Teve a mais grata repercussão a notícia da eleição de D. Paulo Pedrosa, em primeiro escrutínio, para Abade do Mosteiro de S. Bento ele
S. Paulo, em sucessão a D. Domingos de Silos, recentemente falecido.
Nascido no Estado de São Paulo, em 1881, foi ordenado sacerdote cm
1904, ocupando o posto de Coadjutor da paróquia de S. Cecília até 1907
quando foi nomeado Pároco da mesma. Em 1914, em companhia de D.
Duarte, visitou a França, Alemanha, Itália e Portugal. Em 1932, depois
de 25 anos de paroquiato de S. Cecília, resignou o cargo, ingressando na
Ordem Beneditina, fazendo em 1937 sua profissão solene. De t.938 a 1947
ocupou o cargo de Reitor do Colégio S. Bento, e desde 1939 era Prior
da Abadia até o dia 9 de Junho, data de sua eleição abacial. A notícia
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foi acolhida, com júbilo, na Capital e no Estado, onde D. Paulo Pedrosa
é conhecido e muito estimado. O novo Abade recebeu a bênção abacial
das mãos de S. Em. o Sr. Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota,
no dia 29 de Junho.

Novos Missionários da Congregação do Verbo Divino.
Pela primeira vez na história da Congregação do Verbo Divino no
Brasil, em 23 de Maio, realizou-se a grande festividade e soleníssima cerimônia da despedida dos Missionários e entrega da imagem de Jesus
Cristo crucificado. Presidiu o grande ato no Seminário Santo Amaro, S.
Excia. Revma. D. Geraldo de Proença Sigaud, SVD., Bispo de Jacarêzinho. São nove Religiosos da Congregação, destinados para as Missões,
que receberam a suprema ordem do "Ide ao mundo todo e pregai o
Evangelho", e se preparam para a grande viagem que os levará aos lugares da sua futura atividade missionária. Passados cinco decênios de sua
existência no Brasil, a Congregação do Verbo Divino, pela primeira vez,
tem a honra de mandar filhos seus, brasileiros quase todos, para a grande vinha de N. Senhor e da Igreja Católica. São os seguintes: Revmo. Pe.
Caio Mário de Castro, que irá para a fundação da primeira casa missionária da Congregação em Portugal; Revmos. Pes. Antônio Maior e Oto
Welter, que seguirão para a Africa; Revmo. Pe. Domingos Sary e Revmo.
Irmão Gabriel Pinto Rabelo, que se destinam a Nova Guiné; Revmo. Pe.
Luís Roth, que vai para a Universidade de Pequim (China); Revmo. Pe.
Jerônimo Onuma, para o Japão; Revmo. Pe. Leopoldo Jareck, para as Filipinas, e Revmo. Pe. Nicolau Jess, para as lndias.
O Novo Bispo de Corumbá.
Em 24 de Maio, no Santuário do Sagrado Coração de Jesu·s de São
Paulo, foi sagrado o novo Bispo de Corumbá, D. Orlando Chaves, da Congregação dos Salesianos e Inspetor da Província do Sul do Brasil. Nasceu
D. Orlando em Campina Verde, Triângulo Mineiro, aos 17 de Fevereiro
de 1900. Depois de fazer os estudos primários em sua terra natal, cursou
o ginásio no Colégio S. Rosa em Niterói, Estado do Rio. Pela divina
Providência foi prendado com uma vocação celeste e para o seu cultivo
ingressou no Noviciado Salesiano em Lavrinhas, em 1913. Recebeu o hábito talar das mãos do Revmo. P. Pedro Rota, então Inspetor Salesiano
no Brasil. Fez a profissão perpétua aos 28 de Janeiro de 1924, em Lavrinhas. Iniciou seus estudos teológicos em São Paulo, no Seminário Central Metropolitano. Ao cabo do primeiro ano de teologia seguiu para a
Itália a fim de completar seu preparo eclesiástico na Universidade de
Turim, berço da Congregação Salesiana. Ao fim de um curso brilhante,
foi ordenado sacerdote em 1O de Agosto de 1927 por S. Em. o Cardeal
José Gamba. Iniciando sua carreira magnífica de apóstolo, ocupou o cargo de Conselheiro escolar em Lavrinhas, Bagé (R. G. S.) e no Instituto
Teológico Pio XI de São Paulo. Em 1936 foi escolhido para o importante
cargo de Diretor do Colégio S. Rosa de Niterói, onde se distinguiu tanto
pela sua rara capacidade como seu valor de sacerdote salesiano, que os
Superiores o chamaram novamente à Itália. Voltando para o Brasil, foi
elevado a Inspetor da Província Salesiana do Sul do Brasil, cargo que
ocupou com raro brilho desde 1939 até os nossos dias. Está de parabéns
a diocese de Corumbá, que terá à sua frente um Bispo piedoso que é ao
mesmo tempo uma alma de apóstolo.
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Os Novos Bispos de São Carlos 'do Pinhal e de Caetité.
No último despacho consistorial de Pio XII, foram nomeados bispos
das dioceses de São Carlos do Pinhal, São Paulo, e de Caetité, Baía, respectivamente, os Revmos. Monsenhores Rui Serra e José Terceiro de Sousa. Os novos membros do episcopado brasileirn são figuras distintas e
cultas do nosso clero. A diocese de São Carlos, que é das mais importan. tes da Província Eclesiástica de S. Paulo, foi criada pela bula de Pio X,
"Dioceseum nimiam amplitudinem", de 7 de Junho de 1908, tendo sido seu
primeiro Ordinário o saudoso Arcebispo D. José Marcondes Homem de
Melo, que foi substituído por D. Gastão Liberal Pinto. Com o falecimento deste culto Prelado, a 24 de Outubro ele 1945, foi eleito Vigário Capitular Monsenhor Rui Serra, que agora é confirmado na direção da diocese, cercado do respeito e ela simpatia de seus amigos e diocesanos. O
novo Bispo de São Carlos, que é paulista, nasceu em 1900 e ordenouse em 1923, tendo sido reitor do Seminário e vigário geral da diocese.
- A diocese baiana de Caetité, criada em 1913, pela bula "Maius animarum
bonum", recebeu a notícia da escolha cio seu terceiro Bispo, numa atmosfera de respeito e viva consideração. Cearense dos mais ilustres, nasceu
D. José Terceiro de Sousa em 1908 e ordenou-se no ano de 1933, tendo
sido um dos cooperadores do episcopado do venerando D. Manuel Go-•
mes. Com a criação da diocese de Limoeiro, o novo Prelado prestou grandes serviços ao Sr. D. Aureliano ele Matos (ocupando presentemente o
cargo de vigário da importante cidade de Russas). O Sr. D. José Terceiro
de Sousa honrará, nos sertões da Baía, as tradições de trabalho e devotamento legados pelos seus dignos antecessores, o inesquecível D. Manuel
Ra<imundo de Melo e o atual Bispo de Garanhuns, D. Juvêncio de Brito.
Ocorrências na Jerarquia do Brasil.
Transferências: D. João da Mata Andrade e Amaral, de Manaus para
Niterói; D. Frei Henrique Golland Trindade O. F. M., da Cidade de Bonfim para Botucatu; D. Henrique Gelain, de Cajazeiras para Cafêlândia. -·
Nomeações de Bispos diocesanos: D. Rui Serra, de São Carlos; D. Orlando Chagas S. D. B., de Corumbá; D. Adelmo Machado, de Pesqueir~;
D. José Terceiro de Sousa, de Caetité; de Bispos titulares: D. Antônio de
Castro Mayer, Auxiliar de D. Otaviano Pereira de Albuquerque, ArcebispoBispo de Campos; D. Paulo Rolim Loureiro, Auxiliar de S. Emcia. o Sr.
Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Arcebispo de São Paulo;
D. Frei Cândido Benedito Penso O. P., Prelado da Ilha de Bananal, Estado
de Goiás; D. Clemente Geiger C. PP. S., Prelado de Xingu, no Estado do
Pará; de Prelado: Mons. Frei Luís Palha, Administrador Apostólico da
Prelazia da Santíssima Conceição do Araguaia, no Estado do Pará.
Agraciado com o título de "Monsenhor".

S. Santidade o Papa Pio XII acaba de agraciar com a dignidade de
Camareiro Secreto extranumerário ao Revmo. Cônego Abdon Pereira. Nascido em Pombal, Estado de Paraíba, aos 22 de Junho de 1903, fez seus
estudos eclesiásticos no Seminário de João Pessoa, onde foi ordenado
aos 27 de Dezembro de 1926. Trabalhou na cura das almas em algumas
paróquias, mostrando por toda parte o seu zelo pelas almas. Foi distinguido com o título de Cônego honorário do Cabido de João Pess'la. Na
diocese de Cajazeiras, à qual pertence, ocupa há muitos anos o cargo de
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Secretário geral do Bispado. Na vacância da sede episcopal, com a transferência de D. Mata para Manaus, foi eleito Vigário Capitular, cargo que
exerceu até a posse do terceiro Bispo de Cajazeiras, D. Henrique Gelafn.
DO ESTRANGEIRO.
Apelo de S. Santidade a Favor da Infância desamparada da Europa e do
Extremo Oriente.

Como já o fizera no primeiro dia da Quaresma do ano passado, assim
na deste ano, a 11 de Fevereiro, S. Santidade dignou-se enviar pelo rádio
uma Mensagem Sua às crianças das escolas católicas dos Estados Unidos,
como estimulo à coleta de auxílios para as crianças necessitadas da Europa
e do Extremo Oriente. A Mensagem de S. Santidade foi retransmitida
por inúmeras estações radiofônicas americanas e ouvida com sumo · respeito por milhões de pequenos católicos da grande República. As primeiras impressões, dali chegadas, afirmam que a palavra do S. Pontífice
foi ouvida com muita nitidez, causando profunda comoção e animando generosos propósitos de correspondência. "Queridas crianças, começou o S.
Padre, haveis ouvido muitas vezes, no lar, na escola, na igreja, como
• Nosso Senhor gostava de atrair a Si os pequeninos como vós, e como
estreitava ao coração meninos e meninas, acariciando-os e ensinando-lhes
a pôr as mãos e a rezar pelos grandes e por suas famílias, como o fazia
Ele outrora, na infância, no lar bendito da S. Familia, ao lado da Virgem
Maria e de S. José". E referiu-lhes como Jesus se entretinha com os pequeninos, sorrindo às suas ingenuidades, respondendo-lhes às inocentes
perguntas, enxugando-lhes as lágrimas e partilhando com eles o p·ão. O
S. Padre pôs diante dos olhos das crianças americanas a grande, a imica
lição que portanto de Jesus se pode aprender: a do amor ao próximo,
vizinho ou distante, seja qual for a cor de sua pele, a região onde vive
ou o idioma que fala; amor que se compadece das necessidades desse próximo e sabe impor-se qualquer sacrifício para amenizar-lhe a angústia.
Tais os ensinamentos que ainda hoje repete o Senhor às crianças, onde
quer que se encontrem, de Roma a Tóquio, da Argentina ao Alasca. E'
esta a segunda vez que S. Santidade se entretém com os seus filhos da
América. No ano passado, estas não sàmente haviam ouvido Sua palavra
enquanto falava dos milhões de pessoas acossadas pelo frio, doentes, esfaimadas; mas, seguindo o exemplo de seus pais, dos mestres, dos Sacerdotes e Bispos, haviam feito muito mais: haviam rezado pelas crianças
necessitadas, haviam tomado a sacola para angariar alimentos, carvão, remédios, agasalhos, para fazer despontar um sorriso no rosto daqueles qtie
o Senhor chama seus prediletos, merecendo por isto o reconhecimento e
o afeto tanto d'Elc como também do Pai comum, que, cheio de solicitude
por toda a grande família de Cristo, se sente satisfeito com os seus filhos
ela América. E, o que mais vale, estes, com a sua generosidade, haviam
tornado contente o Coração do Divino Mestre, que assim via muito bem
aprendida a sua grande lição de amor. Ainda hoje os ·Bispos falam de
crianças sujeitas a extrema necessidade. E' preciso, portanto, que cada
dia se erga por elas uma oração, especialmente durante a S. Missa e na
S. Comunhão, tornando, ainda este ano, a demonstrar a todo mundo com
os próprios sacrifícios, como os cristãos se amam uns aos outros. ( Osservatore Romano, 14-2-48).
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A Nova Situação Eclesiástica na Alemanha.
Em Francforte, na igreja de S. Inácio, o Revmo. Pe. Ivo Zeiger, exReitor do Colégio Germânico de Roma, realizou uma conferência sobre a
situação do catolicismo na Alemanha, declarando, preliminarmente, como
essa é diversa da que existia em 1933 e 1914. Realmente, enquanto de primeiro alguns territórios eram na sua quase totalidade católicos - como
a Baviera e a Renânia - e outros quase que exclusivamente evangélicos
- como a Saxônia, a Turíngia, o Meclemburgo e Schleswig - hoje há,
ali, cerca de cinco milhões de católicos fugitivos e expulsos do este e sudeste, os quais afluíram ao território no ocidente da linha Oder-Neisse.
Dos 25 episcopados e dioceses autônomas da Alemanha, 2 ficaram perdidas. A diocese de Ermland e a prelazia de Schneidemuehl pertencem atualmente à Rússia e à Polônia. Também uma parte considerável da ex-arquidiocese de Breslávia está, hoje, sob a administração polonesa; o restante compreende, atualmente, ainda 180.000 católicos e tem sua sede em
Goerlitz. Nas outras 23 dioceses, no que diz respeito à cura de almas, a
situação é sumamente aguda, devido à divisão da Alemanha nas diversas
zonas de ocupação e em 17 regiões, divisão essa que não teve em nenhuma conta as práticas históricas - exceção feita, a esse respeito, da Baviera. E as dificuldades surgem, não só devido às várias disposições concernentes aos vistos, às aprovações e à censura. Um Bispo que antes só
tinha a ver com o governo da sua região, deve, hoje, olhar para as leis
e disposições das diversas potências ocupantes e dos governos regionais.
Assim, p. ex., o Bispo de Osnabrueck deve dirigir-se a seis diferentes governos regionais, pois estes agem independentemente uns dos outros, principalmente em se tratando de legislação cultural (problemas escolares). Os
5 milhões de católicos da diáspora estão distribuídos nas diferentes dioceses, como se seguem: Fulda, 800.000; Hildesheim, 700.000; Meissen,
620.000; Turíngia, 720.000; Meclemburgo, 400.000; na região oriental da
arquidiocese de Ratisbona, 800.000; o Schleswig-Holstein, que anteriormente a 1933 contava apenas algumas famílias católicas, hospeda agora
250-300.000 católicos; a diocese de Osnabrueck teve, em poucas semanas,
um aumento de 1.200.000 católicos. Mas as disponibilidades para a cura
de almas não correspondem, de modo algum, a tais exigências e neces-sidades. Mesmo em tempos normais seria necessário um período de vários anos para se organizar uma regular cura de almas nesse território
quase que destituído de qualquer disposição para o culto e para a educação do clero. Cada sacerdote deve, hoje, nessa nova diáspora, atender
a 30 ou 50 e até 70 localidades, não raro com milhares de almas e sob
as mais difíceis condições técnicas e físicas. De Schleswig-Holstein um
sacerdote informa que o território a ele confiado compreende 4 cidades
e 221 localidades; dois dos seus três e.o legas coadjutores não resistiram
à fadiga. Enquanto o catolicismo na Alemanha conseguia, antes, por meio
da Obra de S. Bonifácio, fazer frente às mais urgentes necessidades da
cura de almas da diáspora, hoje se vê sobrecarregado face à enorme necessidade. Dioceses que antes fruíam de um certo conforto, como Aquisgrana,
estão atualmente destruídas até 85%, e mal podem bastar-se a si mesmas; a maior parte delas perdeu cerca de 200-300 sacerdotes. A falta geral de sacerdotes é agravada ainda pela debilidade das gerações da guerra. Assim, onde seriam necessários, propriamente, sacerdotes jovens e resistentes, além da falta verifica-se, ao contrário, um fatal envelhecimento
e uma reintegração que se processa demasiado lentamente. O Pe. Zeiger
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afirmou, enfim, que na Alemanha se encontram todas as premissas para·
um território de missões. Os católicos imigrados para as zonas protestantes não estão, como os da diáspora dos tempos passados, habituados a
bastar-se a si mesmos. Além da inexperiência da diáspora, há ainda a
atual e não dissimulada miséria. Nas zonas ocupadas pelos russos essas
condições psíquicas de inferioridade dos homens são exploradas, e como
não se pode exigir um heroísmo continuado das massas, já se podem
prever as consequências dessa situação também com respeito aos matrimônios mistos. Devido às condições de vida e, antes de mais nada, por
causa das formas de educação dos territórios orientais, que não oferecem
nenhuma possibilidade para a educação moral, e também devido à miséria
da diáspora, dezenas de milhares de fiéis, especialmente crianças, se perdem na Saxônia, no Meclemburgo e na Turíngia. Em geral, portanto, as
condições da cura de almas são das mais primitivas. Tanto é que muitos
nada sabem de Cristo, ou se algo sabiam, já nada mais sabem. Mas, embora muitos não sejam mais irmãos na fé, nem no ser, nem na vida e
nem nas obras, os católicos, contudo, são todos sempre guias dos próprios
irmãos e das próprias irmãs, e não podem abandonar os que precisam
ser salvos. O Pe. Zeiger urgia, por isso, para que se adotasse um novo
sistema missionário para esse novo território de missão, um sistema que
não se limitasse à preservação e à conservação. "Toda tarefa para alevantar o velho edifício é inútil - dizia ele - se não se toma aos ombros
a gigantesca cruz dos fugitivos, de 12 milhões de almas; devem-se, portanto, unir todas as energias. Deve-se atear um fogo sagrado, principalmente na juventude, assinalando essa obra toda do catolicismo germânico: a cura da nova diáspora". - (K. I. P. A.).
Algumas Cifras da Vida da Universidade Católica do Sagrado Coração.

E' fato conhecido por quantos se interessam um pouco intimamente
pela Universidade Católica de Milão, que, antes da guerra, o seu orçamento anual absorvia cerca de três milhões de liras. Nesta soma estava
tudo compreendido e sabe-se que, até então, os professores da "Católica"
gozavam da fama de ser os mais cotados e adequadamente remunerados. Agora, porém, setenta milhões não bastam para esse estipêndio somente. E setenta milhões de liras, mesmo numa época de moeda desvalorizada, são uma bela parcelai Esta soma é naturalmente dividida entre
mais de 100 professores alistados, provisionados, leitores e livre-docentes, o pequeno exército de empregados, que atendem aos serviços da secretaria, da administração, subalternos, porteiros, trabalhadores, aos quais
está confiada a manutenção do aspecto apropriado, que é uma das características dos edifícios da Universidade Católica, e que em vão se procuraria em muitas Universidades do Estado. Aqui pode-se perguntar de
que modo consegue a Administração da Universidade cobrir a respeitável
soma acima referida. E' fácil a resposta: os estudantes, que são quase seis
mil, ou, mais exatamente, 5.889, para os cursos universitários diurnos; 531
para os cursos vespertinos da Faculdade de Economia e Comércio; e 1295
para os cursos extraordinários de repatriados, com um total de 7.715
estudantes, pagam todos uma taxa, e conquanto esta esteja longe de ser
exagerada, o seu total constitui, todavia, um fundo apreciável. Isso, porém,
seria bem pouco, se não acudissem as ofertas dos Amigos de toda categoria e sobretudo os proventos do anual "Dia Universitário". Hoje como
ontem, a complexa e dispendiosa vida universitária - considere-se, por
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exemplo, quanto custam os laboratórios científicos e os "Seminários" das
diversas Faculdades - é garantida, ao menos em grande parte, pelas
ofertas livres dos católicos italianos, que com o seu esforço de cada ano
permitem ao Ateneu católico desenvolver a sua missão cultural. O "Dia
Universitário" de 1947 produziu, em 15 de Janeiro, a soma de 55.096.986,60
liras. Levando-se em conta que essa soma é, na maior parte, constituida
por modestas ofertas, pede-se com certeza afirmar que o esforço maior
é sustentado pelos humildes representantes do povo, para os quais a Universidade é um ambiente inatingível. A sua fidelidade é, entretanto, contínua, a sua dedicação é inalterável, tanto que constitui a base mais segura para a vida da livre Universidade Católica Italiana. E isto é tanto
mais confortador no momento atual, porquanto prova que o povo sabe
ainda compreender os ideais alevantados e sabe distinguir as causas
dignas de amparo, o que, em tempos nada calmos, é indicativo de uma
consciência que resiste às sugestões fáceis de uma propaganda paroleira
e venenosa. Grande honra é para a Unive1·sidade o ser sustentada pelo
povo, mas grande felicidade é também para o povo ter um Instituto de
alta cultura que prepara os melhores jovens para os postos de responsabilidade, e pelos quais as suas aspirações fundamentais serão compreendidas e amparadas. E' significativo que exatamente neste momento
o Ministério do Trabalho, uma das mais delicadas engrenagens da Administração estatal, esteja confiado a um estudioso, o Sr. Amintor Fanfani,
que é titular de uma cátedra da Universidade Católica. A estima de que
o jovem Ministro se vê cercado no ambiente operário e o prestígio de
que desfruta no pais, refletem-se justamente sobre a Universidade Católica, que o preparou para assumir tão relevante responsabilidade. Outrotanto se pode dizer do animoso contingente de 25 deputados saldos da "Católica" e que, como o fez brilhantemente o sr. Dosetti a propósito da
Concordata entre a Itália e a Santa Sé, defendem na Câmara os direitos
de Deus e da Igreja. Hoje se compreende como tiveram vistas largas, há
vinte e cinco anos, os fundadores da Universidade Católica, quando aspiravam a torná-la um meio para criar uma classe dirigente não mais libertária e anti-clerical, agnóstica e sectária, mas digna das tradições católicas e culturais da Itália. Quem teria pensado, no princípio do século, que
ao Ministério da Instrução Pública, a célebre "Minerva", feudo intocável
da maçonaria e do mais grosseiro anti-clericalismo, seria chamado um
professor da Universidade Católica, o sr. Guido Gonella, que o dirige com
tão iluminada competência e nobreza? Isto devem ter compreendido os católicos italianos mais inteligentes, após tantas experiências amargas, e deve
tê-lo compreendido, unicamente pela virtude da intuição, o povo genuíno,
quando não se deixa transviar por falsos pastores que o procuram apenas
como instrumento de suas impossíveis utopias. Agora, já os profissionais
saídos da Universidade Católica - e ultrapassam em muito os 6.000
- ingressaram no corpo social, para aí ocupar postos de eminente responsabilidade, e constituem uma sadia linfa vital que renova os velhos
tecidos afrouxados e decadentes. Muitos, ·como esses, espera a Pátria,
distribuídos por todos os ramos da atividade social, da ciência pura à
indústria, da escola ao comércio, à magistratura, ao exerclcio de todas · as
profissões livres. Quando se consideram os métodos de rígida seleção,
empregados na Universidade Católica, pelos quais os apáticos, os incapazes e os menos dignos são inexoràvelmente afastados, tem-se pleno
direito de esperar abundantes frutos em todas as formas de bens, porque os anos de permanência na Universidade Católica constituem uma
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severa escola de formação para a vida, na qual o Catolicismo aberta e
sinceramente professado estabelece profundos alicerces nas mentes e nos
corações. Os católicos italianos mais avisados encaram com imensa esperança a Universidade Católica, e dela esperam a renovação dos quadroc;
diretivos da vida pública italiana, que, afinal, já está em marcha; mas é
seu precípuo dever o sustentar o grande Ateneu, fruto de árduas conquistas, para que supere as presentes dificuldades econômicas e tenha uma
solidíssima base que seja a melhor garantia da sua liberdade de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Os duros tempos que atravessamos exigem
de quem ama a libe_rdade, que defenda as sagradas conquistas de longas
e ásperas lutas; e a Universidade Católica é o símbolo vivo elas liberdades católicas adquiridas por elevado preço pelos animosos, que durante
cinquenta anos deram o melhor de si mesmos, pagando-o não raro com
sua própria pessoa, para que a Itália não perdesse o cunho de sua civilização cristã. - M. Busti (Osservatore Romano, 11-3-48).
O Desenvolvimento da Vida Contemplativa nas Missões.
O suplemento do Bulletin des Missions, publicado pela Abadia de
St. André-les-Bruges, acaba de inserir um interessante panorama da situação das Casas Religiosas em terras de missões. Sobre o progresso do
Catolicismo no Japão muito já se tem falado: a vida monástica atrai particularmente os japoneses, aos quais -- como declarou o P. Bento Morvan,
.Superior do Convento Trapista de Hokkaido - a vida recolhida e operosa
dos Trapistas parece perfeitamente natural e fecunda, dado o seu costume de vida familiar, que os torna sujeitos à máxima obediência aos pais
e aos superiores em geral. Nas imediações de Tóquio, quatro Clarissas
canadenses fundaram um mosteiro, que já acolheu sete postulantes indígenas; no Vicariato de Sapporo, por intermédio de um Franciscano, o
P. Noll, recolheram-se cerca de 20 jovens japonesas, para viverem uma
vida semelhante à das Clarissas, embora modificada de acordo com a
psicologia japonesa. Os Carmelitas de Tóquio estão agora reorganizando
seu trabalho, depois do abandono de sua própria sede devido aos bombardeios; na Coréia, ao invés, as Carmelitas de Seul viram nestes últimos
tempos dezessete jovens indígenas tomar o hábito, depois de haverem
recebido a devida instrução na sua própria língua, que a Superiora aprendeu a falar. Na China, a situação tornou-se sobremodo difícil devido às
tristes condições que o pais atravessa há vários anos. Os Trapistas da
Abadia de Yang-tia-ping, nos arredores de Pequim, têm passado por provas rudes. Depois da denota japonesa, antes da qual a Abadia esteve
longo tempo em plena linha de frente, com todas as consequências imagináveis, os comunistas, tornados senhores da região, acusaram os monges de simpatia pelo governo central e, invadido o mosteiro, processaram sumàriamente os setenta e cinco religiosos, deportando-os em seguida para as aldeias vizinhas. Doze deles pereceram em consequência de
maus tratos, enquanto que recentemente dezoito religiosos foram por três
vezes "absolvidos" das pretensas culpas e postos em liberdade. Quarenta
e cinco sacerdotes e irmãos estão ainda, todavia, em mãos dos comunistas. Outros mosteiros tiveram de ser transferidos para zonas mais seguras, para evitar igual sorte. Soube-se, no entanto, que recentemente se
reuniram em Pequim, onde são hóspedes de uma casa franciscana, dez
Padres Carmelitas italianos, que abriram um convento no Hu-pé. E' esta
a primeira missão desses Religiosos na China, e espera-se que possa ser

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

465

fecunda em bons resultados. - No Vietnam e na Indonésia, não obstante
os graves sucessos que conturbaram os dois países, não houve vítimas
e o moral é ainda elevado. Catorze Carmelitas holandeses estabeleceramse na diocese de Malang e a eles já se reuniram oito javaneses. ótimas
noticias chegam dos Padres do Rosário de Ceilão, os quais, sob a direção
do P. Tomás, estão projetando fundar um convento de Irmãs de sua
Ordem, ficando sob sua ação um terço do território, reunindo-se a essa
as dioceses de Thologatty e de Vadakangulam, pelas quais se espalham
sessenta Religiosos. - Na lndia e na Birmânia a situação é particularmente satisfatória, apesar das perturbações políticas e bélicas que os dois
países experimentaram, as quais todavia não exerceram influência negativa à vida católica. As cinco européias e as dezesseis indígenas do Convento Carmelita de Calcutá continuam uma intensa e tranquila vida religiosa, que nada tem perturbado. Fundaram elas uma Ordem Terceira
Carmelita de excepcional prosperidade, que consegue superar as inevitáveis dificuldades de ordem material que se apresentam. Em Bangalore,
em Mangalore e em Colombo as vocações indígenas são especialmente
numerosas; a Província Carmelita indígena das lndias viu recentemente
eleito o seu Vigário, pela primeira vez um indiano, o P. Eliseu, que foi
educado junto aos Padres Carmelitas de Courtray, na Bélgica. - As Clarissas de Pegy, na Birmânia, que a guerra constrangeu a transferir-se
para Alwaye, no Travancore, tiveram um forte afluxo de vocações, tanto
que pretendem fundar em Alwaye um novo Convento, logo que possam
regressar a Pegy. A Missão do Grande S. Bernardo, no Tibet, enfrenta já
há algum tempo a hostilidade dos "lamas", que expulsaram o Cônego
Lovey da única Missão católica em território "proibido", Yerkalo, e cujos
bens foram confiscados. Contudo, a pequena comunidade cristã da região resiste heroicamente em sua fé. Noutras localidades onde residem os
missionários, a situação é, ao invés, normal, como em Wei-si e em Siao
Wei-si, sobre o Mekong, nas portas orientais do Tibet. Está também em
construção um hospital sobre a montanha de Lat-sa. Prospera também a
Missão da Abadia de S. Maurício, nas suas várias sedes de Tode, Mariabasti, Kalimpong, onde está também um colégio, Pedong e Git, todas
ao longo da fronteira indiana. - Na Africa, finalmente, houve notáveis
progressos, apesar da guerra, que muitas vezes pôs em perigo as vidas
e os bens das Missões. Na Argélia, pela primeira vez, uma jovem indígena pronunciou os votos perpétuos no Convento das Clarissas de Argel,
as quais somam atualmente 34 membros. Notável prosperidade experimentaram os Pequenos Irmãos de Jesus de El-Aiodh, cujo número foi
crescendo à medida que se aprofundava o seu espiritualismo e se desenvolvia a consciência da sua missão. No Congo belga, o Convento Carmelita de Kabwe, na zona de Luluaburgo, recebeu forte incremento: entre
as nove Irmãs existe a primeira Carmelita negra, que tomou o nome de
Soror Teresa do Menino Jesus. A experiência de Kabwe é particularmente preciosa, por dois motivos: o primeiro é que passou de um golpe a
esponja as dúvidas sempre e por quase todos nutridas acerca da possibilidade de uma vida carmelita no Congo; o segundo é que o resultado
destes primeiros dez anos, nos quais quase se duplicou o número das
religiosas, não constitui para a Ordem Carmelita uma meta alcançada,
mas antes um ponto de partida para o desenvolvimento das suas missões
africanas. - M. M. (Osservatore Romano, 18-3-48).
30
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As Escolas do Alto-Egito.
O Egito, reino muçulmano, conta 19 milhões de habitantes, entre os
quais dois milhões de coptas e destes 65.000 coptas católicos. Estes cristãos autóctones, que permanecem fiéis à sua fé, apesar dos treze séculos
de dominação alcorânica, são mais numerosos nas cidades que nas aldeias do Alto-Egito. Luxor, por exemplo, que é conhecida sobretudo por
seus templos ilustres, tem uma população na maioria copta. Os coptas mantêm-se tais através- da tradição e porque vivem muito unidos e apartados.
São todos assinalados, desde a mais tenra idade, por uma cruz tatuada
no pulso, o que os torna reconhecíveis à primeira vista, em meio a uma
população muçulmana, mas de sua religião não sabem senão que são cristãos e tais devem permanecer. O clero secular ortodoxo é numeroso; cabelhe custodiar as paróquias, isto é, administrar os Sacramentos e manter
as igrejas. O sacerdócio é muitas vezes uma função hereditária. Há um
Seminário no Cairo, dirigido por um secular, mas nele não é educado
sequer um décimo do clero. Comumente chega-se a "padre" após algumas
semanas de preparação. Quanto ao clero regular, proveniente de seis
mosteiros históricos, que perpetuam o monaquismo egípcio, como está degenerado! Este serve em qualquer igreja, mas não com função paroquial,
e não é mais instruído que o outro. Conserva o celibato, diversamente do
primeiro, e vive dos recursos do convento. Como já se terá compreendido, esse duplo clero conhece a liturgia, cujas funções exerce, mas não
ensina o catecismo. Os leigos, reunidos em organizações diversas: "soldados do Messias", "escola dominical", o fazem de boa vontade. Sob este
ponto de vista, é um verdadeiro renascimento, devido, principalmente, ao
perigo que corre hoje essa antiga Igreja, que se esteriliza cada ano ao
ritmo de seus dois mil apóstatas. Por outro lado, tendo entrado em vigor
em 1933 o artigo da Constituição de 1922 sobre o ensino obrigatório e
sendo as escolas egípcias essencialmente religiosas e portanto alcorânicas,
os pequenos coptas não poderiam mais continuar ignorantes e deviam
ou ir às escolas oficiais, com risco para a sua fé, ou ser educados em
escolas próprias, o que a lei deixava à sua escolha. Há mais de meio século, os Padres Franciscanos, os Jesuítas e o Clero copta católico haviam
organizado escolas catequísticas nas aldeias do Alto-Egito. Em 1940 existiam aí umas cinquenta. Mas estavam duplamente destinadas a morrer.
De um lado, pela falta de recursos, pois eram de fato inteiramente subvencionadas por esmolas provenientes da Europa e a guerra havia interrompido bruscamente esta corrente de vida. Por outro lado, eram muito mal
localizadas para corresponder às justas exigências do Ministério da Instrução Pública. Acrescente-se que se achavam sob direção estrangeira, o
que as tornava mal vistas. A situação era portanto desesperada, e já se
previa um retraimento doloroso para o ensino religioso, a acrescentarse ao passivo da guerra. Os missionários não julgavam existisse no próprio Egito um filão ainda não esgotado, do qual viesse a salvação: os
católicos das grandes cidades do Delta, instruídos, ricos, mas que pouco
se interessavam pelo interior do Egito. Esses católicos, que desconheciam
inteiramente as comunidades cristãs em perigo, era preciso esclarecê-los
e despertar-lhes o senso da responsabilidade. Esses, a princípio, olhavam
só para a Europa, viajavam pela Europa; agora estavam impossibilitados
disso. Assim, menos absorvidos, tomaram mais a peito essa obra que
acabava de lhes ser proposta. Era essa, na verdade, a hora de Deus.
Com este fim foi criada em 1941 a "Associação Católica das Escolas
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elementares do Egito". Era composta por nove notáveis egípcios, representantes das nove comunidades católicas, e por um grupo de senhoras.
as "Responsáveis". A Associação assumiu o encargo de administrar as
escolas existentes, que se tornaram escolas egípcias, e de abrir novas.
Fez-se reconhecer pelo Ministério de Negócios Sociais e se apresentou ao
público sob o título mais popular de "Escolas gratuitas para as povoações do Alto-Egito", enquanto sobre os edifícios escolares afixava o dístico: "Escola cristã elementar". Uma campanha de artigos e de conferências foi empreendida ao mesmo tempo, em estreita ligação com o problema do "felá"; foram criados comités nas províncias; foram abertas subscrições, organizadas festas de beneficência no Cairo e em Alexandria; visitaram-se os habitantes de todo esse mundo, próximo ou distante; começou-se a chamá-lo "os nossos irmãos do Said". Um boletim intitulado,
"Eles e nós" tornou-os populares. Para tornar fecunda essa ação foi ini-ciado desde o começo um movimento de orações e de sacrifícios. Eles e
nós recitávamos cada dia esta invocação: "Jesus, Maria e José, que estivestes refugiados no Egito, fortificai e uni os católicos do Egito". E eis
aqui alguns resultados, só do ano ele 1947: 120 escolas, 10.000 alunos,
79 dispensários, 153 mestres. Para os mestres, um boletim mensal em árabe; um retiro anual que os reúne todos em Assiout; uma Escola Normal
dirigida pelos Padres Jesuítas de Mínia; estipêndio triplicado. Para os
Institutos: 25 novas construções-modelo; reparação de todas as antigas
escolas; mobiliário novo, Crucifixos nas paredes. Para os alunos: prêmios mensais; inspeção sanitária semanal pelas Irmãs dos burgos próximos; fornecimento de livros e cadernos gratuitamente; impressão de30.000 catecismos, em três edições de 10.000 exemplares cada uma. Os
nossos rapazes de 7 a 12 anos, e que devem, conforme a lei, passar 5
anos nas escolas, são quase todos coptas. Pouco menos da metade é de
católicos. A maior parte das nossas escolas são mistas, pois é quase impossível encontrar professoras para essas aldeias distantes; as condiçõesde vida não convêm a moças estranhas ao ambiente e no local não se
encontram instruídas. Recordemo-nos de que no Egito, apesar de dez anos
de grandes esforços, a proporção de iletrados é ainda de 83%, e especialmente do lado feminino. A inteligência do pequeno felá é vivíssima e se
desenvolve até à puberdade. Sofre em seguida uma espécie de "paralisação de crescimento", que se tenta justificar pela sub-alimentação, a ignorância do ambiente e com a falta de novos conhecimentos. Os nossos rapazes têm muito desenvolvido o gosto pelas coisas religiosas e pelas cerimônias demoradas. Uma memória particularmente fiel os ajuda a conservar mentalmente todas as respostas do catecismo e capítulos inteiros
do Evangelho. Devido a essa faculdade ele memória, os nossos mestres
têm demasiada tendência a lhes acender a mente durante as horas de instrução religiosa. Não obstante isto, quando se lhes refere qualquer coisa
ou se lha explica, a memória e a atenção dos rapazes como que se
acende. O pequeno Seminário Copta Católico, agregado desde o ano passado ao Colégio dos Padres Jesuítas do Cairo e presentemente unido ao
Grande Seminário de Tanta, faz o seu recrutamento quase que exclusivamente entre os nossos pequenos alunos das Escolas Cristãs. Para estender o benefício da instrução cristã à classe popular egípcia, quase inteiramente aldeã, a "Associação Católica da Juventude Egípcia", imitando a
Juventude Copta Ortodoxa, abriu muitas escolas dominicais nas aldeias.
Distribuem-se imagens contendo o texto do Evangelho aos rapazes, que
os levam aos seus pais. Para melhor auxiliar a obra dos voluntários deste
30*
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apostolado, foram há pouco traduzidos para o árabe os "Cadernos de
preparação ao catecismo", do abade Quinet. Do ponto de vista catequético, muito esperamos de uma próxima edição de uma "Vida de Cristo",
composta e elaborada segundo os métodos do dr. Lambach, para ensinar
os analfabetos a ler. Aparecerá em edições simultâneas, com todas as correções por nós sugeridas, e promovidas respectivamente pelos ortodoxos,
católicos e protestantes. Impressa a cores, em grandes caracteres, será
destinada a fazer Nosso Senhor conhecido por aqueles que só de nome
O conhecem. - Henry Ayrout (Osservatore Romano, 18-3-48).

O Cardeal Micara, Novo Protetor dos Frades Menores.
S. Santidade o Papa Pio XII teve a paternal benevolência de escolher
o novo Protetor da Ordem dos Frades Menores e das Irmãs a ela sujeitas, tendo a nomeação recaído sobre o Eminentíssimo Cardeal Clemente Micara, Prefeito da S. Congregação dos Ritos. O novo Protetor, acompanhado do seu gentil-homem, com. Guido Grillini, e de D. Giuseppe
De Marchi, da Secretaria de Estado do Vaticano, tomou posse do seu
novo encargo, no dia 9 de Fevereiro último. O cerimonial realizou-se solenemente na Basílica de S. Antônio, na Via ·Merulana, segundo o Ritual da
Ordem. Achavam-se presentes o Revmo. Ministro Geral, P. Pacífico M.
Perantoni, com seu Definitório e a Cúria Generalicia; S. E. Mons. Nuti,
o Pontifício Ateneu Antoniano com os seus professores e estudantes, a
Comissão para a edição crítica das obras do B. João Duns Scoto, o Comissário Geral da Ordem Terceira na Itália, representantes do Colégio
Apostólico, Religiosos da Delegação da Terra Santa, as Comunidades
Minoríticas de Roma, com seus respectivos Superiores, um elevado número de membros da O. T., as Associações Antonianas, as Franciscanas
Missionárias de Maria, as Franciscanas Missionárias do Egito, as Missionárias Clarissas de Bertinoro, as Missionárias de Jesus Menino, as Missionárias do Luxemburgo, as Missionárias de Cristo-Rei e uma imponente
multidão de fiéis. A cerimônia foi dirigida por Mons. Terzariol. Após a
leitura do Breve Apostólico, feita pelo P. Alfredo Polidori, secretário geral da Ordem, e o ato de obediência, o Revmo. Ministro Geral pronunciou
um nobre discurso de saudação, afirmando que a Ordem se sentia altamente honrada e feliz com a escolha do S. Padre, com a profunda segurança de que, protegida sàbiamentc pelo Em. Cardeal, alma delicadamente
franciscana, continuará o seu caminho na via traçada por seu Pai, para
a realização no mundo do reino de Cristo na paz e no bem. E conclui
formulando um respeitoso e grato voto ao Sumo Pontífice, dizendo: "Somos muito gratos à augusta bondade do Sumo Pontífice Pio XII, gloriosamente reinante, por se ter dignado conceder aos humildes Filhos de S.
Francisco um Pai e Protetor tão ilustre, tão paternal e afetuoso para
com seus protegidos". O Cardeal respondeu à saudação com palavras elevadas e férvidas, rememorando as benemerências da Ordem Franciscana.
à qual se gloria de pertencer como Terceiro, e as figuras mais luminosas
de seus Protetores - entre os quais o saudoso Cardeal Carlos Salotti,
recente~ente falecido - prometendo não ser inferior aos seus ilustres Predecessores na obra fervente cm que os seus Confrades Seráficos continuam
sempre mais e sempre melhor a sua atividade, nestes tempos em que tão
necessário é que o espírito de S. Francisco, alter Christus, retorne ao meio
de nossa sociedade tão transviada e delirante. Seguiu-se o canto do Te
Deum. e da antífona Salve, Saneie Pater, após os quais S. Eminência con-
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cedeu a triplice Bênção Eucarística. Durante a cerimônia, a Schola Cantorum do Pontifício Ateneu Antoniano executou magistralmente várias
peças lit(1rgicas. -

(Osservatore Romano, 9/10-2-48).

Concedida a um Franciscano da Califórnia a Medalha "Cervantes".
O Instituto Hispânico da Florida oferece anualmente a medalha "Cervantes" a quem se sobressaia em promover relações amistosas entre a
Espanha e Portugal e as nações de língua espanhola, nos campos da
História, da Literatura ou de outras relações civis. Este ano, e mais precisamente a 4 de Fevereiro, ofereceu-o ao Padre Maynard Geiger, O. F. M.,
arquivista da Missão de S. Bárbara, na Califórnia e membro da Comissão
Histórica da Diocese de Monterrey-Fresno para a causa da beatificação
do Servo de Deus Frei Junfpero Serra, fundador das Missões da Califórnia. O Padre Geiger é bastante conhecido no campo da cultura americana.
Antes de partir para a Missão de S. Bárbara como arquivista, já havia
publicado as seguintes obras documentárias sobre as Missões Franciscanas na Florida: The Franciscan Conquest of Florida, Biographical Dictionary of file Franciscans in Spanish Florida and Cuba, e havia traduzido,
com preciosas e importantes anotações, a obra The Martyrs of Florida, de
Ore. Desde a sua chegada à assim chamada "Velha Missão", em 1937,
catalogou os Arquivos e publicou o seu Calender of Documerzts in the
Santa Barbara Missiorz Archives, a expensas da Academia de História
Franciscana-Americana, fundada pelo P. Matias Faust, atual Procurador
Geral dos Frades Menores, e da qual é ele membro ativo. Para recolher
material necessário para a canonização do P. Serra, o P. Maynard esteve
três vezes no México, uma na Espanha, várias vezes nos Estados Unidos,
recolhendo um material riquíssimo e preciosíssimo, com o qual elaborará
uma interessantíssima e original biografia, que pensa dar à luz dentro de
dois anos, juntamente com um dicionário biográfico dos Franciscanos Espanhóis na Califórnia. - (Do "Osservatore Romano", 21-2-48).
O Primeiro Centenário de Uma Casa Editora.
A Casa Editora católica britânica Burns and Oates tornou-se objeto
de um particular reconhecimento, quando Sua Santidade o Papa Pio XII
recebeu em audiência especial o Dr. Shorma Burns, da Burns Oates and
W ashbourne, por ocasião do centésimo aniversário da mesma Casa. O
Dr. Burns é descendente do Sr. James Burns, que no início do século passado foi um conhecidíssimo editor de livros· anglicanos. Em 1847, o Sr.
James Burns ingressou na Igreja Católica, seguindo o seu amigo John
Henry Newman, que deveria mais tarde tornar-se conhecido como o grande Cardeal Newman. Assim procedendo, perdeu o Sr. Burns uma empresa editora que amorosamente havia construído em tantos anos de trabalho, mas ganhou o respeito e a colaboração de todos os escritores católicos que tomaram parte no famoso movimento de Oxford. Constituiu fato
muito promissor o de que um dos primeiros livros publicados pela nova
editora tivesse como autor a Newman e, como título, "Perda e ganho".
Desde então, o mundo de língua inglesa passou a conhecer como uma
das mais importantes casas editoras a de Burns, Oates and Washbourne,
cujas publicações representaram largamente o movimento literário que
constituiu um tão apreciável traço do renascimento católico na Inglaterra.
Em 1924, foi honrada com o título de "Editora da Santa Sé". Durante
a guerra, suas oficinas foram completamente arrasadas por uma incursão
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aérea, mas hoje já ostenta de novo magníficas instalações, à sombra da
catedral de Westminster. O Dr. Burns presenteou o Santo Padre com
um exemplar do Breviário Romano, recentemente editado pela sua Casa.
S. Santidade admirou muito o acabamento tipográfico da obra e concedeu
a Sua Bênção à Casa Editora e a todos quantos nela empregam sua atividade. No segundo século de sua atividade, que ora se inicia, deve-se esperar que o trabalho e a influência dessa Sociedade Editora católica inglesa serão notàvelmente acrescidos. - (Osservatore Romano, 29-1-48).
·O "Seelsorge Institut" de Viena.
O Seelsorge lnstitut, fundado em Viena como um organismo para a
,cura de almas e destinado aos interesses do clero, realizava cada ano,
.antes de 1938, em seguida às festas de Natal, um congresso geral que
.adquiria cada vez crescente importância para o clero não somente da
Austria, como de toda a Europa central. Em 1947, o seu diretor, Cônego
Rudolf, organizou novamente, pela primeira vez, uma conferência semelhante, a qual deveria investigar quais serão as consequências resultantes da perseguição nazista e das destruições da guerra, para a Igreja
e para a atividade do clero. Dela participaram 250 sacerdotes. Na assembléia de Janeiro último tomaram parte 400 párocos e curas, entre os quais
muitos procedentes da Suíça, Tchecoslováquia e França. Foi discutido
o tema: "Matrimônio e Família", chegando-se à conclusão de que na
Europa central, há cerca de 40 anos, depois da primeira guerra mundial,
.a família cristã não mais pôde ser restaurada sobre a precedente base
de uma sólida moral. O Provincial P. Roberto Svoboda, O. S. C., desenvolveu um exame geral no campo da Teologia Pastoral; o dr. llano Zacheri, professor de Ginecologia, e o dr. Niedermeyer, médico em Viena, fizeram outro, sobre medicina pastoral. Em Viena, nos últimos dez anos,
extinguiram-se acima de 66.000 lareiras familiares. Para 19.000 novos esposos, em 1947, não se encontrava sequer o mais modesto alojamento.
Sobre 68.000 pedidos ao magistrado de Viena, apenas 2.600 desses semteto obtiveram um alojamento qualquer. As consequências do número ex-cedente de mulheres e da. moral decadente levaram à verificação de um
.acréscimo de filhos ilegítimos de 7 para 25%, e desses recém-nascidos
40% não receberam o batismo. Do abusus matrimonii falou o P. Gottfried
Heinzel, S. j., da Universidade de Innsbruck. O matrimônio civil, introduzido pelos nazistas, em contraposição à nova Concordata com a Áustria,
e a facilidade das separações - afirmou o orador - conduziram à secularização da família e ao paganismo prático. O Bispo de Basiléia, Mons.
Francisco Streng, delineou os princípios gerais do matrimônio cristão. Seguiram-se com a palavra o professor T. Dillenberger, de Salisburgo, que
falou sobre matrimônio e virgindade; o professor Selmeider, também de
:Salisburgo, sobre a preparação da juventude para o matrimônio; o P.
Jean Mossaud, de Paris, sobre a tutela social do matrimônio. O Cardeal
lnnitzer, presente a quase todas as reuniões, declarou que às conclusões
,das discussões se deveria dar ampla publicidade, por constituírem uma
valiosa contribuição às questões que se referem ao matrimônio e à fa:mflia. (Osservatore Romano, 26-2-48).

Os Franciscanos e a Biblioteconomia.
Temos hoje, como é sabido, uma ciência especial para a perfeita organização das bibliotecas, ciência esta a que se deu o nome técnico de
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"biblioteconomia". Mas, verdade seja dita, esta ciência remonta ao século XVIII; hoje, contudo, atingiu o máximo da perfeição. A Igreja Católica, que sempre esteve à vanguarda de todo movimento cultural, compreendendo a sua elevada importância para conduzir os homens ao conhecimento da Verdade Suprema, do Sumo Bem e do Sumo Belo, que é
Deus, sempre esteve e ainda o está à frente desta ciência. Quem desconhece, acaso, a escola de biblioteconomia sediada no Vaticano? Atrai hoje,
como sempre atraiu, a admiração e a estima dos estudiosos de todo 0
mundo, iniciando um verdadeiro renascimento ou, melhor, reflorescimento,
das bibliotecas em nossos tempos. O Ministro Geral dos Frades Menores,
P. Frei Pacífico M. Perantoni, tornando-se intérprete do pensamento e dos
desejos dos últimos Pontífices, especialmente de Pio XII, felizmente reinante, o qual ainda recentemente incrementou as Escolas Vaticanas de
Paleografia, Diplomacia e Biblioteconomia, dirigiu a toda a Ordem uma
Carta Encíclica em que ministra sábias e importantes disposições para o
reflorescimento das bibliotecas próprias. Depois de rememorar, à luz de
documentos irrefragáveis, o amor que pelas bibliotecas sempre tiveram os
Franciscanos, movidos pelo exemplo do seu Seráfico Pai, o qual, como
refere Ubertino de Casale, baseando-se na autoridade de Frei Leão, companheiro do Santo, embora zelosíssimo da pobreza, desejava em cada casa
uma biblioteca provida de "suficientes livros" - ordena que as bibliotecas sejam organizadas segundo as exigências novas dos tempos, enriquecidas com todas as publicações mais interessantes: fratres bibliothecas
habeant, easque copiosas libris affatim praeditas, temporibus plane congruentibus; e determina que, dentro do mais breve prazo possível, no Pon-

tifício Ateneu Antoniano, em Roma, seja proporcionado a Padres das várias Províncias um curso com lições práticas sobre o modo de dispor, restaurar e conservar os livros, bibliotecas e arquivos, e que nos cursos de
Teologia sejam dadas aulas de bibliologia. Ordena igualmente que em cada
Província sejam organizadas o mais breve possível, nos Conventos de estudos, Bibliotecas centrais, do tipo da Biblioteca Antoniana do mesmo
Ateneu, transportando-se para elas os livros dos outros Conventos, e que
cada Província tenha um Comissário que fiscalize o regular funcionamento das bibliotecas segundo as normas estabelecidas pelo Comissário Geral,
residente no Colégio Internacional de Santo Antônio em Roma. E evoca,
sàbiamente, a palavra de Tritêmio: "Ex bibliothecis facile moT1achon1111
discipliTla cognoscit11r . .. Codices fui hoT1oraT1t te sic11t a te hoT1oranf11r".

D. Scaramuzzi (Osservatore Romano, 8-2-48).

Homenagem do Novo Governo Irlandês ao Sumo Pontífice.
No dia 24 de Fevereiro último, S. Excia. John Costello, novo Primeiro
Ministro da Irlanda, enviou a S. Santidade, por intermédio do Embaixador
junto à Santa Sé, a seguinte mensagem: "Por ocasião de nossa ascensão ao
Poder e da nossa primeira reunião de Gabinete, os meus colegas e eu
desejamos depor aos pés de Vossa Santidade a asseguração de nossa filial
lealdade e de nossa devoção para com a Augusta Pessoa de Vossa Santidade, assim como da nossa determinação de nos deixarmos guiar em
todos os nossos trabalhos pelos ensinamentos de Cristo, e de nos esforçarmos por alcançar na Irlanda uma ordem social baseada nos princípios
cristãos". Respondendo, a 29 do mesmo mês, a essa mensagem, o Santo
Padre exprimiu ao sr. Costello e seus colegas ele Ministério o seu agrado
pelo atestado de filial devotamento tributado a Ele. "Nestes dias, por-
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tanto, enquanto as forças do mal estão fermentando em muitas partes do
mundo, o propósito proclamado pelo sr. Costello e por todos os Ministros de quererem guiar-se na sua tarefa segundo os ensinamentos de
Jesus Cristo, não poderia senão tornar-se oportuníssimo e surgir como
um índice consolador da fé cristã do povo irlandês, sempre zelosamente
conservada como herança preciosa. E é exatamente dessa fé que germinou o propósito de trabalhar para a manutenção de uma ordem social
solidamente apoiada sobre os princípios cristãos. O Santo Padre invoca,
portanto, as bênçãos divinas sobre tão nobres intenções e sobre a obra
do Governo Irlandês, augurando que a Irlanda possa gozar sempre da liberdade e de uma pacífica prosperidade, dons divinos que somente podem
esperar os povos que sabem resguardar-se das teorias errôneas, desgraçadamente tão difundidas hoje". - (La Civiltà Cattolica, 6-3-48 e 20-3-48).
Assembléia dos Superiores Franciscanos da Sicília.
Preparada por uma série de exercícios espirituais pregados pelo Revmo.
P. Bernardo Galliotto, O. F. M., realizou-se a primeira assembléia dos Padres Guardiães da Província Sícula dos Frades Menores, presidida pelo
Provincial M. Revmo. P. Antônio Garra, O. F. M. Os temas da convenção, de grande atualidade para o reflorescimento do ideal franciscano nas
Comunidades, nas Organizações, na sociedade, e as relativas ordens do
dia foram tratados e apresentados com competência pelos vários relatores escolhidos. O Comissário Geral da Ordem Terceira na Itália, P. Benvindo Magnani, participando da assembléia, traçou as direções para o
reflorescimento do Franciscanismo na sociedade. Por fim, e digna de relevo, foi a visita do M. Revmo. Ministro Geral, P. Pacífico Perantoni,
que, na sua breve permanência, embora atarefado de trabalho, se declarou felicíssimo por encontrar-se no meio de quarenta Superiores da Sicllia e, encerrando o primeiro convênio, indicou a vida e virtudes do Seráfico Patriarca e os ensinamentos do S. Padre Pio XII, como meios seguros para o retorno às glórias antigas, de que se orgulha a história franciscana dessa ilha italiana. - (Osservatore Romano, 28-1-48).

NECROLOGIA
Cardeal Oennaro Granito Pignatelli di Belmonte. - No dia 16 de Fevereiro, poucas semanas antes de completar o 97.º aniversário de uma
longa existência iriteiramente dedicada à glória de Deus e de sua S. Igreja, faleceu em Roma, confortado com todos os Sacramentos e com a Bênção especial que lhe outorgou o S. Padre, o Em. Cardeal Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Bispo de óstia e de Albano, Decano do Sacro
Colégio Cardinalício e Prefeito da Sacra Congregação Cerimonial. Nascera o Em. Purpurado, a 10 de Abril de 1851, em Nápoles, filho de ilustre e
nobre família. O pai, douto e afamado historiador e literato, soube transfundir no filho, que tanto deveria honrar sua geração, o amor ao dever
e ao sacrifício; a mãe, piedosíssima dama, acompanhou até idade avança-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

473

da seus apostólicos empreendimentos e sua ascensão na carreira eclesiástica. Enviado ainda jovem para o Colégio de Mondragone, af completou
com louvor os estudos humanísticos, sob a direção dos Religiosos da Companhia de Jesus, alcançando, aos dezoito anos, o bacharelado em filosofia. Retornando ao lar, passou uma operosa juventude, em que a persistente aplicação aos estudos se unia aos sucessos na música e na pintura, que o tornaram distinto entre seus coetâneos e o impuseram ao seu
meio por suas singulares qualidades. Várias viagens ao estrangeiro completaram sua cultura. A 29 de Setembro de 1877 falecia em Nápoles o Arcebispo, Cardeal Riário Sforza; o jovem Granito, conhecido na sociedade
partenopéia pelo seu título de Conde de Cupertino, assistiu ao edificante
trânsito do venerado Pastor, e desde aquele momento sua alma sentiu-se
privilegiada pelo Senhor com o convite ao Sacerdócio. Consultou a esse
respeito um distinto monge de Cava dei Tirreni, D. Guilherme Sanfelice,
que o encorajou no seu desígnio e, pouco depois, elevado a Arcebispo de
Nápoles e, portanto, a Cardeal, lhe conferiu a S. Ordenação em 5 de Junho de 1879, chamando-o para junto de si como secretário e administrador
da Cúria. Contemporâneamente o jovem Sacerdote se aperfeiçoou nos estudos eclesiásticos e, alcançada a !áurea em Teologia, dedicou-se às multiformes obras do ministério e da salvação das almas. Em duas lutuosas
circunstâncias pôde inesperadamente manifestar o ardente zelo e a caridade
excepcional de seu coração: no desastre telúrico de Ischia, em 1883, e na
epidemia de cólera em Nápoles, em 1884, permaneceu constantemente ao
lado do seu Pastor e se desdobrou em inexaurlvel abnegação a favor dos
sinistrados e das vítimas do morbo, ministrando a esses últimos os Sacramentos, a Crisma inclusive, para o que tinha especial faculdade. Em reconhecimento aos seus trabalhos, nesse mesmo último ano lhe foi outorgada a nomeação de Prelado Doméstico de S. Santidade, enquanto as Autoridades Eclesiásticas lhe aumentavam os encargos, com novas funções de
alta confiança. Entre outras, foi-lhe cometida a incumbência de preparar,
em 1886, os católicos militantes de sua cidade para . tomarem parte na
administração municipal, e ele soube conduzi-los a uma memorável vitória,
graças também à campanha por ele desenvolvida no jornal Libertà Cattolica, que por muito tempo o teve como editor e diretor sagaz e brilhante.
E, em 1893 foi convidado a transferir-se para Roma, como oficial da S.
Congregação dos Negócios Eclesiásticos Extraordinários, e alguns anos
depois iniciou a carreira diplomática, designado para a Nunciatura cm
França, como Conselheiro, depois de haver feito parte, no ano anterior,
da Missão Pontifícia especial, enviada à Rússia para assistir à coroação
do Czar Nicolau II. Participou em 1897 de semelhante Missão, por ocasião
do 60.º aniversário de governo da rainha Vitória da Inglaterra, e desde
então várias cortes e chancelarias européias tiveram oportunidade de apreciar os dotes de sua cultura, de sua distinção, mas, sobretudo, de sua profunda e religiosa piedade. O imortal Pontífice Leão XIII elevou Mons. Granito di Belmonte, em 1899, à Igreja Titular de Edessa, e lhe confiou a
Nunciatura Apostólica na Bélgica. O novo Núncio havia apenas apresentado
suas Credenciais ao rei Leopoldo II, quando teve de partir para Londres
para levar à família real inglesa as condolências de S. Santidade pela
morte da rainha Vitória. Tornou à capital belga, onde a sua atividade deixou inapagáveis vestígios, aí permanecendo até 1904, quando o Servo de
Deus, S. S. Pio X o promoveu à Nunciatura em Viena. Nada suaves foram as dificuldades que no novo posto se lhe depararam, entre as quais
o perigo de infiltração do modernismo mesmo nas fileiras católicas; mas
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tudo soube ele superar com o seu intransigente apego ao cumprimento do
dever, que suscitava admiração mesmo nas esferas que lhe eram adversas. Em Junho de 1911, terceira viagem a Londres, aonde foi levar ao novo
rei Jorge V as felicitações de S. Santidade, pela sua elevação ao trono.
Dessa Missão participou, como Prelado, o jovem Mons. Eugênio Pacelli,
o futuro Sumo Pontífice Pio XII. No Consistório de 27 de Novembro de
1911 a Púrpura Romana selou a complacência do Sumo Pontífice por tantos sucessos. Ao Cardeal Granito foi assinado o título presbiterial de S.
Maria dos Anjos, permutado três anos mais tarde, por opção e por morte
do Cardeal Agliardi, pela Sede Suburbicária de Albano. Em três solenes
ocasiões foi o pranteado Purpurado Legado Pontifício: ao Cungresso Eucarístico Internacional de Lourdes, em Julho de 1914; às festas de Orléans,
em 1921, por ocasião da canonização de S. Joana d'Arc; e au Congresso
Eucarístico Nacional Italiano em Palermo, em 1924. Com a morte do Cardeal Vicente Vannutelli, em 1930, o Cardeal Granito di Belmonte lhe sucedeu como Decano do Sacro Colégio e na Sede Suburbicária de óstia,
anexo a este cargo o Ofício de Prefeito da Sacra Congregação Cerimonial.
Enquanto se desdobravam sua atividade pastoral e a sua inesgotável caridade, imenso foi o contributo que deu à Sacra Congregação de que fazia
parte, sempre presente às reuniões e vigilante em secundar o desenvolvimento da Cúria. Notável sobretudo foi o seu trabalho na Congregação
dos Ritos, como Introdutor das causas dos Servos de Deus. Quis o Senhor alegrar-lhe o plácido trespasse, fazendo-o assistir poucos meses antes
à beatificação de sua heróica diocesana Maria Goretti e coroando as suas
instâncias para a introdução da· causa de seu primeiro mestre espiritual,
o Cardeal Sixto Riário Sforza. Participou de três Conclaves e entrou no
de 1939 depois de haver merecido as especiais atribuições de Decano do
Sacro Colégio durante a Sede Vacante. Jamais houve circunstância solene
ou árdua, em que se não revelasse o seu ardor pelos direitos de Deus, da
Igreja, do Pontificado. Dentre outras, permanecerá indelével a afirmação
de calorosa fidelidade que ele, também em nome de seus Em. Colegas,
endereçou em Dezembro de 1946 ao S. Padre, quando ousou levantar-se
contra o Vigário de Jesus Cristo uma onda, aliás estéril, de irreligião e vitupério. Com que palavras procurava sintetizar e embelezar as férvidas
demonstrações de homenagem augurais que, na vigília de Natal e nos
aniversários de S. Santidade ele costumava ler junto ao trono apostólico,
e nas quais transfundia os arroubos e a sinceridade de seu nobre coração! Tais atos permanecem como monumentos de indefectível e sólida fidelidade na imorredoura recordação dessa imponente personalidade, de
olhar límpido e de trato ameno. Uma luz excepcional iluminou as últimas
horas de sua incomum peregrinação terrena: a augusta visita do Santo
Padre junto ao enfermo, o qual não quis somente reafirmar a constante
benevolência do Sumo Pontífice para com um tão digno Purpurado, mas
também proclamar quanto o Chefe visível da Igreja queria honrar tão
ínclito filho. O Cardeal Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte pertencia
à Sacra Congregação do Concílio, dos Ritos, Cerimonial e dos Negócios
Eclesiásticos Extraordinários. Era igualmente Protetor de insignes Ordens
Religiosas, entre as quais a dos Menores Capuchinhos, os Eremitas de
S. Agostinho, os Agostinianos Descalços, os Mínimos e outras numerosas
Congregações e Institutos. - (Osservatore Romano, 16/17-2-48).

D. Frederico Beníclo de Sousa e Costa. - Telegrama procedente de
Barcelona, Espanha, comunica que faleceu a 26 de Março deste ano, o
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Exmo. Revmo. Sr. Dom Frederico Benício de Sousa e Costa, nascido aos
15 de Outubro de 1875 em Vila Aboim, Estado do Pará. Era Doutor em
filosofia e teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Ordenado presbítero a 1.0 de Abril de 1899, exerceu o cargo de Vigário da paróquia de
N. S. de Nazaré em Belém do Pará. Em 18 de Outubro de 1902 foi nomeado Cônego da Catedral; e Protonotário apostólico a 12 de Abril de 1904.
Por decreto do Santo Padre Pio X, de 22 de Setembro do mesmo ano,
foi nomeado Prelado de Santarém no Arcebispado de Belém do Pará. Eleito Bispo do Amazonas, em 8 de Janeiro de 1907, foi sagrado em Roma
pelo Exmo. Revmo. Sr. Cardeal Gotti, a 19 de Março desse ano, na capela do Colégio Pio Latino Americano, e tomou posse da diocese a 2 de
Junho. Governou o bispado de 1907 a 1914, tendo resignado e sendo então nomeado -pelo Papa Pio X, Bispo titular de Tubuna. Depois foi para
a Europa, professou na Ordem Beneditina dos Camaldulenses, no convento de Frascati, na Itália. Mais tarde esteve em Neblus na Palestina e
finalmente residiu em Barcelona, Espanha. Seu sepultamento realizou-se
no dia 27 de Março, tendo presidido as cerimônias o Exmo. Revmo. Mon:senhor Modrego, Bispo diocesano, com a assistência do Bispo de Colofon,
do secretário do consulado geral do Brasil e das autoridades civis e militares de Barcelona.
Monsenhor João Batista Ou Dréneuf, S. J. - Faleceu, no dia 6 de
Março, em Diamantino (Estado de Mato Grosso), o Revmo. Mons. João
Batista Du Dréneuf, S. J., Administrador Apostólico daquela Prelazia. Mons.
Dréneuf nasceu em 23 de Julho de 1872 e entrou para a Companhia de
Jesus em 24 de Setembro de 1891. Na Ordem ocupou cargos das maiores
responsabilidades. Reitor do Colégio São Luís, primeiro em !tu, depois
na Capital paulista, foi o primeiro Superior da Vice-Província do Brasil
-Central, constituída em 1925. Quando em 1930 a Companhia de Jesus
reencetou no Brasil sua tradição missionária, a Santa Sé houve por bem
designá-lo Administrador Apostólico da recém-fundada "Prelatura Nullius"
de Diamantino e o Padre Geral dos Jesultas o nomeou Superior da nova
Missão, confiada aos cuidados das três Províncias da Ordem no Brasil.
Desde então Mons. Du Dréneuf consagrou inteiramente aos interesses da
Prelazia os grandes dotes que de Deus recebera. Foi uma incansável atividade missionária de 18 anos, por entre as dificuldades de comunicação
de um território muito extenso e de clima inóspito.

D. Domingos de Silos Schellhorn, O. S. B. - Ocorreu no dia 23 de
Maio, em S. Paulo, o falecimento de D. Domingos Schellhorn, Abade do
Mosteiro de São Bento daquela cidade. Natural da Baviera, Alemanha,
onde nasceu em 1881, muito cedo deixou seu país natal e como jovem
estudante, se apresentou aos Superiores da Ordem de São Bento, que então se incumbiam da restauração monástica das abadias beneditinas brasileiras. Tendo sido recebido pelo próprio Abade Geral, D. Frei Domingos da Transfiguração Machado, que tomara a iniciativa do salutar movimento de restauração, foi o candidato recém-vindo encaminhado para
a veneranda abadia de São Paulo, onde recebeu o nome monástico de
Domingos de Silos e professou no ano de 1908. Ordenado sacerdote em
1908, dedicou-se pelo espaço de 20 anos ao magistério, sendo Professor
do conhecido Ginásio de São Bento da Capital paulista, do qual chegou
a ser Reitor. Missões de maior responsabilidade ainda o aguardavam. Sendo Abade do Mosteiro D. Miguel Kruse que por esta ocasião se entregava
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ao notável empreendimento de construção espiritual e material que o notabilizaram - a suntuosa basílica, novo mosteiro, e inúmeras obras que
São Paulo deve e agradece a D. Miguel - fez D. Domingos seu Prior e
com isso o encaminhava para a sua própria cátedra abacial, já que de
perto a morte o espreitava. Falecido D. Miguel, foi eleito Abade D. Domingos Schellhorn, no ano de 1929, e desde então até esta data dirigiu
o Mosteiro de São Paulo com aquelas mesmas qualidades e virtudes que
já o caracterizavam como simples monge. Sofrendo já há alguns anos, de
grave enfermidade, foi afinal D. Domingos libertado dos pesos desta vida
para a vitória por ele merecida em tantos anos de trabalho silencioso e
fecundo.

Mons. Vicente Martins da Costa. - Faleceu no dia 27 de Março em
São Paulo, após uma operação. Pertencia ao clero cearense. Nascido em
19 de Julho de 1880, ordenou-se sacerdote em 1903 e foi pároco sucessivamente em Camocim, Granja (30 anos) e Sobral (10 anos). Por último,
lecionava sociologia e pedagogia. Fundou a "Academia de Estudos e Letras
de Sobral", cuja Revista manteve com esforços inauditos por mais de trêsanos. Era sócio do Instituto Histórico do Ceará e do Instituto Genealógieo
Brasileiro de São Paulo. Publicou: A Rússia dos Soviets; A Família, o Divórcio e a Eugenia; Homens e Vultos de Sobral; Escola Nova e Educação
Nacional; A Diocese de Sobral (obra em vários tomos, não terminada) e
Teatro do Cura d' Aldeia (sob o pseudônimo Victor Mery).
Mons. Juvenal Augusto de Toledo Kõhly. - Faleceu no dia 3 de Fevereiro em Bragança, Estado de São Paulo. Natural de Taubaté, foi ordenado sacerdote aos 8 de Abril de 1894. Foi Professor do Seminário Provincial de São Paulo, Vigário das paróquias de Santos, Atibaia, Itatiba e
Bragança, e desde Junho de 1933 era Vigário Geral da diocese bragantina.
Era membro e grande propagandista da Ordem Terceira Franciscana.
Cônego José Betamêo de Gouveia Nóbrega. - Faleceu em 14_ de Abril
na cidade de João Pessoa, na idade de 77 anos. Era o mais antigo membro
do clero paraibano. Ainda seminarista, assistira à solenidade da instalação
da diocese do seu Estado, sendo um dos últimos sobreviventes que assinara a ata de posse do primeiro Bispo de Paraíba, D. Adauto Henriques,
em 2 de Março de 1892. Depois de aperfeiçoar os seus estudos eclesiásticos em Roma, trabalhou em várias dioceses brasileiras, notadamente em
Recife, Ilhéus, Aracaju, Caicó e Garanhuns. Como Vigário de Soledade,
o velho sacerdote prestou relevantes serviços à terra natal, deixando o
seu nome ligado a várias obras de caráter social. Nos seus derradeiros
momentos foi assistido pelo Sr. Arcebispo D. Moisés Coelho.
Cônego Aprígio Carneiro da Cunha Espínola. Faleceu em 20 ele
Maio na cidade de João Pessoa. Nasceu a 3 de Janeiro de 1868 em Nlamanguape (Paraíba). Fez os estudos primários na sua terra natal, e os
secundários e eclesiásticos no Seminário de Olinda, onde foi matriculado
em 1884. Em 1894, com a criação da diocese da Paraíba, foi transferido
para o Seminário de João Pessoa, onde foi ordenado em 28 de Outubro
do mesmo ano. Ocupou os seguintes cargos: Cooperador da Catedral da
Paraíba e Professor do Seminário (1894-95); Vigário da Serra da Raiz
( 1896-1931) ; Capelão do Ginásio da Imaculada Conceição em Campina
Grande (1931-37); e Capelão do Hospital Santa Isabel (1937-45). Era o
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Cônego Américo Vasco. - Faleceu no dia 8 de Abril no Rio de Janeiro, na idade de 81 anos. Era natural do Estado de Pernambuco, mas
residia há muitos anos na Capital Federal. Exerceu o paroquiato no Nordeste brasileiro e no Rio de Janeiro, ocupando o seu zelo em diversos
ministérios.
Pe. Antônio Brunetti. - Faleceu no dia 1° de Junho na Casa paroquial
de ltapetininga, Estado de São Paulo. Nasceu em Sorocaba em 17 de Novembro de 1901. Fez os estudos eclesiásticos no Escolasticado dos Jesuítas,
no Seminário de Botucatu e no Colégio Pio Latino Americano em Roma.
Recebeu o presbiterato em Roma, das mãos do Cardeal Vigário Basílio
Pompili, a 30 de Outubro de 1927. Na Universidade Gregoriana, recebeu os
graus de Doutor em Teologia e de Bacharel em Cânones. Regressando
para a diocese de Botucatu, trabalhou primeiro em Cabrália. Com letras
dimissórias do Bispo de Botucatu, de 5 de Agosto de 1931, por tempo de
um ano, veio para a diocese de Sorocaba, onde foi incardinado a 16 de
Setembro de 1938. Foi sucessivamente pároco de Porto Feliz, Capão Bonito e, desde 1934, de ltapetininga, onde deixou adiantada a construção da
nova Matriz.
Pe. Antônio Dias da Costa. - Faleceu em 11 de Janeiro, na paróquia
de Lavras do Sul, diocese de Pelotas. Era natural de Portugal, onde nasceu
a 26 de Abril de 1876. Fez seus estudos em Coimbra e recebeu o presbiterato a 6 de Julho de 1902. Exerceu o paroquiato em duas freguesias de
sua diocese. Após a proclamação ela República em 1910, resolveu vir para
o Brasil, onde incorporou-se ao clero da então diocese de Porto Alegre.
Trabalhou 14 anos na paróquia de N. Senhora da Conceição de Piratini,
que foi capital da efêmera república dos Farrapos. Em Março de 1924 foi
nomeado Vigário de Lavras do Sul, onde desenvolveu abençoado apostolado
em vários setores, distinguindo-se principalmente pelo seu zelo pela Obra
das vocações sacerdotais e tendo a satisfação de ver algumas dezenas de
jovens abraçarem a carreira eclesiástica.
Pe. Carlos de Barros Barreto. - Nascido no Rio de Janeiro em 13 de
Maio de t.905, fez os seus primeiros estudos no Seminário de Olinda, indo
completá-los em Roma, onde estudou na Universidade Gregoriana e se
ordenou sacerdote no dia 22 de Julho de 1928. Voltando a Pernambuco,
ocupou os cargos de Professor e Vice-Reitor do Seminário, Vigário de São
José, Professor de doutrina católica na Faculdade de Filosofia de Recife,
Assistente da Ação Católica e Examinador sinodal. Faleceu no Rio de Janeiro, em consequência de uma delicada intervenção cirúrgica.

Pe. Félix Pimentel Barreto. - Faleceu no dia 4 de Abril cm Recife,
onde era Diretor do Ginásio da cidade e deputado estadual. Nasceu em
Palmares aos 14 de Abril de 1892. Ordenado sacerdote em 19 de Novembro de 1916 pelo Cardeal D. Sebastião Leme, então Arcebispo de Pernambuco, desenvolveu o seu apostolado como Diretor do Colégio Arquidiocesano e de outros estabelecimentos de ensino. Foi Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, tendo ficado por algum tempo no exercício de Governador. Faleceu quase repentinamente, mas ainda teve tempo de mandar
chamar o seu confessor e receber o S. Viático.
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Pe. Joaquim Nonato Gomes. - Faleceu em Teresina, no Estado de
Piauí, onde era Vigário da Catedral. Filho de uma familia humilde, começou sua carreira como auxiliar de alfaiate. Ingressou depois no Seminário
local, fazendo um curso brilhante. Sua morte foi descoberta~_pelo sacristão que, preocupado com a sua demora, foi até a residêncra do Padre.
Como ninguém atendesse, arrombou a porta, encontrando o Vigário seriamente ferido no rosto, pois havia levado uma queda. Transportado
para o Hospital, veio a falecer horas depois.
Pe. Ângelo Monaco. - Nascido em Teggiano (Itália), veio para o
Brasil em 1909, incardinando-se na Arquidiocese de Porto Alegre. Trabalhou primeiro em Bagé, Barra do Ouro, S. Marcos de Farroupilha e S. Antônio da Patrulha. Em 1922 foi-lhe confiada a paróquia de Fagundes Varela (então Bela Vista), onde permaneceu por 25 anos, até a sua Ltltima
enfermidade. Faleceu piedosamente no dia 28 de Fevereiro no Hospital
de Caxias do Sul.
P. Antônio d' Angelo. - Faleceu, em São Paulo, a 3 de Março. O
extinto era natural da cidade de Latrônico, província de Potenza, na Itália, sendo seus pais Caetano D'Angelo e Maria José Pittela. Nasceu aos
13 de Junho de 1890 e fez seus estudos no seminário regional de Nápoles,
onde foi ordenado aos 3 de Abril de 1920, para a diocese de Policastro dei
Golfo. Era professor diplomado em ciências matemáticas e físicas. Desde
1937 servia nesta arquidiocese, primeiramente como capelão da Casa da
Infância e depois como pároco de N. Senhora das Dores, na Casa Verde.
Estava incardinado na arquidiocese desde 19 de Maio de 1941. Prestou relevantes serviços nos postos que ocupou, mormente em sua paróquia, que
dotou de vários melhoramentos.
D. Jerônimo Vieira dos Santos, O. S. B. - Faleceu no Rio de Janeiro
D. Jerônimo Vieira dos Santos, monge do Mosteiro de S. Bento. O venerando religioso, que encontra agora repouso depois de acerba e longa enfermidade, suportada com paciência exemplar, nasceu em Sergipe, em 2 de
Setembro de 1881, tendo recebido na pia batismal o nome de Hortênsio.
Sentindo-se, na juventude, chamado para o estado eclesiástico, entrou para
o Seminário da Baía, onde fez seus estudos e recebeu todas as ordens,
inclusive o sacerdócio, a 30 de Outubro de 1910. Como pároco na Arquidiocese da Baía, e na Diocese de Aracaju, mostrou-se pastor cheio de zelo
e virtude, tendo sido distinguido com a dignidade de Cônego. Depois de
muito trabalhar naqueles Estados, o Côn. Hortênsio transferiu-se para a
Arquidiocese do Rio de Janeiro, e aqui teve ocasião de prestar seus serviços na cura de almas, sendo capelão do Asilo S. Luís, onde deixou grata
recordação. Aspirava, porém, a uma vida de maior perfeição, e este fora
o voto secreto de sua adolescência. Pediu ingresso na Comunidade beneditina do Mosteiro desta Cidade, onde, depois de passar pelas provações
da Regra Monástica, foi admitido aos votos e recebeu a consagração monacal, com outros confrades, no dia 11 de Julho de 1941. D. Jerônimo este foi o nome recebido no Noviciado beneditino - jazia há muito no
leito de dor, onde, depois de confortado pelos sacramentos da Igreja, repousou, afinal, na madrugada de 19 de Junho de 1948, poucos instante~
depois de receber a santa Comunhão.
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frei Reginaldo Tournler, O. P. - Faleceu em Uberaba, na idade de
78 anos. Era natural da França. Entrou na Ordem Dominicana a 4 de
Agosto de 1897. Depois de ordenado sacerdote, veio para o Brasil (em
1902). Trabalhou muitos anos como missionário no Estado de Goiás. Na
Ordem ocupou cargos de responsabilidade. Era pregador geral e Conselheiro da Vice-província, que representou no Capítulo de 1924, em São Maximino. Daí seguiu para Roma como membro da Comissão encarregada
da organização da Exposição Missionária Vaticana. Interessado em estudos geográficos, organizou os mapas do Triângulo Mineiro e do Estado
de Goiás. Era Membro Correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil.
frei Querubim de Carpiano, O. F. M. Cap. - Nasceu em Carpiano,
Milão, aos 11 de Junho de 1874. Entrou na Ordem dos Capuchinhos em 21
de Março de 18.91. Ordenado sacerdote em 22 de Dezembro de 1900, veio
para o Brasil em Dezembro de 1901, onde trabalhou primeiro durante muitos anos na missão de Barra do Corda, paróquia em cujos limites está a
colônia de Alto Alegre, tristemente célebre pelos sangrentos acontecimentos que enlutaram a missão em 13 de Março de 1901, data em que vários
Capuchinhos foram sacrificados pelos índios. Em 1918 foi nomeado Superior do Convento de Fortaleza. Depois de passar dois anos (1922-23) em
Canindé, voltou novamente para o sertão maranhense, desta vez como Superior e Vigário de Imperatriz, a paróquia mais distante da Prelazia de
S. José de Grajaú, recentemente criada e entregue aos PP. Capuchinhos.
Em 1929 foi transferido para o Convento de Belém no Pará, onde foi
encarregado da assistência religiosa aos recolhidos nos hospitais de isolamento e aos leprosos de Tucunduba, sendo mais tarde Superior do mesmo Convento. De 1937 encontramos Fr. Querubim novamente no campo
apostólico de sua predileção na qualidade de Capelão do Leprosário do
Bonfim, no Maranhão, cargo esse que, exerceu com dedicação até a sua
morte, que ocorreu no dia 19 de Abril no Convento do Carmo. Nos últimos momentos teve a assistência de seus Irmãos de hábito e do Sr. Arcebispo D. Adalberto Sobral, grande amigo do humilde Filho de S. Francisco.
frei félix de Olivola, O. P. l\ll. Cap. - Faleceu em princípios deste
ano, a bordo do navio argentino "Rio Santa-Cruz", quando de viagem à
Itália a fim de tratar da causa do Bispo-Mártir D. Vital. Nasceu em 30
de Janeiro de 1873 em Olivola, Itália. Ingressou na Ordem dos Capuchinhos a 19 de Fevereiro de 1888 e foi ordenado sacerdote a 2 de Abril de
1897. Foi Professor de Moral ._no Seminário Maior de Lucca. Interessou-se
muito pela Ordem Terceira, de que era Diretor e para a qual fundou a revista "Squilla Serafica". Depois de trabalhar na Sardenha e na Africa, veio
para o Brasil em 1931, como Superior da Missão de Pernambuco. No meio
de seus numerosos trabalhos de apostolado, ainda achou tempo para estudos históricos. Publicou a biografia de D. Vital sob o título "Um Grande
Brasileiro", e reeditou em três volumes o valioso trabalho de Antônio dos
Reis "O Bispo de Olinda perante a História", obra de há muito esgotada.
Erigiu ainda um artístico monumento, onde repousam os restos mortais
do glorioso antístite.

Pe. Eduardo Wolter, S. J. - Faleceu no dia 12 de Janeiro, na Escola
Apostólica de Estação São Salvador, R. G. S. Nasceu aos 23 de Janeiro de
1875 na cidade de Bremen. Depois de ordenado sacerdote, veio em 1908
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para o Brasil, onde primeiro trabalhou quatro anos como Professor em
São Leopoldo e Pareci Novo. Em seguida exerceu o seu ministério nas paróquias de Estrela, Pelotas e Cerro Largo. Em 1928 foi nomeado Diretor
espiritual, Professor e Ecônomo do Seminário Diocesano de Santa Maria.
De 1936 a 1944 foi Reitor do Seminário Diocesano de Uruguaiana, em
Cerro Largo. Em 1944 assumiu pela segunda vez a direção da paróquia
da mesma cidade, mas em 1946 teve que retirar-se por motivos de saúde,
passando o último ano de sua vida na Escola Apostólica de Estação
São Salvador.

Pe. Miguel Ramos, C. M. F. - Faleceu no dia 21 de Maio, em Sant'Ana
do Livramento, R. O. S. Nasceu a 8 de Maio de 1879 em ltuero de Azaba,
Espanha. Fez sua profissão religiosa a 15 de Agosto de 1894 e ordenouse sacerdote em 29 de Junho de 1902. Depois de trabalhar na Espanha
e em Portugal, veio para o Brasil, onde missionou sobretudo nas terras
baianas. Foi Vigário de Guarulhos, e ítltimamente era Coadjutor da extensa paróquia de Livramento.
R. 1. P.
H e t I f I c a ç ã o. - Mal orientados por uma noticia errônea veiculada pelo "Jornal do Brasil", publicamos em Março (p. 22:i) o necrológio do Exmo. Revmo. Sr.
U. João lrlneu Jofflll. Felizmente, o Ilustre Prelado restabeleceu-se da grave doença
{lue o acometera. Fazemos votos que Deus o conserve por muitos anos. (A Redação).

...
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Compêndio de Teologia Pastoral, pelo Cardeal J a i m e d e B a r r o s
C â m ar a, Arcebispo do Rio de Janeiro. - Livraria AGIR Editora,
Rio, 1948. 1 vol. br., 15X22 cm, 366 págs.
E' uma obra de grande valor e utilidade. Não só porque a primeira
publicada em português, mas sobretudo porque bem coordenada e bem
escrita, bastante desenvolvida e razoàvelmente completa. Alega o preclaro
Autor que não dispôs do tempo e do lazer necessários para o acabamento
de tão subida tarefa, só tendo encontrado n-os poucos dias de uma viagem
à Europa, a bordo do Duque de Caxias "a tranquilidade e ambiente favoráveis a empreendimentos desta monta. . . No mais, foi simultâneamente
com visitas pastorais, pregação de retiros, visitas canônicas ao seminário e a comunidades religiosas, isto é, em instantes furtados a trabalhos
sérios que, bem ou mal, prosseguiu a feitura da obra ... " Podemos, entretanto, assegurar que essas condições, tão desfavoráveis à elaboração de
um livro de tal ordem, mal deixaram vestígio nas suas páginas. No conjunto ele forma um todo coeso, cujas partes estão distribuídas harmoniosamente, de modo a fornecer ao leitor uma vista geral do assunto e também vistas parciais, às vezes bastante minuciosas, dos especiais temas aí
encadeados.
Depois de um preâmbulo em que se expõe a definição, a importância
e o método da Teologia Pastoral, tal é considerada neste livro, está ele
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dividido logicamente em duas grandes partes, que tratam - a primeira,
da pessoa do Pastor, - e, a segunda, dos encargos do Pastor, explicando-se nesta última, naturalmente a mais extensa, o principal do assunto
próprio do livro.
Sobre a pessoa do Pastor, o ilustrado Autor pondera sucessivamente
a vocação divina, a formação ascética, a formação intelectual, a formação
pastoral, a formação cívica e a formação física, escrevendo sobre todos
esses pontos, e em particular sobre os dois últimos, com esclarecida
prudência.
Os encargos do Pastor foram capitulados em quatro verbos: conhecer,
ensinar, reger, e santificar. Conhecer está aí empregado no sentido restrito de incumbir ao Pastor saber com exatidão quais são as pessoas e as
coisas sujeitas mais ou menos diretamente à ação do seu ministério religioso. Ensinar, compete ao Pastor quanto ao catecismo, de crianças e de
adultos, quanto à pregação, quer ordinária, quer extraordinária, e quanto
à divulgação da doutrina cristã pelos meios modernos, a imprensa, o rádio, o cinema. Reger, diz respeito ao governo espiritual dos indivíduos
das diferentes categorias, e das associações de caráter mais ou menos
estritamente religioso que se encontram no campo de ação do Pastor; às relações que este deve manter com as diversas espécies de pessoas com
as quais obrigatoriamente tem de entrar em contacto; - à construção,
conservação, mobiliário, ornamentação e funcionamento das igrejas; - e
à administração espiritual e material da unidade religiosa a seu cargo,
exemplificando-se tudo, com precisão, no caso da administração de uma
Paróquia. Santificar, enfim, entende - com o exercício da oração, seja
individual, seja coletiva, que o Pastor tem a obrigação de promover ou
dirigir em benefício do seu povo; - com a administração dos sacramentos;
- com a vigilância, a promoção e a melhora da sanidade moral na sociedade a seu cargo, em particular nos colégios católicos, e para neutralização ou combate dos nocivos efeitos da má imprensa, das associações
perigosas e dos divertimentos indecorosos; - e, por último, com a vida
espiritual dos padres, dos religiosos e dos fiéis em geral, aos quais lhe
incumbe comunicar e estimular uma vida de sincera, verdadeira e profunda
piedade cristã, conforme em tudo às prescrições e orientações da Igreja,
como tão bem mostrou o Santo Padre Pio XII em sua recente enclclica
Mediato, Dei.
O que agrada muito, em todo o correr deste livro, é, com a clareza e
a serenidade da exposição, a segurança da doutrina, isenta de exageros,
e sempre apoiada abundantemente na citação de Documentos Pontificios,
das Pastorais Coletivas dos nossos Bispos, e de páginas de Autores de
reconhecida nomeada. Agrada, também, muito, o conhecimento que em todo
ele se manifesta da realidade brasileira, das condições da vida religiosa
em diferentes regiões da nossa terra, e a moderação, o bom senso, a prudência com que se procura remediar defeitos ou encarar situações que nos
são peculiares e cuja correção não é fácil ou não parece viável no momento.
Para aperfeiçoamento desta valiosíssima obra, e para sua mais fácil
utilização pelos estudantes a que é dedicada, parece-nos que, em ulterior
edição, conviria que, sem embargo cio plano esquemático existente, se lhe
acrescentasse um índice metódico que remetesse o leitor às páginas de
cada capitulo, subdivisão ou parágrafo da obra, e que, outrossim, além
dos Estatutos nela incluídos da Ação Católica, da Ação Social Arquidiocesana, e dos Círculos Operários, ou em sua substituição, se fosse necessário, expendesse o zeloso Autor o seu pensamento sobre essas obras e
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instituições, destacando suas finalidades especificas assim como suas normais conexões, e indicando em que sentido conviria serem modificadas ou
de que modo, para sua melhor eficiência, devem ser dirigidas e aplicadas.
O que não padece dúvida é que, mesmq como está, nesta sua · primeira edição, o Compêndio de Teologia Pastoral, de Sua Eminência o Cardeal D. Jaime de Barros Câmara, já constitui uma obra de subido. valor,
que enriquece a literatura católica brasileira, e servirá de prestimoso auxiliar não só aos nossos seminaristas como também a inúmeros Vigários,
novos ou velhos, que exercem o complexo e trabalhoso múnus pastoral em
nossa terra.
P. A. Oliveira.
L' Activité Humaine du Christ seton Duns Scot, par le R. P. L é o n S e i li e r, O. F. M. - Etudes de Science Religieuse, vol. Ili. Aux Editions
Franciscaines, Paris, 1944, 27 x 15, 79 págs.
Neste opúsculo, que a largura das margens brancas, o tamanho de
letra e os espaços vazios não conseguiram levar a 80 páginas, o Pe. Seiller
nos apresenta uma densidade de doutrina que é realmente de atordoar leitores pouco familiarizados com Duns Scotus. E' uma conferência feita em
1938, num congresso de Lentes Franciscanos de Língua Francesa em Bruxelas, perante professores de dogma. Isto explica a concisão extrema. A
finalidade da conferência não parece ter sido tanto a apresentação destas
doutrinas, quanto causar nos ouvintes forte impressão de coerência sistemática entre as teses cristológicas de Duns Scotus. Breves indicações relativas às noções de Pessoa, de Natureza, de Subsistência, de "Principium
quod et quo actionum", de União Hipostática, segundo Duns Scotus, servem de fundamento. O alcance das doutrinas relativas à autonomia de catisa eficiente segunda das ações humanas de Cristo se manifesta tanto maior,
quanto melhor se avalia o teor singular das noções expostas. Mesmo para
franciscanos - falamos de experiência - as exposições do Pe. Seiller
poderiam parecer demasiado ousadas. Vem daí a preocupação de apologia, a preocupação de evidenciar a perfeita concordância das posições de
Duns Scotus com as doutrinas da Igreja. A oposição entre as doutrinas
de Sto. Tomás e de Duns Scotus neste terreno é grande - e no entanto
não chega a tocar em pontos em que a unidade está prescrita pela Revelação e pelo Magistério. O Autor se empenha repetidas vezes por evidenciá-lo. Talvez a exposição tirasse proveito de um modo menos apologético
de tratamento. As circunstâncias de certo foram tais que exigiram esta forma. O aparelho científico desenvolvido nas anotações causará surpresa a
muitos leitores, que consideram o escotismo como "escolinha" ou "capelinha". Infelizmente, a repercussão dos fatos históricos trazidos à luz por
nümerosos pesquisadores da escolástica - como Ehrle, Orabmann, Oilson,
Pelzer, Pelster, Longpré, Balié e muitos outros, - não foi suficiente. Não
só em obras de vulgarização cientifica ou em panegíricos, mesmo em obras
que pretendem ser científicas encontram-se afirmações que só provam a
pouca leitura dos autores - se não forem prova de pouca seriedade ou
de excessivo apego a certas posições de escola. Nem sempre a história
com seus fatos é favorável ao culto que se deseja prestar a determinadas
pessoas.
Que repercussão poderá ter o livrinho do Pe. Seiller em nosso ambiente brasileiro? Não é muito provável que um livrinho de conteúdo tão
diflcil e abstrato chegue a provocar realmente uma reação. Se, porém, contra toda expectativa, este livrinho despertasse a atenção, de certo haveria
de desencadear um temporal de protestos. Principalmente no presente mo-
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mento, em que, contra a "Nouvelle Théologie" Pio XII repetidas vezes
frisou, e com grande insistência, a prescrição e recomendação de Sto. Tomás, como aliás fizeram todos os Pontífices desde Leão XIII. A apologia
escotista do Pe. Seiller seria inteiramente insuficiente para amainar a
tempestade de indignação que se levantaria contra Duns Scotus em consequência deste livrinho. Os cultivadores de filosofia e teologia entre nós,
católicos brasileiros, estão demasiadamente imbuídos de um exclusivismo
tomista absoluto, e demasiado identificam filosofia e teologia católica com
filosofia e teologia tomista, para poderem receber serenamente uma obra
como esta, que fere realmente em seus fundamentos mais profundos a
cristologia tipicamente tomista - sem, porém, ferir nenhum dos dogmas
católicos.
Levantar-se-á então, por certo, mais uma vez neste século XX, a
questão da liceidade das posições de Duns Scotus em face dos documentos
pontifícios, que recomendam Sto. Tomás e o tomismo. O Santo Padre Pio
XII neste terreno não deu nenhum decreto novo. Por isto vale ainda o
que valia antes dele. Cumpre frisá-lo, para não parecer que com nossas
exposições estamos a ferir diretamente o atual Pontífice. Não teríamos
nenhuma dificuldade de nos curvar a um decreto pontiflcio, que a nós
prescrevesse integral aceitação de Sto. Tomás e do tomismo. A questão é
que este decreto nunca existiu. Concordam todos, teoricamente, com a
dedução tirada por Diekamp-Hoffmann dos decretos pontiflcios: "Cuilibet
theologo licet a propositionibus S. Thomae clare et determinate enuntiatis
recedere, si a doctoribu>i magnae auctoritatis impugnantur et horum sententia probabilior videatur" ( Theologiae Dogmaticae Ma,male, ed. de 1933
pág. 64; as mesmas palavras estão ainda na edição de 1946). Com efeito,
Pio XI, poucos anos depois da promulgação do Código com o cân. 1366,
§ 1, declarou na encíclica Studiorum ducem: ". . . neque enim in iis rebus,
de quibus in scholis catholicis inter melioris notae auctores in contrarias
partes disputari solet, quisquam prohibendus est eam sequi sententiam,
quae sibi verisimilior videatur". Já vimos estas palavras interpretadas no
sentido, de ser lícito escolher entre as várias interpretações correntes de
Sto. Tomás, não, porém, ultrapassar os limites do tomismo. Interpretação que de todo não atende às circunstâncias e ao contexto da enciclica.
Com efeito, não se contestava a liceidade das várias correntes no tomismo, contestava-se, em vista do Código, a liceidade de escolas outras que
a tomista. A estas dissidências é que se refere Pio XI. O que, aliás, raras
vezes é posto em dúvida.
Para os que lerem o livrinho do Pe. Seiller e tiverem dificuldades em
compreender, como pôde obter o "nihil obstat" e "imprimatur", ajuntamos
algumas observações. A Igreja Católica, esta mesma que recomenda e
prescreve tão insistentemente Sto. Tomás e o tomismo, quase na mesma
ocasião, em documentos de grande alcance prático, recomenda a escolástica franciscana. Leão XIII não é só reformador dos estudos eclesiásticos,
foi também um Papa que interveio profundamente na história da Ordem
Franciscana. Nas Constituições franciscanas legislação complementar
da Regra - aprovadas por Leão XIII, recomenda-se aos franciscanos não
o tomismo, mas a escolástica franciscana: "ln doctrinis philosophicis et
theologicis antiquae scholae Franciscanae inhaerere studeant, quin tamen
ceteros scholasticos negligant" (Constituições de 1897, n.º 245). Em 1913,
por ordem de Pio X, fez-se uma reforma das Constituições, e o parágrafo em questão ficou assim redigido: "ln doctrinis philosophicis et theologicis Scholae Franciscanae ex animo inhaerere stucleant (omitiu-se a palavra
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"antiquae"); caeteros scholasticos, Angelicum praesertim Doctorem D.
Thomam, Catholicarum Scholarum caelestem Patronum, magni faciant"
(n.º 274). Isto, quando iam mais altas as ondas do exclusivismo tomista.
O texto ficou tal qual nas Constituições adaptadas ao Código do Direito
Canônico, promulgadas em 1921 (cf. n.º 277). Os franciscanos, pois, não
possuem escola "oficial", e podem ser bonaventurianos, ou escotistas, ou
tomistas, ou suarezianos, ou molinistas, etc. Da parte da Ordem, oficialmente, nada há que objetar. O que se deduz liquidamente de tudo isto, é
que para a Ordem Franciscana não existe a prescrição do tomismo, como
existe para filósofos e teólogos católicos em geral, e isto porque a própria
Igreja deu outra lei. Ora, a Igreja sabe perfeitamente que tomismo e escotismo, por exemplo, não divergem só em ortografia e gramática. E sabe
-também, que uma pessoa, com mentalidade formada em doutrinas escotistas, pregará escotismo e não tomismo. Não se passa fàcilmente duma po·sição à outra; as diferenças são demasiado profundas. A Igreja sabe também que a Ordem Franciscana não é uma Ordem de contemplativos reclusos, nem de escrevedores de obras científicas volumosas que pouco mal
causam por serem pouco lidas. Sabe que é uma Ordem empenhada em
toda parte diretamente no amanho das almas e que, consequentemente, as
doutrinas de que os franciscanos estão convencidos, não podem deixar de
ter sua repercussão sobre a fé e os costumes de muitos milhões de fiéis.
Em vista disto a Igreja não poderia condescender em que os franciscanos
e todos os seus numerosos amigos, estudassem doutrinas contrárias àquelas que ela mesma julga exclusivamente corretas. E' que a Igreja não pode
dar dispensas em matéria de doutrina. Havendo dispensa de uma lei, com
isto mesmo já se prova que se trata de lei disciplinar e não doutrinária.
Muito mais o prova não uma simples dispensa, mas o estabelecimento de
uma lei diferente e de repercussão tão vasta na cura de almas. Nós, franciscanos, de fato nunca pedimos dispensa das leis que prescrevem o tomismo - elas para nós simplesmente não existem, pois para nós vale
uma legislação particular, aprovada pela própria Igreja, em que estas leis
não só não figuram, mas estão substituídas por outras. Lembramos que é
axioma fundamental em jurisprudência, que entre as leis promanadas de
uma e mesma autoridade, as particulares prevalecem sobre as gerais para
aqueles para os quais foram feitas.
Os leitores do Pe. Seiller, pois, podem ficar descansados: o livrinho
não recebeu o nihil obstai e imprimatur por engano. Isto, naturalmente,
não significa que estejam obrigados a aceitar tudo quanto o Pe. Seiller
escreve, interpretando Duns Scotus. Lembremo-nos todos das palavras de
Pio XI: que ninguém deve exigir mais dos outros do que de todos exige
a Mãe comum, a Igreja (Encíclica Studiorum ducem).
Fr. Constantino Koser, O. F. M.

Un Théologien Scotiste, le Révérend Pere Déodat de Basly, 1862-1937, par
L é o n Sei 11 e r, O. F. M. - Aux Éditions Franciscaines, Paris, 1938,
24X 16, 47 págs.
O Pe. Seiller é o herdeiro do legado espiritual do Pe. de Basly. A
veneração que tem pelo pioneiro dos estudos escotistas em França é bem
grande e transparece de modo delicado e cativante nas páginas deste apanhado biográfico. Frei Déodat de Basly não foi um teólogo "escolar";
foi um conquistador ardente, que escrevia em apaixonado amor de Deus
e· das grandes tradições doutrinárias da Ordem a que pertencia. Deliciosas são as transcrições que o Pe. Seiller nos dá dos "Souvenirs" inéditos
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do Pe. de Basly: lembranças dos estudos feitos no exilio na Inglaterra.
Mostram como um franciscano, educado filosófica e teologicamente na intransigência tomista de San Severino, Goudin e Knoll, descobre lentamente as doutrinas próprias de Duns Scotus, por elas se inflama e empreende
desde logo a tarefa de convencer seus próprios irmãos das grandezas
e dos esplendores franciscanos. Frei Déodat de Basly não escreveu principalmente obras de erudição. As eruditas que escreveu, ainda são quase todas inéditas. O que o Pe. Seiller diz de uma conferência de Frei Déodat,
editada em livro, vale de quase todas as obras: "Charmant... plein de
verve et d'érudition" (pág. 14, nota 1).
Em 1918 Frei Déodat de Basly esteve em Roma, e Bento XV o recebeu repetidas vezes em audiência particular. Frei Déodat ofereceu ao Papa
um exemplar dos volumes editados de sua coletânea de textos de Duns
Scotus, intitulada: "Capitalia Opera Scoti". Deu-se na ocasião interessante episódio, que convém lembrado aos que teimam em dar sentido absoluto
e exclusivo às recomendações e prescrições da Sta. Sé acerca de Sto.
Tomás e do tomismo. O Papa perguntou: "Vous mettez Scot ·en face de
Saint Thomas?" Frei Déodat explicou: "Non, tres saint Pere, je ne donne
que !e propre texte du maitre franciscain sans m'occuper de saint Thomas
et cela, pour ne pas entamer de polemique". E Bento XV: "Mais je veux
que l'on dispute" (Seiller, pág. 21 ). Este episódio foi narrado pelo próprio
Frei Déodat num relatório ainda inédito, de 62 páginas, intitulado: "Audiences Vaticanes". Nesta mesma audiência ainda Frei Déodat aproveitou
a oportunidade de agradecer a Bento XV a carta dirigida ao Pe. Geral
dos Jesuitas relativa à obrigatoriedade do tomismo e em particular das
célebres 24 teses. O Pontífice, assim conta Frei Déodat, tomando dum
gesto rápido "une plaquette reliée, martelant les mots. . . lut": ". . . nullo
scilicet omnium amplectendarum thesium imposito officio. . . integro tamen
cuique de iis in utramque partem disputare de quibus possit soleatque
disputari". E o Papa acrescentou: "Cela n'est pas seulement pour les
Jésuites, mais pour tous, pour tous" (Audiences Vaticanes, 38-41, cit
Seiller 21).
Ao Pe. Seiller agradecemos as páginas suaves e deliciosas em que
nos traça a fisionomia deste grande franciscano. Uma vida dedicada a estrênuos estudos e fertilizada por piedade profunda, forte e decidida, não
poderá deixar de ser para todos um incentivo poderoso.

Fr. Constantino Koser, O. F. M.
Le Sacré-Coeur Selon te Bienheureux Jean Duns Scot, par le R. P. D é o d a t
d e B as ly, Ü; F. M. Introduction par !e R. P. L é o n Sei 11 e r,
Êditions Franciscaines, Paris, 1946, 5e. ed., 18X 11 ½,
O. F. M. 165 págs.
·
Este volume é o primeiro que saiu da pena do P. Déodat de Basly,
pena que durante os quarenta anos de estudos e pesquisas que se seguiram ao aparecimento deste livro, foi tão fértil e tão brilhante. Nunca mais,
porém, assim nos diz o Pe. Seiller, o Pe. de Basly conseguiu fazer um
livro que tanto agradasse aos leitores: ". . . son premier (livre, et) sans
conteste, !e plus gouté. Composé dans un style aux couleurs vives, aux
imagines puissamment évocatrices, il est à la portée de nombreux lecteurs"
(pág. 7). Frei Déodat de Basly escreveu este pequeno volume numa época
em que ainda não tivera a possibilidade de ler as obras de Duns Scotus.
Tinha feito seus estudos na Inglaterra, onde os Reformadores haviam queimado os volumes de Duns Scotus, a quem consideravam - e com razão
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- o "Campeão dos Papistas" (curioso paradoxo: em terras católicas houve
quem se encarregasse de dar a Duns Scotus, sem o ter lido, a má fama
do primeiro reformador ... ) . Os frades que tinham tornado à Inglaterra
depois da tormenta, já não traziam as tradições doutrinárias da Ordem,
e não tinham tempo de se dedicar a altos estudos, empenhados como estavam nos misteres difíceis e absorventes da cura de almas na diáspora.
Frei Déodat, como escreve nos seus "Souvenirs" inéditos sobre o tempo
dos seus estudos, teve como que um pressentimento das doutrinas de Duns
Scotus, e "catou" - é o termo - todos os fragmentos escotistas que
pôde encontrar. De volta à França, não teve mãos a medir no trabalho
de apostolado e de cargos administrativos de que foi sucessivamente incumbido. Logo que teve tempo, leu os comentadores de Duns Scotus que
lhe vieram às mãos. E destas leituras e de suas reflexões nasceu o presente volume.
Nunca mais Frei Déodat o leu todo. Ele mesmo o diz. As sucessivas
edições saíram iguais à primeira. O Pe. Seiller, tomando em consideração
os progressos do próprio Frei Déodat nos decênios subsequentes à edição
do "Le Sacré-Coeur", nesta quinta edição suprimiu o acervo excessivo de
notas "qui alourdissaient le texte sans l'enrichir". Fez ainda muitas retificações de pormenores, a fim de "mettre cet ouvrage le plus possible en
accord avec les travaux derniers de notre- auteur" (pág. 9-10).
A obra está dividida em seis capítulos, que tratam dos seguintes temas: 1) La Préeminence du Coeur dans le Christ; 2) Le Coeur du Christ
est le centre religieux de tout l'Univers; 3) Le Coeur du Christ est Motif
de la Création et Fin des oeuvres de Dieu; 4) L'excellence des mérites
du Coeur de Jésus le rend-elle nécessaire dans le plan divin? 5) Le Coeur
du Christ dans l'antiquité chrétienne; 6) La place du Coeur de Jésus-Christ
dans les systemes scolastiques.
O Pe. Seiller afirma que esta obra está ao alcance dum grande número de leitores (pág. 7). Sem dúvida. Não se trata duma obra de Teologia científica vazada nos moldes rígidos de obras de erudição. No entanto, nem tudo é de fácil compreensão nestas páginas. A densidade de
doutrina é bastante grande; leitores pouco familiarizados com Duns Scotus por vezes sentirão sérios embaraços em compreender a coerência dos
pensamentos. Frei Déodat, a julgar por estas páginas, foi um homem de
temperamento ardente, que se inflamava ainda que tratasse da matéria mais
difícil. Seus ardores, porém, não lhe turvaram o espírito de critica, nem
lhe diminuíram a exatidão erudita. "Le Sacré-Coeur" do Pe. Basly, por
isto, é um misto delicioso de erudição severa e ardente caridade. E' uma
obra bem franciscana.
Fr. Constantino Koser, O. F. M.

De Deo Trino et Creatore. Commentarius in Summam Theologicam S. Thomae, la, q. XXVII-CXIX, disseruit R e g i n a I d u s G a r ri g ou - Lagrange, O. P. - Taurini, Marietti, 1944, 25X17½, Vl+466 págs.
Esta obra não precisa de apresentação, basta o nome do Autor, para
todos saberem o que pensar dela. O P. Oarrigou-Lagrange, veterano já
em teologia, é de tal modo conhecido pelas suas obras, que qualquer recomendação se torna supérflua. Os aplausos, e também as oposições, de
que foi alvo em suas outras obras, renovar-se-ão naturalmente também
por ocasião desta. E' preciso não saber nada do movimento teológico de
nossos dias, para ignorar a posição nele tomada pelo Autor. E não é nesta sua obra recente, escrita em idade avançada e com mentalidade inteiramente estabelecida, que vai mudar o roteiro que seguiu em sua vida.
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O presente volume - companheiro de três outros já publicados: "De
Revelatione ab Ecclesia proposita, De Deo uno, De Eucharistia" - tem a
mesma finalidade que estes: servir de livro de consulta para as preleções
sobre a Suma Teológica de Sto. Tomás, nos cursos universitários de teologia. O Autor pretende fazer um comentário cursório dos respectivos artigos da "Suma" acrescentando os dados de teologia positiva e informando criticamente sobre as sentenças e opiniões anteriores e posteriores a
Sto. Tomás. O Autor não nos parece ter cumprido bem esta promessa.
A informação por vezes é excessivamente pobre. Assim, por exemplo, nas
exposições sobre o conceito de pessoa (cf. pág. 100 ss.). Não nos referimos de modo especial à superficialidade com que aí cita e interpreta Duns
Scotus - a isto já estamos de tal modo habituados que não nos incomoda
mais. Diante da "mutatio suppositionis" que se operou neste termo principalmente na época mais recente, haveria não só utilidade, mas certa
necessidade de pormenores mais amplos e ele indicações bibliográficas mais
numerosas. Na descrição ela evolução da teologia trinitária de Sto. Agostinho a Sto. Tomás (cf. pág. 43 ss.), ficou omitido Sto. Anselmo, que
de certo marca uma etapa bem importante. O modo como o Autor descreve o que houve entre Sto. Agostinho e Sto. Tomás, além disto, faz
crer que estes séculos fizeram tanto como nada, e que toda a evolução
se deve a Sto. Tomás. O fato de a prioridade da Suma Halesiana nas
questões trinitárias não ter constado indubitàvelmente nos anos em que
o Autor exarou a presente obra, não o dispensava de ao menos anotar o
que Sto. Tomás deveria a esta Suma na hipótese - agora irrefutàvelmente
provada - da prioridade desta Suma. Parece-nos que Sto. Tomás tem o
suficiente para não haver necessidade de orná-lo com glórias alheias. Pouca simpatia temos também pelos esforços de salvar a aplicação trinitária
do "bonum diffusivum sui" (cf. págs. 51 ss.) e da processão do Espírito
Santo pelo amor mútuo de Pai e Filho (cf. especialmente págs. 171 ss.).
Ficamos com a impressão penosa de que aí se conservam os termos, mudando-se inteiramente o seu sentido. Afinal de contas fica o nome de
amor mútuo a designar qualquer coisa que já não é amor mútuo. Não
s_erá melhor, nestes casos, abandonar também os termos e considerar estas especulações como tentativas definitivamente liquidadas? Nem por isto
elas deixam de figurar como etapas importantes na teologia trinitária. Também tentativas abortadas podem ser férteis na teologia. Mas tornam-se prejudiciais, quando, por amor exagerado da tradição, se faz a tentativa de
manter a carcassa, esvaziada do seu sentido óbvio.
Particular empenho dedicou o Autor à exposição cio conceito de relação e de sua aplicação trinitária (cf. págs. 76-99). Diz na introdução,
que considera este conceito como fundamental para toda a teologia trinitária. Concordamos com a importância do tema. Mas, parece-nos, que aí
se. passa mais ou menos o mesmo que com o conceito de amor mútuo:
que resta do conceito aristotélico de relação? A reflexão toda, subtil e
penetrante, nos parece chegar a esta conclusão: afinal se trata de qualquer
coisa que se aproxima do conceito de relação sem caber na categoria aristotélica da relação. Não esquecemos que se trata de obra tomista e que
por conseguinte os conceitos são analógicos, valendo que em Deus a noção se realiza "essentialiter ali ter, cum aliquali similitudine". Parece-nos
que isto deveria ser frisado com maior frequência e com maior insistência.
Este tratado-comentário de Gan-igou-Lagrange sobre a SSma. Trindade não foge à regra geral: chega a causar a impressão de que se entendeu o mistério. Naturalmente, isto é apenas impressão, que nasce de uma
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combinação de termos e de aplicação de distinções teológicas feita de tal
modo, que o mistério fica como que escondido e deve ser procurado reflexamente, para ser percebido. Julgamos que a teologia estaria muito melhor, se, em vez de agir assim, procurasse mostrar sempre como as explicações de fato são insuficientes. Frisar o "essentialiter aliter" da realidade divina em comparação aos termos e às explicações, faria com que
em nenhum instante se perdesse a consciência de que de fato as explicações tanto quanto nada explicam. Deste modo ficariam mais visíveis os
pontais da evolução e não se acumulariam tantas dificuldades diante dos
que querem tentar seguir avante. Muitas vezes temos a impressão de que
as pontas rebeldes do mistério, ao repontarem, são cuidadosamente neutralizadas com termos e distinções, conseguindo-se assim criar a impressão
duma superfície lisa e de grande coerência doutrinal. Impressão, que esconde a realidade da transcendência irredutível do mistério trinitário. A
coerência doutrinal sem dt'1vida é uma vantagem enorme - mas se torna
prejudicial, quando resulta não de penetração objetiva nas profundezas
do mistério, mas de engenhosa manobra verbal. Estamos muito longe de
supor que Garrigou-Lagrange tente conscientemente causar a impressão
de coerência doutrinal, onde ela não existe. Observamos apenas que também esta obra não foge à regra neste ponto. Preferimos que se ponham
a nu todas as dificuldades e que apareça a desconcertante insuficiência de
nossa teologia diante do mais imperscrutável dos mistérios. Mesmo que
não encontremos solução para as dificuldades, elas ai ficam a estimularnos sempre e não haverá perigo de estagnação. Para a teologia - e para
a fé - isto é melhor.
Muitas reservas diante da obra de Garrigou-Lagrange? Outras teríamos que fazer. Todas elas, porém, as que expusemos e as que deixamos
de expor por falta de espaço, não anulam a obra do Autor. E' obra rica,
cheia, possante. Não é daquelas em que o leitor e o crítico ficam a procurar em vão o conteúdo. Pode-se fazer reservas, e muitas reservas. Restará sempre a obra como tal, intacta e soberana, maravilhosa "iluminura"
do maravilhoso texto de Sto. Tomás.
Fr. Constantino Koser, O. F. M.
Theologia Fundamentalis, Apologetica, De Ecclesia, De Fontibus Revelationis, auctore P e t r o P a r e n t e. - Collectio Theologica Romana, vol.
1. Taurini, Marietti, 1946, 22X 15½, XIl+223 págs.
De Deo Uno et Trino, auctore P e t r o P a r e n t e. - Collectio Theologica Romana, vol. II. Taurini, Marietti, 1946, ed. 2.•, 22X15½,
XVIII+ 332 págs.
De Verbo Incarnato, auctore P e t r o P a r e n t e. - Collectio Theologica Romana, vol. III. Taurini, Marietti, 1946, ed. 2.•, 22X 15½,
XIV+ 329 págs.
De Creatlone Univcrsali, De Angelorum Hominisque elevatione et lapsu,
auctore P e t r o P a r e n t e. - Collectio Theologica Romana, vol. IV.
Taurini, Marietti, 1946, ed. 2.•, 22X 15½, XIl+180 págs.
Anthropologia Supernaturalis, De Gratia et Virtutibus, auctore P. P a r e nt e. - Collectio Theologica Romana, vol. V. Taurini, Marietti, 1946,
ed. 2.ª, 22X 15½, XVI+216 págs.
De Sacramentis, auctore A n t o n i o P i o I a n ti. - Collectio Theologica
Romana, vol. VI. Taurini, Marietti, 1946, ed. 2.ª, 22 X 15½, XII +459 págs.
De Novlsslmis, auctore A n to n i o P i o I a n ti. - Collectio Theologica
Romana, vol. VII. Taurini, Marietti, 1946, 22X15½, X+t33 págs.
Parente e Piolanti nos deram nestes sete volumes em 8. 0 mais um
""'·
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Manual de Teologia Dogmática. Já existem muitos. E todos são feitos
para o uso das escolas de teologia. "Pro incipientibus", como Sto. Tomás
pretendeu escrever o seu manual, a Suma, que lhe· saiu uma obra de tamanho fôlego, que os "incipientes" devem ser geniais para aprendê-la toda
dentro dos limites dum currículo teológico. O Manual de Parente-Piolanti
sem dúvida é menos rico e menos genial. Mas façamos-lhes justiça: não
se vai medir o valor de manuais tomando a Suma Teológica de Sto. Tomás como medida.
Parente, nas poucas linhas de introdução ao primeiro volume desta
"Collectio", nos diz o que pretende: tratar de vasta matéria em poucas
páginas, deixando de lado as questiúnculas de pouca importância e dar o
maior espaço possível ao que é de maior alcance. E admoesta: "Ne quis
de brevitate conqueratur, id monemus ut potius internae ac formali, quam
externae et materiali moli attendatur". No segundo volume diz: "Omnia
ita concinnavi ut tironibus ordinarii cursus theologici copiosum non congestum, aliis vero, ad gradus contendentibus, correptum non egenum cibum
praestarem".
Quanto ao método, declara logo no primeiro volume: "Res plus minusve eaedem ac in ceteris tractatibus id genus, at methodus omnino
nostra ... " Realmente, este curso de teologia dogmática apresenta uma
novidade bastante agradável sob o aspecto do método. Estamos habituados a encontrar nos manuais de dogma uma abundância excessiva de títulos e subtítulos com inúmeras subdivisões e ficamos a procurar o texto
debaixo desta imensa multiplicidade do esqueleto. Parente e Piolanti procuraram cobrir de carne o esqueleto da disposição. Conseguiram assim um
texto de leitura relativamente amena - quanto pode ser· num manual que
se destina à escola - e de continuidade agradável. As grandes teses teológicas e os dogmas estão todos expostos com brevidade, mas em seus
termos essenciais. Os estudantes de Teologia de certo apreciarão bastante
esta disposição da obra. O fato de os volumes 11-Vl terem sido reeditados
no breve lapso de 3 ou quatro anos, prova a aceitação que tiveram da
parte de professores e alunos.
Na primeira edição do "De Deo Uno et Trino" (publicação feita
à parte e fora da Coleção, em dois volumes), o que mais tinha agradado aos leitores, fora a antologia patrística, criteriosamente escolhida e
ajuntada a cada qual das grandes teses. Nesta segunda edição Parente
omitiu esta antologia, prometendo, porém, editá-la em volume separado.
Esperamos que esta promessa se cumpra.
O que pensamos do conjunto da Coleção? Os Autores, ao que nos
parece, alcançaram realmente o fim colimado. O que talvez se possa· discutir é o fim em si mesmo. Será possível tratar a dogmática de modo
realmente vivo e profundo, relegando-se a escólios, ou omitindo de todo
as grandes controvérsias? Cremos que não. Os estudantes podem ressentir-se de muitas dificuldades ao terem que embrenhar-se no matagal
das controvérsias, mas não há outro caminho que os leve a uma penetração suficiente do dogma. Sem isto, assim nos parece, não conseguirão
jamais orientar-se no vastíssimo reino da Revelação Sobrenatural, e mmca conseguirão reproduzir de modo próprio e vívido o que aprenderam.
O fato de quase todos os pregadores fugirem dos temas dogmáticos e
assim se tornarem culpados da exiguidade aterradora dos conhecimentos
religiosos do povo fiel, provém em boa parte da falta de contacto com
o conjunto da Revelação e da Teologia. E não se pode negar que a parte
da Revelação, fixada já em teses teológicas indiscutíveis, quando separada
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da trama das controvérsias e incertezas teológicas, se transforma num
acervo de teses quase destituído de vida. Não que os dogmas em si mesmos estejam mortos - mas sem prejudicar sua compreensão, é impossível
segregá-los da Revelação ainda não definida ou ainda não suficienteFr. Constantino Koser, O. F. M.
mente explorada pelos teólogos.

De Deo Uno et Trino, auctore Marco I i no D a f f ar a, O. P., in serie
quae inscribitur Cursus Manualis Theologiae Dogmaticae Secundum
Tam·ini, Marietti, 1945, 22½ x 15½,
Divi Thomae Principia.
XXIV-+-464 págs.
De Deo Creatore, auctore M a r c o I i 11 o D a f f a r a, O. P., in serie quae
inscribitur Cursus Manualis Theologiae Dogmaticae secundum Divi Tl10mae Principia. - Taurini, Marietti, 1947, 22½Xl5½, XVlll+264 págs.
l>e Sacramentis et De Novissimis, auctore Marco 1 i no D a f f ar a,
O. P., in serie quae inscribitur Cursus Manualis Theologiae DogmatiTaurini, Marietti, 1944,
cae Secundum Divi Thomae Principia. 22½ X 15~~. XIII +823 págs.
Este novo manual de Teologia Dogmática segundo os princípios ele
Santo Tomás começou a ser editado pelo volume referente aos sacramentos e aos novíssimos. Daffara não parece ser homem de muitas palavras, pois fez introdução brevíssima para tão alentado volume - duas
páginas apenas - e lhe bastou tão pouco espaço para explicar o fito e
justificar o empreendimento e a publicação de novo manual de teologia
dogmática entre os tantos que já existem. Daffara se declara continuador
de obra iniciada por Marcos Sales, O. P., professor da Universidade de
Friburgo, falecido em 1936. Deixou um manuscrito com o esboço dum
novo manual de teologia dogmática, e uma parte já elaborada. Daffara
não nos diz até que ponto Sales tinha chegado ao falecer. Em todo o
caso, parece ter refundido tudo, pois a obra se apresenta muito uniforme
e coerente. A publicação começou com o volume que contém a doutrina
dos sacramentos e dos novíssimos muito simplesmente porque Daffara,
na época em que começou a elaboração, lecionava estes tratados. O fito?
Muito modesto: "Este nosso curso teológico se ajunta a muitos outros,
ótimos cursos, que já estão em uso nos seminários católicos. Não se
apresenta com a pretensão de introduzir grandes novidades e muito menos de fazer uma '-'revolução". Tem apenas o desejo de alinhar-se com os
outros na mesma tarefa de ministrar subsídios antigos e novos aos estudantes de teologia, estimulando-os assim no amor dos estudos e ·da doutrina sadia, que deve ser haurida elas fontes puras ela fé,· tendo por· mestre e.guia a Sto. Tomás, a quem a -Mãe lgrej-a recomenda veementemente"
(De Sacramentis· V-VI). A publicação dum novo manual de dogma não
precisa de ulterior justificação.· O número de manuais já é grande, mas
sempre resta espaço para mais um. Além disto, com o correr dos anos
aparece tanta novidade também em teologia dogmática, particularmente
na parte . que diz respeito à Tradição, nas idéias filosóficas que devem
ser tomadas em consideração pela "ratio theologica", nas invenções da
ciência que condicionam deste ou daquele modo as exposições de certas
verdades, que de tempos em tempos um novo manual não só é útil, mas
até necessário.
Como é este manual de Daffara? Revolucionário não é - nem o
Autor pretendia que o fosse, ele mesmo o diz. As novidades que apresenta
também não são de molde a despertar muita atenção. O Autor se esmerou principalmente por fornecer um Manual em que estivessem expostos
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os dogmas e as controvérsias teológicas de acordo com o ponto a que
a teologia tinha chegado na data ela publicação. Assim é que encontramos
na bibliografia e também no texto os nomes de todos os autores que em
nossos dias, até à data ela publicação, apresentaram publicações concernentes ao assunto e que merecem referência num manual. É, pois, um manual novo no sentido de se referir a todas as novidades aparecidas, e tomar posição em frente às várias prnpostas feitas em nossos dias. O que
não encontramos - e parece-nos uma falta - foi uma justificação do
método de manual, introduzido há talvez cinquenta anos e que nos últimos
anos vem sendo tão discutido. Daffara segue o método usual, sem manifestar sua opinião sobre as propostas de modificação feitas nos últimos
anos. O volume sobre Deus Uno e Trino, além disto, nos parece não ser
tão amplo em doutrina, nem tão profundo, nem tão seguro, como o volume sobre os sacramentos. O forte de Daffara está na doutrina dos sacramentos. As grandes controvérsias teológicas que existem nos tratados
de Deus Uno e Trino foram tratadas muito sumàriamente. Assim por
exemplo a questão "De nominibus divinis", a célebre questão de analogia
e univocação, figura como uma controvérsia entre outras - quando de
fato se trata dum tema excepcional, o mais fundamental entre todos os
da nossa teologia.
O manual de Daffara se recomenda mais que tudo pela singeleza, clareza e suavidade da linguagem. Apresenta um texto rico e variado sob o
ponto de vista teológico, agradável e fluente sob o ponto de vista estilístico. Parece-nos que conseguiu acertar quase sempre com a linha média
entre disposição didática do texto e fluência da redação. Nada de excessivas subdivisões, nada ele indivisão compacta e pesada. Será de certo um
manual de que os estudantes hão de gostar e que os lentes manusearão
com grande facilidade e satisfação. Que venha a lume, quanto antes, e em
igual perfeição, o volume que ainda falta deste Curso de Teologia Dogmática segundo os princípios de Sto. Tomás.
Fr. Constantino Koser, O. F. M.
Chrestomathia Bernardina ex operibus S. Bernardi, Abbatis Claravallensis

Doctoris Melliflui collecta et ad systema quoddam theologiae redacta,
compilatore P. Dr. Em e rico Pi s z ter, S. O. Cist. - Taurini, Marietti, ed. 2.", 1938, 22½ x 15½, V111+391 págs.
O próprio Titulo desta obra já indica de modo suficiente a sua divisão: a divisão costumeira dos manuais de teologia dogmática e moral,
pois contém não só a doutrina dogmática de S. Bernardo, mas também a
sua doutrina moral. Nesta o Compilador inseriu a doutrina sobre a espiritualidade, em que S. Bernardo é mestre consumado. Como o próprio Compilador frisa na Introdução, as 400 páginas deste volume não são suficientes para abranger toda a riqueza imensa da obra de S. Bernardo. O
teor teológico riquíssimo que se descobre nesta compilação, desperta o
desejo de ler as obras do Doutor Melífluo na íntegra. O Compilador se
julga bem recompensado, se tal desejo de fato nascer na alma dos leitores e se os levar a compulsar realmente as obras do grande mestre do
século XII, o "ultimus inter Patres, primis certe non impar", na expressão
de Mabillon.
A compilação é de máxima utilidade. E' de certo modo diffcil ler as
obras de São Bernardo e nelas encontrar toda a riqueza com relação aos
temas teológicos que hoje tratamos segundo a disposição usual dos manuais de Teologia. Só quem se dedica de modo particular a estudos Ber-
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nardinos, saberá aproveitar de toda a riqueza deste grande Doutor da
Igreja. A outros sempre será difícil aperceber-se do que S. Bernardo pensou com relação aos vários temas teológicos. Pela compilação que temos
em mão, esta tarefa - realmente interessante e útil - se torna fácil e·m
extremo. Com quanto prazer, e com quanta facilidade não se pode, por
exemplo, haurir a doutrina mariológica do grande Devoto de Maria Ssma.,
quando os principais textos estão reunidos em 28 páginas, e ainda classificados segundo os vários temas. E com quanto fruto espiritual se lêem
as quase 60 páginas, às quais o Compilador reduziu o cerne da doutrina
mística de S. Bernardo.
Sem dúvida alguma, o Compilador agiu inspiradamente, quando resolveu tornar acessível a um grande número a abundância do Doutor Melffluo. O que o pensamento de S. Bernardo perde pelo alheamento ao contexto, ganha pela largueza de influência que deste modo pode alcançar.
E de certo é de desejar que o Doutor Melífluo tenha uma influência viva,
Fr. Constantino Koser, O. F. M.
profunda e bem larga.

De Perfectione Vitre Spiritualis, auctore Antonio L e O a u d i e r, S. J.
Editio emendata cura et studio P. A. M. Mi c h e I e t ti, S. J. Tom. 1, XV+604 pgs.; Tom. II, 536 p·gs.; Tom. III, 468 pgs. Ex
Officina Libraria Marietti, Taurini 1934.
Le Oaudier, S. J. (faleceu em 1622) é dos mestres antigos. Não
precisa de recomendação. Basta avisar que a sua Obra monumental
sobre a Perfeição da Vida Espiritual está ao alcance de todos nesta
edição esteriotípica da edição feita por Micheletti, que por sua vez
reproduz fielmente o texto da primeira que saiu em 1619, em Paris.
Em seis partes é proposta sistemàticamente a doutrina e a prática da
perfeição. Pars prima: De perfectionis natura et causis; Pars secunda:
De triplici perfectionis gradu seu statu; Pars tertia: De praxi perfectionis. O segundo tomo contém a Pars quarta: De perfectionis mediis, hoc est de virtutibus; Pars quinta: De instrumentis perfectionis
(exhortatio, privata directio spiritualis, meditatio et oratio, examen generale, particulare, electio, manifestatio conscientire (superiori extra
confessionem), exercitium prresentire Dei, confessio sacramentalis, De
usu et cultu Eucharistire, officium divinum). No terceiro tomo continua
a Pars quinta: (renovatio votorum, mortificatio, methodus recte formandi actiones nostras, conversatio). Pars sexta: histrução especial
para os· membros da Ordem de S. Inácio de fazer o retiro de 40 dias.
- No apêndice encontram-se mais dois opúsculos do mesmo· autor: De
SS. Christi Jesu Dei et Hominis amore, e: De vera Christi Jesu Dei
et ·Hominis imitatione. - Num- tempo que· não tem tempo ·é surpresa
agradável encontrar numa obra extensa e antiga como esta um· bom
"lndex alphabeticus rerum et verborum". Cumpre lembrar que as
obras de Le Gaudier no ãecorrer dos séculos foram editadas em diversos países da Europa, o que não pouco recomenda este autor clásFrei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
sico de espiritualidade inaciana.
Faith, Hope, and Charity, by St. A u g u s tine, translated and annotated

by the Very Rev. Louis A. Ar a n d, S. S., S. T. D. - The Newman
Bookshop, Westminster, Maryland, U. S. A., 1947. l vol. enc., 14X22 cm.,
165 págs.
Continuando a monumental empresa a que se abalançaram, de editar
em traduções inglesas as obras dos antigos escritores cristãos, os Rev.
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P.P. Quasten e Plumpe apresentam ao público o terceiro volume da sua
coleção, o pequ~no tratado de Santo Agostinho vulgarmente conhecido como o Enchiridion, mas pelo seu próprio Autor designado repetidas vezes
com o nome das três virtudes teologais.
Nesta obra, Santo Agostinho procurou condensar todo o ensinamento dogmático e moral da Igreja na explicação dessas três virtudes, Fé,
Esperança, e Caridade. O valor principal do livro, no entanto, reside nisto
que, em suas páginas, o que fez o grande doutor africano, acima de tudo,
foi pôr em foco o incompreensível amor de Deus pelo homem, o que vale
dizer que foi explicar luminosamente o transcendente mistério da Graça.
Dai a permanente influência exercida por essa obra sobre os mestres da
.teologia e o alto conceito em que a tiveram, tendo nela achado Santo Tomás de Aquino o escorço da sua, depois famosa, Summa Theologica.
Uma breve introdução e notas abundantes completam o livro fornecendo ao leitor esclarecimentos indispensáveis ou indicações para aprofundar o estudo de certas questões ou julgar das várias interpretações que
lhes têm dado os entendidos.
P. Matias Pereira.
Common Mystic Prayer, by Gabriel Diefenbach, O. F. M. Cap.
- St. Anthony Guild Press, Paterson, N. J., 1947. 1 vol. enc., 125 X 185
mm., VIII+l28 págs.
Se temos em mente que o fim principal e último do homem é participar do amor de Deus, e se consideramos que o modo mais espontâneo de
experimentar e de manifestar esse amor, já aqui na terra, é o gosto pela
oração, isto é, pela conversa com Deus, pelo aquietamento e recolhimento
da alma na presença de Deus, a Quem ela se confia e de Quem procura
ouvir consolos e orientações paternais, logicamente havemos de concluir
que é de suma importância na vida humana o exercício da oração em todas as suas formas e sobretudo nas mais perfeitas e espirituais, as que
põem em mais íntimo contacto a alma e Deus.
A finalidade deste livrinho é, justamente, lembrar aos homens estas
verdades e, ao mesmo tempo, instrui-los e estimulá-los na prática dessas
formas mais elevadas de oração que se denominam de místicas, não só
porque se processam no recôndito das almas, como também porque supõem
.e refletem operações divinas em cujo arcano não nos é dado penetrar
completamente.
Assenta o Autor desde o início que "a mais nobre e a mais frutuosa
das atividades humanas é a que aperfeiçoa sua união intima com Deus".
E põe em relevo estes dois pontos: l 9) que essa atividade - que se exprime principalmente pela oração mística - nada tem de extraordinário,
mas é o resultado ordinário do amor reciproco existente entre o homem
e Deus e tanto mais pronto e fecun:-.Jo em seus efeitos quanto o homem
é mais diligente e generoso nas suas relações com Deus; e 29 ) que ela
não constitui como que a recompensa de uma vida santa, mas antes um
dom gratuito e um estímulo para a santidade concedido muitas vezes a
principiantes e a pecadores convertidos para fazer-lhes experimentar a realidade da vida espiritual e sentir a atração do amor de Deus.
· No curso do livro o Autor desenvolve esses pontos, seguindo as lições
de mestres acatados da espiritualidade, em particular Saudreau, Ludovic
de Besse, Grou, Poulain, S. Francisco de Sales e S. João da Cruz, cujas
obr.as cita com frequência. Interessante, substancioso, claro, o livro é útil
tanto para os que se iniciam quanto para os que já são provectos na prática assídua da oração.
P. Matias Pereira.
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EI Derecho Publico de la lglesia Católica, por R. S. de Lama dr i d, S. J.
- Facultad Teológica, Granada, 1942. 1 vol. br., 12Xl8 cm., 153 págs.
O assunto focalizado neste livro é de grande i~portância e atualidade. Muitos o discutem hoje que ignornm os seus verdadeiros fundamentos. E em muitos se observa o prurido de quererem constituir uma
nova ordem desconhecendo os termos exatos que a Igreja propõe como
norma das suas relações com os Estados. Tudo o que se fizer, por conseguinte, para difundir no público o conhecimento das noções fundamentais
de Direito Público preconizadas pela Igreja e dos princípios que estabelece
a respeito dos deveres religiosos dos Estados, deve ser acolhido com
simpatia.
A parte principal .da obra está nos capítulos que ocupam as pagmas
67 a 97 e tratam das relações da Igreja com o Estado e nos quais, baseando-se em documentos do magistério eclesiástico, assim como nos ensinamentos de Vitória, Belarmino, Suarez, e outros doutores e acatados
escritores católicos, antigos ou modernos, mostra o Autor a necessidade
de uma coordenação dos poderes sociais, e a subordinação do material
ao espiritual, de modo a assegurar à Igreja e aos seus membros a consecução do seu último fim, regendo-se as coisas inferiores pelas superiores, conforme já indicava Bonifácio VIII na bula "Unam Sanctam", e encadeando-se as coisas de baixo para as do meio e as do meio para as
de cima.
P. Matias Pereira.
Espiritualidad Patrística, por A u g u s to S e g o vi a, S. J. - Escelicer,
S. L., Madrid, 1944. 1 vol. br., 12 X 18 cm., XVI+ 128 págs.
Tendo se encarregado de pronunciar · uma série de conferências no
Centro de Cultura Religiosa Superior de Granada, o Autor escolheu para
tema do seu curso a espiritualidade dos antigos e maiores Padres da Igreja
manifestada especialmente nas cartas por eles escritas a particulares ou
a comunidades de fiéis. Pareceu, com razão, ao Autor que, nessas letras,
se haveria de encontrar o essencial da espiritualidade católica e expressa
de modo, ao mesmo tempo, simples e caloroso, capaz, portanto, de se tornar fàcilmente inteligível e de incendiar de fé e de amor sobrenatural os
corações dos seus leitores.
A análise das cartas escolhidas é precedida de um breve estudo da
personalidade dos seus Autores e dos costumes da sociedade em que viviam
seus destinatários. Assim nos são apresentados sucessivamente Santo Inácio
de Antioquia, Santo Atanásio de Alexandria, os dois santos amigos Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesaréia, São Jerônimo, S. João Crisóstomo, Santo Agostinho e S. Gregório Magno. São especialmente interessantes os comentários sobre a amizade cristã, a propósito dos santos Gregório e Basílio, e sobre a santidadt,li no meio de ocupações profissionais
e mundanas, a propósito da carta que Santo Agostinho escreveu ao Conde
Bonifácio.
O livro é instrutivo, férvido e estimulante; deleita e edifica em ótimo
e cristianíssimo sentido.
P. Matias Pereira.
Dicionário Litúrgico, Para Uso do Revmo. Clero e dos Fiéis, por Fr. B as f I i o R õ w e r, O. F. M. - Terceira Edição Aumentada, Editora
Vozes Limitada, Petrópolis, 1947. 1 vol. enc., 145X215 mm., 236 págs.
Não precisa de recomendação esta obra. Desde o seu aparecimento
teve pronta e larga aceitação, manifesta que é a sua utilidade. Trabalho
.consciencioso e erudito, cataloga em ordem alfabética os termos em uso
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na liturgia católica, sobretudo na latina, e apresenta de cada um definição
precisa e, sendo conveniente, explicações históricas ou técnicas. E' uma
obra de constante préstimo para os sacerdotes, para os professores de
doutrina católica, para os fiéis em geral, e particularmente para os jornalistas e todos os escritores que desejem tratar com exatidão das coisas
P. C. Mendes.
e das pessoas do catolicismo.
Contribuição à História das Paróquias da Amazônia, pelo Pe. C a r I o s
Borro meu, C. PP. S. - Escola Industrial Dom Bosco, Niterói, 1946.
1 vol. br., com ilustrações, 16X23 cm., 107 págs.
O livro está gràficamente mal apresentado. Mas contém informações
valiosas para a história e a geografia social da região amazônica a que
suas páginas se referem. As paróquias descritas são as de S. Francisco
Xavier de Barcarena, de Conde, da Zona rural da Sé, do Pinheiro, de
Bemfica, do Vigia, de Curupá, de Moju, e de Cairiri. No fim o Autor reproduziu o estudo que, em 1941, publicou no Pará sobre "Gurupurá, sua
fortaleza, matriz, e vila em quatro séculos". E' uma obra consoladora, pois
patenteia a indefessa atividade da Igreja naquelas regiões pobres e doentias do rio mar.
P. C. Mendes.
O Bom Seminarista em Férias, Manual de Meditações, pelo Pe. J u s t i n o
B o r g o n o v o. - Segunda Edição, Escola Tipográfica do Seminário
das Missões, Cucujães (Portugal), 1942. 1 vol. br., 78Xl37 mm.,
397 págs.
Neste volumezinho de agradável aspecto, bem impresso e que cabe
fàcilmente no bolso, encerrou o Autor o temário essencial das meditações
que convêm aos seminaristas durante o tempo das suas férias. O texto
segue a orientação de uma obra italiana de igual finalidade, mas adaptando-a às condições modernas de vida e conformando-a com o espírito do
povo português. E' uma obra atraente e de grande utilidade: poucas empresas serão, de fato, mais meritórias do que a preservação da vocação
dos jovens clérigos nessas ocasiões, tão cheias de perigos, em que eles se
afastam do seminário e se misturam com o "mundo". Mas, como bem
adverte o Autor ao seu leitor: "Sê um bom seminarista em férias, e serás
mais tarde um bom Sacerdote".
P. C. Mendes.
Meditações da Vida de Nossa Senhora, por D. Ildefonso Rodrigues Villar,
Doutor em Teologia pela Universidade de Comilhas. - Livraria Figueirinhas, Porto, 1947.
Leitura recomendada a todos, em especial, porém, às moças da Ação
Católica. E' livro de meditação e não só de leitura piedosa; portanto requer trabalho pessoal, como fala o prólogo, pois a graça supõe o esforço individual. Daí o modo de exposição do autor, ao tratar o assunto.
As muitas reticências e traços ai estão para frisar ou uma palavra ou um
pensamento; como também para incutir no ânimo do leitor a necessidade
de aprofundar-se pelo pensamento nas razões mais profundas dos mistérios da vida de Maria. Enfim, a par de grande unção, o autor prima
ainda por uma singular intimidade e respeitosa simplicidade e realismo.
Em sua estrutura exterior, as meditações seguem logicamente os passos
principais da vida da SSma. Virgem Maria, mas de tal modo que possam
servir para novenas em preparação às maiores festas da Virgem. Assim
são, por exemplo: Imaculada Conceição, Natividade, Visitação (c~m
sete meditações sobre o Magnificat), Vida de Nazaré, Dores de Maria,

496

Apreciações

Assunção, Escravidão e Anunciação, que juntas com as outras meditações
avulsas somam um total de oitenta e duas meditações. Para fomentar a
devoção a Nossa Senhora acrescentou o autor um Apêndice doutrinal sobre a devoção e reparação ao Imaculado Coração de Maria, segundo as
revelações de Fátima.
Fr. Henrique, O. F. M.
Manual de Historia de la lglesia, por D a n i e I OI me d a, S. J. - México 1946-47. Enc., 170X230 mm. Vol. 1: La antiguedad cristiana dei
siglo I al VII, XI+289 págs. Vol. li: La edad media cristiana dei siglo
VIII al XV, IX +282 págs.
O Rev. P. Daniel Olmeda, catedrático de história eclesiástica no Seminário de Montezuma (México), apresenta, na primeira página, com muita
modéstia o seu manual de história eclesiástica. Mas, para dizer a verdade,
ele nos deu um manual excelente, que será utilíssimo não só aos estudantes de teologia mexicanos, e sim aos de todas as Américas.
A obra deve abranger três volumes. Temos em mão os dois primeiros, destinados à Antiguidade cristã, resp. à Idade-média. Seguindo cronologicamente o curso dos séculos, o autor acentua, todavia, bastante claramente a síntese real, de modo que o estudante consegue fàcilmente uma
compreensão nítida da evolução universal ela história. E' verdade, que o
leitor, alguma vez, desejaria uma resposta mais precisa e concreta a certas
questões que costumam envolver-se na capa da lenda e tradição; e o erudito autor poderia dar resposta, porque em todas as páginas da sua obra
revela-se perfeito conhecedor do assunto. E' verdade, também, que não
se preocupa em dar-nos conta sobre as fontes e a literatura, o que, de
certo, aumentaria o valor da sua obra. Mas, como recompensa, oferece
um conspecto de obras de assunto mais geral, de patrologia e história do
dogma, assim como das principais obras de referência.
Não foi a intenção do autor desenrolar minuciosamente todos os acontecimentos que assinalam a passagem da Igreja através dos longos séculos da sua existência. Quis apenas "marcar, por assim dizer, o curso do
rio e assinalar seus afluentes principais, sem deter-se em descrever as paisagens que se contemplam às suas margens. . . Sem descer a pormenores,
quis apenas marcar a curva típica do caminho que a Igreja tomou através
do tempo e do espaço, não de um modo esquemático, mas dando os dados necessários ou convenientes para interpretar a sua história" (pág.
VII). Desta forma o autor evita, ele um lado, a acumulação excessiva de
datas e fatos que cansam ini1tilmente a memória; mas, de outro lado, também não cai no extremo oposto de passar apenas pela superfície e de seguir certa tendência que se verificou na historiografia moderna de acentuar
demasiadamente o ponto de vista filosófico, como p. ex. o fez Lortz, que
prescinde quase completamente de dados concretos, pressupõe demasiado
conhecimento da história universal, perde-se em longas explicações histórico-filosóficas e não pode, portanto, servir de manual. Na obra do Rev.
P. Olmeda o escritor destas linhas viu com satisfação confirmado o que
·escrevera, na introdução ao 2.º volume do seu próprio "Compêndio da História da Igreja".
A linguagem simples e clara, com que o autor expõe o assunto, o
sentido prático na escolha dos fatos, a síntese louvável unida à divisão
cronológica, a abstenção de longas e cansativas investigações, fazem do
novo manual um instrumento utilíssimo nas mãos do seminarista. Fazemos
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votos que, em breve, possamos estudar o terceiro volume, que nos ensinará a história eclesiástica nos vários palses da América e terá, portanto
para nós interesse particular.
Fr. Dagoberto Romag, O. F.

M:

Ampelos, U slmbolo della vlte nell'arte pagana e paleocrlstiana, por e o rr a d o Leonard i. Roma 1947, 1 vol. br., 180X250, XXXVI +
265 págs.
Este belo volume faz parte da Biblioteca "Ephemerides Liturgicae".
Com admirável paciência e vasto saber, o autor expõe, segundo princlpios
estritamente científicos, o que a iconografia e a literatura da antiguidade,
profana e cristã, nos dizem sobre a vide, a vindima, o cacho de uvas e
a vinha. A "Ampelos" clássica pagã, tão intimamente relacionada com as
religiões misteriosóficas do Oriente, perde, no cristianismo, sobretudo depois de Constantino Magno, a lembrança da sua origem e o sentido pagão, tornando-se símbolo expressivo de Cristo, da Igreja e da alma cristã.
E' o que Leonardi demonstra em cinco partes.
Na primeira parte trata da vide e do cacho de uvas como símbolos da
alma no além-túmulo, conforme as idéias pagãs e cristãs. A segunda parte tem por objeto a vindima como figura da imortalidade e outono do
martlrio. O assunto da terceira parte é "Cristo, a vide verdadeira". A
quarta parte apresenta o cacho de uvas da Terra Prometida como simbolo de Cristo crucificado. A última parte, finalmente, nos apresenta a
vinha mlstica, figura da Igreja do Senhor.
Tudo quanto os textos antigos e os monumentos da arte dizem a
respeito, acha-se no presente volume reunido e interpretado com fino sentido critico, pelo que o trabalho pode ser chamado realmente "modelo de
estudo iconográfico" (pág. VIII). Com especial prazer lê-se o que o douto
arqueólogo diz no cap. li da segunda parte sobre a "alegria da vindima
na literatura patrlstica e na arte paleocristã", e, sobretudo, na terceira
parte, na qual a vide, unida com vários outros símbolos, da cruz, do monograma constantiniano e do Bom Pastor, exprime o que Jesus Cristo
disse: "Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. . . Eu sou a
videira e vós sois as varas" (Jo 15, 1. 5), esboço da doutrina do Corpo
Místico, que no Evangelho de S. João e nos comentários patrísticos tem
o seu fundamento. Trinta e sete figuras epigráficas, ornamentais, mosaicas
e esculturais ilustram eloquentemente o texto.
"Ampelos", além de ser uma obra de valor no campo da arqueologia cristã, tem igualmente um inestimável valor no campo teológico, demonstrando admiràvelmente a vitalidade da Igreja nascente, que exprime
com seus slmbolos conceitos inefáveis dum mundo sobrenatural, em oposição às heresias contemporâneas que se perdem em mitos naturallsticos
e especulações metafisicas. Termina o autor o seu trabalho com o desejo
de que o seu estudo "possa servir de guia aos apaixonados cultores da
arte paleocristã e da liturgia e faça a uns e a outros reviverem a mesma
fé vivida e a mesma piedade simples e mlstica da Igreja nascente".
Fr. Dagoberto Romag, O. F. M.

Manuel d' Actlon Mlsslonualre, par J o s e p h - E t i e n n e C h a m p a g n e,
O. M. 1. - Ottawa, 1947, 838 págs.
O presente Manual tem, na intenção do autor, a finalidade de dar
ao clero uma idéia mais viva do Apostolado Missionário da Igreja, a fim
de que desta forma haja sempre maior compreensão por esta obra transcendente que é, por assim dizer, a preocupação do Divino Pastor, como
32
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também dos seus Representantes aqui na terra, notadamente de Pio XI
de saudosa memória. Não se destina, portanto, o livro aos missionários,
embora lhes possa dar ótimas e mesmo necessárias informações.
O Manual é dividido em 4 partes: 1.º) Le fait missionnaire: sa nature, son extension dans le temps et dans l'espace; 2.º) Ies fondements
théologiques de l'apostolat missionnaire; 3.º) Ia cooperation missionnaire
et la vocation missionnaire; 4.º) l'apostolat auprês des dissidents. A primeira parte é sobretudo histórica. Dá a noção de missão, informa sobre
os campos missionátios de hoje, sobre a organização missionária da Igreja, sobre as 5 grandes regiões não cristãs, sobre a história geral das missões (págs.· 141-200). Na terceira parte é de particular interesse o capitulo
que trata das obras pontifícias de cooperação missionária. Na quarta parte
o ·autor se ocupa da obra missionária entre os cristãos separados da Igreja.
Não faz teoria, mas opera com fatos. O último capitulo traz uma história
das missões protestantes (págs. 795-822). Todos os 26 capítulos são precedidos duma bibliografia, principalmente de obras em língua francesa ou
inglesa (quer originais, quer traduções).
O livro é escrito com amor às Missões e com erudição. As citações
~ão· numerosas. Merece carinhosa acolhida da parte do clero este Manual
que preenche uma lacuna nos estudos teológicos, onde raras vezes se toca
num assunto de tão grande relevância como são as Missões. "A este res·peito, o R. P. Dévy, S. S. M., afirmou por ocasião da Primeira Semana
de Estudos Missionários do Canadá em 1934: Este assunto que desejamos
tratar, poderia ser intitulado: um novo capítulo de teologia moral" (Manuel, pág. 383).
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.

De Sanctificatione Sacerdotum secundum nostri temporis exigentias, auctore R. O ar ri g ou - Lagrange, O. P. - Marietti, Turim (1948),
168 págs.
Neste livrinho, o célebre P. Garrigou-Lagrange procura evidenciar,
com toda a clareza, não só a obrigação que tem o sacerdote de aspirar à
santidade, mas também o modo como deve e pode santificar-se nos tempos modernos. Insiste, numa Introdução longa, sobre o fundamento duma
fé sobrenatural que se deve opor ao naturalismo reinante. Seguindo o· método escolástico "ad mentem sancti Thomae", desenvolve as questões: De
obligatione tendendi ad perfectionem (para todos os cristãos, para os religiosos, para os sacerdotes, para os bispos); De altitudine perfectionis
c11i'istianae; De falsis notionibus vitae interioris cum vera compara tis; De
connexione virtutum ad perfectionem sacerdotalem obtinendam; De purificatione virtutum ad perfectionem christianam; De oratione mentali speciatim pro sacerdote; De cultu eucharistico et de perfectione sàcerdotali.
ó autor oferece doutrina sólida, ilustrada por oportunas citações de S. João
da ·cruz, S. Francisco de Sales e outros. O subtítulo "secundum nostri
temporis exigentias" parece pouco adequado.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.

Ceremonlale iuxta Rltum. Romanum seu De Sacrls Functlonlbus Episcopo
· celebrante, assistente, absente, auctore A I o i s i o M o r e t t i. ~ Marietti, Taurini (Itália). Vol. I, De quibusdam notionibus sacram liturgiam respicientibus,· 1936, XII +257 págs. - Vol. II, De Divino Officio
et de Sacrosanctae Missae Sacrificio, 1937, XVI+586 págs. - Vol. III,
: . De sacris functionibus infra annum occurrentibus, 1938, XV +559 págs.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 2, Junho 1948

499

- Vol. IV, De Sacramentis; De Sacramentalibus et De Exsequiis, 1939,
XX +638 págs.
Este cerimonial é ele particular interesse para as igrejas catedrais e
as Cúrias Episcopais. O autor diz no prefácio: "(Opus) praecipue versatur circa sacra quaeque, nempe: Loca, Res, Caeremonias et Ritus in usum
Pontificum, Ecclesiarum Cathedralium, Collegialium, earumque in quibus
Sacra, ritu pontificali, peraguntur". Não é segredo que o Ritual das funções pontificais é muito complicado, mas tampouco é segredo que não
raras vezes a ignorância ou negligência, no que diz respeito às cerimônias, faz do culto divino um espetáculo ridículo aos olhos dos infiéis e
causa impressão penosa aos próprios fiéis. O P. Moretti sentencia: "Sacros ritus ignorare turpissimum". Sem dúvida, a multiplicidade de trabalhos
impedem a muitos de estudar as cerimônias extraordinárias. O cerimonial
de Moretti procura, por isso, expor dum modo breve e claro as funções,
separadamente para o celebrante e os ministros, destacando também tipogràficamente determinadas palavras (p. ex.: diaconus, subdiaconus; minister baculi, mitrae, etc.).
O primeiro tomo é o que poderíamos chamar de direito litúrgico em
conformidade com o C. 1. C. e os Decretos da Santa Sé. O segundo tomo
trata do Divino Ofício e da Santa Missa "ritu pontificali" com as múltiplas variantes (ad thronum, ad faldistorium, cum assistentia Episcopi Ordinarii; Episcopo extraneo celebrante, etc.), De absolutione ad tumbam,
super pannum post missam pontificalem, De missa solemni absente Episcopo Ordinario. O terceiro tomo contém o rito pontifical das funções singulares que ocorrem durante o ano, como sejam a Bênção das velas na
festa da Purificação de N. Senhora, Bênção dos Ramos, e de outras solenidades extraordinárias, como a tomada de posse do Bispo diocesano,
Visita Canônica, Sínodo diocesano, Concílio provincial e plenário. No quarto tomo são descritas as funções pontificais na administração dos sacramentos e os ritos dos Sacramentais reservados ao Bispo, como Consagração de igrejas, cálices, etc., e as exéquias.
A obra é de incontestável mérito e contribui para a maior glória de
Deus, como deseja o autor (prefácio).
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
Vida y Luz, Comentarias ai 4 9 Evangelio, por E. 1 g I e s i a s, S. J. 2 tomos, 2.• ed., 1947, México, Ediciones de la "Buena Prensa".
"Salus ex inimicis nostris". A agressão continua que a Santa Igreja
e todos os seus filhos fiéis devem enfrentar tem no mínimo a grande
vantagem de não deixar adormecer os vigias da grei do Senhor. Mas,
além disso, provoca forçosamente uma reação sempre mais vigorosa e decidida. A Igreja-Mártir do México ilustra, com sua atuação decidida, estas
afirmações. E' óbvio que os sinais da vida católica sempre mais intensa
têm cunho apologético, de uma apologética, porém, destemida. "Vida y
Luz" assim se apresenta, já em segunda edição. E' um comentário do
evangelho de S. João em forma de sermões ou conferências feitas, como
parece, a um auditório de certa formação intelectual. Não tem prefácio
que explique, como é costume geral, quais os motivos que levaram o autor
a empreender este comentário ou qual a sua finalidade especial.
O estilo do livro é francamente retórico, o que nem sempre resulta
em vantagem para as belezas peculiares deste evangelho, que por sua
fndole acentuadamente "teológica" parece exigir uma linguagem objetiva,
a não ser que o autor se dirija a ouvintes crentes mas um tanto afasta-

32*

Apreciações

500

dos de assuntos religiosos. Por isso mesmo parece lembrar os moldes do
Pe. Heredia em "Fontes de En"ergia", ou nas "Memórias dum repórter
dos tempos de Cristo". Digo: parece lembrar, sem querer afirmar identidade.
A interpretação é viva e clara. Leia-se, p. ex., o capítulo da Samaritana e Dos Campos que já branqueiam para a colheita (págs. 159-187).
E' evidente que não se ventilam questões exegéticas numa obra que procura ressaltar, - e o faz dum modo muito feliz, - a historicidade dos
fatos narrados e a divindade de Jesus. No entanto, o autor não ignora
os problemas, sejam eles de ordem crítica (veja-se p. ex. a perícope da
adúltera), sejam de ordem exegética. A mão do evangelho joanino o leitor (ouvinte) chega a conhecer a geografia, a topografia, a história, a lei
e os costumes do povo de Israel, guiado por um perito.
A leitura deste livro é agradável e proveitosa, principalmente para
quem tem de lidar com pessoas que, além do simples texto evangélico,
procuram uma instrução mais aprofundada. Bem poderia servir para círculos bíblicos.
Frei Desidério Kalverkamp, O. F. M.
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económica, B. Aires 1940, 430 pp.
Enc. Cr $45,00
Baribcau, e., Leçons sociales, Montréal 1942, 213 pp. Br. Cr S25,00
Borne, E., y Henry, F., El Trabajo
y el Hombre. Buenos Aires W41.
190 pp.
Cr$ 28,00
Brena, T. G., Corporativismo de
Associación, Montevideo 1937, 325
PP.
Br. Cr S15,00
- La T1·agedia Actual, Montevideo
1941, 120 pp.
Br. Cr $10,00
Bruhel, 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.
Cr $10,00
Delaye, E., S. J., Eléments de Morale Sociale. Montréal. 195 pp.
Br. Cr $18,00
Dautais, E., Leçons l'!:lémentaires de
Morale Sociale d'ap1·ês l'enseignement des Encycllques Pontificales.
190 pp. Paris 1946.
CrS 22,00
Gurian, W., El Bolc~evismo. Barcelona, 1932. 325 pp. Enc. Cr$ 60,00
!laessle, J., El Trabàjo y la Moral.
Buenos Aires 1944. 292 pp.
Cr$ 40,00
Laohance, L.r O. P., Natlonallsme
et religion, Ottawa 1936, 195 pp.
Br. 01· $20,00
Lallemant, D., Princfpios católicos
de acción cfvica, B. Aires 1941,
280 PP.
Br. Cr $20,00
Lamarohe, Thomas M., O. P., Comment Rendre l'Argent au Peuple.
3 vol. 238-229-205 pp.
Br. Cr $45,00
Passage, H. du, S. J., Moral e Capitalismo. Porto. 231 pp.
Cr$ 18,00
Pinto, E., Francisco de Asis y la
Revolucion
Social,
Montevideo
1940, 109 PP.
Br. Cr $10,00
Pio xn, La famllia cristiana. Discursos a los 1·ecien casados (19391943). B. Aires 1945, 415 pp.
Broch. Cr $40,00
Plus, R., S. J., Frente al trabajo,
B. Ah·es 1942, 182 pp. Br. Cr $7,00
Riesco, G., San Augustfn, maestro
de nuestro tiempo, B. Aires 1943,
285 pp.
Br. Cr $28,00
- Liberalismo y catolicismo, B. Aires 1938, 166 pp.
Br. Cr $12,00

Riviêre, I., Sur le Devoir d'Imprévoyance. 336 pp.
Cr $30,00
Rollm, F. J., O. F. M., O Comunismo.
Lisboa. 2 vols. 708 pp. Cr$ 40,00
Rouzio, L., O Pai. Porto 1939 209
pp.
Or$ 12,00

Schilgen, H., s. J., Normas morales
de educaclón sexual, B. Aires
Br. Cr $16,00
1940, 278 PP.
Scheeben, M. J., Las Maravlllas de
la Gracia Divina. Buenos Aires,
1946. 504 PP.
Cr $80,00

Vários, Code Social. Esqulsse d'une
synthêse sociale catholique. Mont1·éal 1944, 106 pp. Broch. Cr $10,00
Viance, G., Força e Fraqueza. do BoclaUsmo. Porto, 1936. 256 pp.
Cr$ 15,00
Vila Creus, P .• Manual de orientaclones soclales. 430 pp.
Enc. Cr $45,00
Viollet, J. , La educaclón por la familia, B. Aires 1944, 142 pp.
Br. Cr$9,00
Volllermet, F. A.. La vocaclón al
matrimonio, B·. Aires 1944, 232 pp.
Br. Cr $12,00
Wright, J. J., Natlonal patrlot!sm
ln papal teachlng, Newman Book
Bhop 1943, LilI+358 pp.
Enc. Cr $70,00
TeteDS, T. B., Orlstiamsmo, Hitlerismo, Bolchevismo. Buenos Aires, 97
pp.
Cr$ 10,00
APOLOGl!:TICA

Brandão, P. A., A Santa Missa. 334
pp. Porto 1945.
Cr$ 15,00
- o Maior Milagre de Jesus. 223
pp. Porto 1944.
Cr$ 10,00
- Quem é Jesus Cristo? 179 pp.
Porto 1947.
Cr$12,00
Buli, N. M., Las razones de creer,
Montevideo 1943, 261 pp.
Br. Cr $18,00
- Yo Católico y tu que ... ? Montevldeo, 1940. 74 pp.
Broch. Cr$ 4,00
Carmo, D1·. M. do, Porque Jurei
Crer em Deus. Lisboa 1944. 170
pp.
Cr$ 15,00
Cortés, D., Ensayo sobre el Catolicismo, cl Liberali<imo y el Socialismo. Buenos Aires 1943. 328 pp.
Cr$36,00
Laburú, J . A. , S. J., J esucrlsto es
Dios? Montevldeo, 1942. U!4 pp.
Cr$15,00
- Jesucristo y la eucaristia, Montevldeo 1944, 107 pp. Br. cr $15,00
l\Ioillot, A. H., L'EgUse de Jésus. 154
pp.
CrS 16,00
Morell, P., S. J., Migalhas de Doutrine.. 192 pp. Porto 1940.
CrS 7,00
O'Brtcn, J. A., La foi de millions
de croyants, Montréal 1942, 551
PP.
Br. Cr $35,00

Ségur, M. de, Pergantas e Respostas
Concisas e Familia1·es às Objeções
mais Vulgares contra a Religião.
Porto 1946. 181 pp,
CrS 15,00
Silva, D. M. da, O Que Pode um
Aldeão em Favor da Fé. 223 pp.
Porto 1945.
Cr$ 10,00
Vários, Essays ln order. N. Y. 1940,
243 pp.
Enc. Cr $25.00

DOGMATICA
Bover, P. J., S. J., A Mediação Universal de Maria. Porto 1930. 112 pp.
01·$ 6,00
Bujancla, J., S. J., Manual de Teologia Dogmática. Livraria Apostolado da Imprensa, Põrto, 1944.
Formato portátil. 618 pp.
Enc. Or$ 50,00
e. M., Primauté de Saint Joseph
d'aprês l'Eplscopat Cathollque et
la Théologle. Montréal, 1945.
513 pp.
Broch. Cr$ 40.00
Denzinger, H., Enchlrldlon Symbolorum Definltlonum et Declaratlonum de Rebus Fldel et Morum.
Barcelona 1946. 748 pp. Cr$ 120,00
Hentrich, G., et Moss, R. G., Petitlones de Assumptlone Corporea
B. V. Marlae ln Caelum Deflnlenda ad Sanctam Sedem Delatae. 2
vols. Roma 1942. 1061-1108 pp.
Cr$200,00
K.osters, L., S. J., Ln Iglesla de Nuestra Fe. Fundamento Teológia de
la Doctrlna Católica. Brisgovia
1939. 220 pp.
CrS 45,00
Labrecque, e. e., Consultatlons
Théologlques. Québec, 1946. 682 pp.
Cr$ 80,00
S. Thomae Aquin11.tis, Summa Theologica.
694-620-887-612-33!!
pps.
P. Lethiel!eux, Paris 1941. 5 vols.
Br. CrS 400,00
Parente, P., Collectio Theologlca Romana. 6 volumes.
1.0 - Theologla Fundamentalls. 223
PP, Torlno, 1946.
Cr$ 25,00
2. - De Deo Uno et Trino. 332 pp.
Tortno. 1946.
Cr$ 35,00
3.º - De Verbo Incarnato. 329 pp.
Tôrlno, 1946.
Cr$ 30,00
4.º - De Creatlone Unlversall. 180
pp. Torino, 1946.
Cr$ 25,00
5.º - Anthropologia Supematuralis
216 pp. Torlno, 1946. Cr$ 25,00
6.º - De Sacramentis. 459 pp. Tortno, 1946.
Cr$ 50,00
Só se vende a obra completa.

Synopsis
theologiae
dogmatlcae, 3 vols. Enc. Cr $330,00
Broch. Cr$ 300,00
- Brevior
Synopsis
Thcologiae
Cr $80,00
Dogmatlcae. 825 pp.

Tanquerey,

MORAL

s. J., Summal'ium
Theologiae Moralls. 661 pp. Papel
Enc. Cr $70,00
Biblla.
Enc. melhor Crt 85,00
Bayón, J. Garcia, Medicina y Moral,
B. Aires 1943, 325 pp.
Enc. Cr $45,00
Bonatto, J., Rellgión y moral, B.
Aires 1943, 395 pp. Enc. Cr$ 45,00
Brandão, P. A., O Matrimónio Católico. Porto 1945. 389 pp.
crs 18,00
Charmot, F., O Amor Humano. LisCr $20,00
boa. 386 pp.
Gillet, 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 $20,00
La.burú, Jesucristo y el Matrimonio.
Montevideo 1945. 131 pp. Cr$ 15,00
Arregui, A. M.,

Lhomme, P ., Mariage et Fécondité

selon les exigences de la loi morale. 55 pp.
Cr $6,00
Noldin, S. J ., Summa theologiae
moralls, 1940-41, 3 vols. enc.
Cr$220,00
Surbled, Dr. G., A Moral nas suas
Relações com a Medicina e a Higiene. Porto, 1940. 4 vols. 284-284317.:.277 pp.
Broch. crt 90,00
Ideín Encadernado Cr$ 140,00
1'anquerey, Brevior Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis. 799
pp.
Cr $80,00
- Synopsis Theologlae Moralls et
Pastoralis. 771-839-694 pp.
Enc. Cr$ 330,00
Broch. Cr$ 300,00
Ter Baar, F., o. se. R., Casus Conscientiae. 212-228 pp. Torino, 19'4.
2 vols.
Crt 50,00
Ter Haar, e. SS. R., De Matrlmoniis
Mixtis Eorumque Remedlls. 195
pp. Roma 1931.
. CrS 20,00
--· De Occaslonarils et Recldlvls. 455
pp. Torino 1939.
Cr$ 45,00

DIREITO CANONICO

C&ppello, P. M., S. J., 'Í'ractatus Oanonlco-Moralls de Sacramentls.
777-782-286 pp. Torlno, 1942-'4-45.
3 vols.
Crt 200,00
Codex Iurls Canonicl, Ed. Vaticana,
reimpressa nos Estados
Unidos, The Newman Book Shop,
1944, 928 pp. (com notas).
Enc. Cr $75,00
Codex Iurls Canonlcl, Ed. Vaticana,
reimpressa no Canadá, 1943, 918
pp. (sem notas).
Enc. Cr $60,00
Domínguez, L. M., Morán, S. A., &
Anta, M. e. Código de Derecho Canónico, texto latino y versión castellana, con jw·lsprudencia y comentartos. 860 pp. Madrid, 1945.
Cr$ 175,00
Leite, A., S.
Competência da Igreja e do Estado sobre o Matrimônio. Porto 1946. 250 pp. Cr$ 45,00

J.,

PASTORAL
Bon, Medicina Catollca. Argentina.
608 PP.
Br. 01' $60,00
Konz, P. M., S.V.D., Manual de
Canto Gregoriano. Buenos Aires
1944. 168 pp.
Cr $20,00
Pastorem, F., Servitude et G1·andeur
de la Maladie. 262 pp. Cr $25,00
Perardl, G., Novo Manual do Catequista. Lisboa. 622 pp.
Broch. Cr $40,00
- Pequeno Manual do Catequista.
Lisboa, 1934. 383 pp. Br. Or$ 25,00
Roeggl, A., O. B. B., Le ConfessioCr $10,00
nal. 112 pp,
Sanglorgio, D. carmelo, Liturgia
Dell'Organlsta. 541 pp, Torlno,
1939.
Cr$ 40,00
Splrago, F., Catecismo Católico Popular. Trad. do Dr. A. Bivar. a
vols. União Grâfica, Lisboa, 1944.
433-564-406 pp.
Br. 01'$ 75,00
S. ESCRITURA
Enchirldion Bibllcum. Documenta
1 Ecclesiastlca
Sacram Scripturam
Spectantia. Roma 1927. 194 pp.
Cr$15,00
FIWon, L. Cl., Vida de N. Seiior
Jesucristo, B. Aires 1944, 2 vols.
641 e 821 pp.
Enc. Cr $220,00

Holzner, J., San Pablo, Heraldo de
Cristo, Barcelona 1946, 482 pp. +
42 gravuras e ,1 mapa.
~
Enc. em pano Cr$ 130,00
l\latoa Soares, Pe., Bfblla Sagrada,
Antigo e Novo Testamento, Põrto
1939, 4 vols.
Enc. Cr$ 130,00
Os Quatro Evangelhos, Põrto,
1945.
Broch. Cr$ 5,00
- O meu Evangelho, Põrto, 1944.
Devocionário.
Enc. Or$ 15,00
Leal, J., S. J., Os Evangelhos e a
Crítica Moderna. Porto, 1945. 302
pp.
Or$ 28,00
S• .José, P. B., de, Os Salmos e OAnttcos do Brevtãrto. Tradução e Comentário. Braga, 1947. 590 pp.
Or$ 35,00

HOMILltTICA
Andrea, Mons. M. de, El evangello
y la actualldad, B. Aires 1944,
vol. 1, 285 pp.
Br. Cr _$28,00
- Idem, v:ol. 2, 314 pp.
Br. Cr $28,00
- Perturbación social contemporanea, B. Aires 1944, 259 pp.
Br. Cr $28,00
Barblerf, A. M., La verdad en el
eter
(Alocuções
radiofônicas),
Montevtdéo 1938, 326 pp.
Br. Cr $25,00
- En la tarde, Montevideo 1942, 268
PP.
Br. Cr $20,00 .
- Siembra. Montevidéo 1947. 222 pp.
Cr$18,00
- Riego. 1943. 442 PP.
CrS 25,00
- Abriendo el Surco. 1946. 170 pp.
CrS 15,00
- Bacia Jtl. 1945. 125 pp. Cr$12,00
- Luz en la Sombra. 1945. 96 pp.
Cr$10,00
Faria, D. José Lopes Leite de, Verbum Dei. - Homflias para os Domingos e Festas de Preceito. 515
pp.
Cr $20,00
Gattet, B., P. S. 8., Expllcation du
Pontifical. Sermons de ret1·aites,
Montréal 1943, 374 pp.
Br. Cr $38,00
Laborfe, Ph. O., Le Prédlcateur des
Retraites de Premiere Communion.
Paris 1926. 415 pp.
Cr$ 45,00
Oliveira Dias, J., S. J. , Elementos
d.e arte concionatórla, Põrto 1936,
554 pp.
Enc. Cr$ 35,00

Pinto,_ A. F., Fundamentos e ExpUcaçao da Ladainha do Coração
de Jesus. Porto 1946. 135 pp.
crs 10,00
- Parábolas de N. S. Jesus Cristo
com Reflexões. Porto 1947. 142 pp.
Cr$15,00
Rollm, P. J., O. F. M., Homillário
Dominical. Lisboa 1945. 390 pp.
Cr$20.00
- 2.0 vol. Lisboa 1946. 323 pp.
Or$20,00
Rollm, P. J., o. P. M., Nossa Senhora
da Conceição. Lisboa, 1946. 327 pp.
Or$ 25,00
Tóth, Mons. T., Venga a nós el tu
reino, B. Aires 1944, 295 pp.
Br. Or $45,00
- La Joven de Caracter. Buenos Aires, 1945. 202 pp.
Or$ 20,00
- La Joven de Porventr.. Bueons Aires, 1945. 195 pp.
Cr$ 20,00
- Pm·eza y Hermosura. Buenos Aires, 1945. 202 pp.
Or$ 20,00
- Creo en Dios, B. Aires 1944, 328
pp.
Br. Cr$45,00
- Creo en Jesucristo el Redentor,
B. Aires 1944, 311 pp.
Br. Cr $45,00
- Creo en Jesucrlsto el Meslas, B.
Aires 1944, 350 pp. Br. Cr $45,00
- Creo en la Iglesia, B. Aires 1943,
Br. Cr $45,00
310 PP.
- Padre Nuestro, B. Aires 1944, 295
PP.
Br. Cr $45,00
- Creo en la vida perdurable, B.
Aires 1943, 228 pp. Br. Cr $40,00
- El Joven creyente. B. Aires, 1940.
172 pp.
Enc. Cr$ 25,00
- Sê sobrio. B. Aires 1943, 122 pp.
Broch. Cr $15,00
- El Joven observador. B. Aires, 1940,
160 pp.
Enc. Cr$ 25,00
- El Joven de 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 mandamientos. B. Aires 1944,
571 pp.
Broch. C1· $45,00
-- El joven y Cristo. B. Aires 1945,
Broch. Cr $20,00
206 pp.
- La joven creyente. B. Aires 1943,
177 pp.
Broch. Cr $18.00
- Eucaristia. Buenos Aires. 262 pp.
Cr$ 35,00
- Prensa y Cé.tedra. Buenos Aires,
Cr$ 45,00
1944.

- El Triunfo de Cristo. Buenos Aires, 1945. 195 pp,
Cr$ 30,00
- Eugenesla y Catolicismo. Buenos
Cr$ 15,00
Aires, 1942. 123 pp.
Vale, P. e, do., O. F. M., Evangelhos dos Domingos e dias Festivos Explicados. 413 pp. Braga, 1944.
Cr$ 26,00

LITURGIA

Cemesl, e. H., Manual de liturgia
para la juventud católica, Montevideo 1944, 140 pp. Br. Cr$7,00
Coelho, D. A., p, S. B., Curso de
Liturgia Romana. 2 vols. - Braga 1941-1943. 768-553 pp.
Cr$100,00
Lefevbre, G., O. S. B., Liturgia y
Acclón Católica, B. Aires 1940, 65
PP.
Br. Cr $8,00
- Liturgia. Princípios Fundamentais. Braga, 1939. 265 pp. Cr$ 20,00
Tanquerey, O Banto Bacrlffcto da
Missa. Porto, 1933. 79 pp. Cr$ 3,00
Tasende, M. H., Liturgia Fundamental, Montevideo 1940, 174 pp.
Br. Cr $12,00
Vasconcelos, D, B., A Missa e a Vida Interior. Braga, 1936. 156 pp,
Cr$ 10,00

As "Nossas" Festas. Braga, 1934.
116 pp.
Cr$ 7,00
Le Vavasseur, L. & Haegy, J., Manuel de Lltftrgie et Cérémonlal
selon le rit romaln, Montréal 1944,
2 vols. 762-802 pp. Br. Cr $130,00
Wapelhorst, I., O.F.M., Compendlum Bacrae Llturglae. New York
1945, 641 pp.
Cr $100,00
-

AÇAO CATÓLICA
í\.cufia, L. M., Apostolado seglar de
Acción Católica, B. Aires 1941,
:!86 PP.
Br. Cr $14,00
Addlesbaw, G. W. O., Dogme et Oeuvres de Jeunesse. Montréal, 1944,
47 pp,
Cr$ 4,00
Alarcó, A. A., S. J., Formadón de
selectos, B. Aires 1942, 450 pp.
Enc. Cr $45,00
Anônimo, Le Comité Paroisslal d'Actlon Cathollque. Montréal, 1943.
35 pp.
Cr$ 4,00
- Spécialisatlon et Unité en Actlon
Catholique. Montréal, 1944, 190
pp.
Cr$ 22,00
- La Vie Paroisslale et L'Actlon
Catholique. Montréal, 1945. 210
PP,
Cr$ 22,00

Arcbambault,
Les
objectifs
de
1'Action Catholique, Montréal 1940,
153 pp.
Br. Cr $18,00
- L' Actlon Catholique d'aprês les
dlrectives pontificales. 154 pp.
CrS 18,00
Bayart, P., La Acclón Católica especializada, Desclée, B. Ail'es 1944,
226 pp.
Br. Cr $36,00
Oagglano, Mons. A., Problemas de
Acclón Católica, B. Aires 1943, 95
pp.
Br. CrS6,00
Obar'llonnea.11, J., Le Rõle du Prêtre
dans l'Actlon Cathollque. Montréal,
1942. 45 pp.
Cr$ 4,00
L' Actlori Cathollque - Lettre
Pastorale. Montréal, 1942. 95 pp.
CrS 5,00
Conlnck, B. I., P. L. de, Les Condlttons de Succês des Oeuvres de-'
Jeunesse. Montréal, 1944. 30 pp.
Cr$ 3,00
- La Technlque de L'Abordage.
Montréal, 1943. 29 pp.
Cr$ 3,00
Dabln, P., El Bacerdoclo Real de
Los Laicos y la Accton Catollca.
Buenos Aires, 1945. 2 vols. 176-308
pp.
Cr $40,00
Doran, M., O. P,, L'Action Cathollque. Montréal 1945. 192 pp.
Cr$25,00
Foumler, R., P. S. S., La théologie
de l'Action Cathollque, Montréal
1944, 163 pp.
Br. Cr $22,00
Faret, J. La Liturgle, Ame de L'Act!on Cathollque. Montréal, 1943.
32 pp,
Cr$ 3,00
Glorleux, Chanolne P., Corps mystique et apostolat, Montréal, 1939.
126 pp.
Broch. Cr $18,00
La.marche, R. P. M. A., Les Lalcs
dans l'Egllse. Montréal, 1933. 135
pp.
Cr $12,00
Maio, P. A., O. F, M., L'Actlon Cathollque et les Oeuvres. Montréal,
1942. 40 pp,
Cr$ 3,00
- Panorama de la Spéclallsatlon.
Cr$ 4,00
Montréal, 1944. 63 pp.
Maio, A., O. F. M., Au Service du
Maltre. Montréal 1940. 217 pp.
Cr$26,00
Morlion, O. P., L'apostolat de l'oplnion publique. Montréal 1944, 245
pp.
Broch. Cr $25,00
J>alau, O., S. J., La mujer de
Acclón Católica, B. Aires 1935,
340 pp.
Br. Cr$30,00

Richard, L'Unité d'actlon des catholiques. Montréal. 242 pp.
Br. Cr $28,00
Ross, F. X., l!:ducatlon Ohrétienne et
Actlon Oatholique. Montréal, 1943.
48 pp.
Cr$ 4,00
Tiberghlen, o. P., Le Réalisme dans
L'Apostolat. Montréal, 1941. 32 pp.
Or$ 4,00
Vignes Rouges, J. de, Deviens un
chef!, Montréal 1939, 293 pp.
B1•. Cr $32,00

ASC:&TICA
Abranohes, S., O Coração de Jesus
aberto ao coração dos homens.
Lisboa. 170 pp.
Enc. Cr $12,00
8. Agostinho, Solilóquios. Porto 1944.
209 pp,
Cr $14,00
Almeida, P. T. de, Estímulos do
Amor da Virgem Maria. Porto
1943. 238 pp,
CrS 10,00
Baeteman, J. C. M., Formación de
la joven. B. Aires 1944, 444 pp.
Enc. Cr$ 30,00
- Ma retraite, Montréal 1940, 181
pp.
Br. er $18,00
- Méditations pour la retraite du
mols, 202 pp.
Br. Cr $18,00
- Retraite de huit jours pour les
Religieuses, ·190 pp. Br. cr $18,00
- J'aime le Christ. Montréal 1944,
124 pp.
Br. Cr $15,00
Barabé, P. H., O. M. I., Perfectlon,
Méthodes et Modêles. Canadá 1946.
275 pp.
Cr $28,00
Blot, R., Au service de la personne
humaine, Montréal 1939, 334 pp.
Br. Cr $38,00
Boisseau, Abbé Leonel, Mois de Ma1·le à Notre Dame du Rosaire de
Fatlma. 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 S22,00
Chaignon, P., S. J., A paz d'alma.
399 pp.
Cr$20,0G
Cha.ravay, A. F., La Lumiêre sur
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 Sacrement
de L'Unité. Médltation sur la
Sainte Messe. 322 pp.
Cr $35,00
Claude, Robert, La Lumiêre de la
montagne. Montréal, 1939. 206 pp.
Broch. Cr $20,00
Colin, L., e. ss. R., Caritas. 279 pp.
Québec 1946.
Cr$ 25,00
- Culte des Voeux. 448 pp. Québec
1946.
Cr$ 40,00
- Jésus notre Modêle. 395 pp.
Québec 1946.
Cr$ 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. Or $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 Imprensa, Porto, 3.ª ed.
62 pp.
Br. Cr $4,00
Dillard, V., Au Dieu lnconnu, Montréal 1943, 232 pp.
Br. Or $24,00
Dohet, P., B. J., L'irréprochable
Provldence, Montréal 1943, 238
pp.
Br. Cr $28,00
Dcsbuquois, G., S. J., Dans le mystcre. . . L'Espérance. 254 pp.
Cr$22,00
Duchaln, F., P. B. S., Directoire
du saint prêtre, Montréal 1938, 3
vols. 387-395-425 pp.
Br. Cr $70,00
Ermite, Paul L', La Foi Vivante.
Montréal. 142 pp.
Br. Or$ 18,00
- La Science d'Aimer. Montréal.
223 pp.
Cr $22,00
Faivre, N., Le Golgotha de la Vlerge. 238 pp.
Or $25,00
G. M., Larmes et Sourires. 245 pp.
Cr$25,00
Ga.rrigou-Lagrange, R., O. P., Les
trois âges de Ia vle intérieure,
Montréal 1944, 2 vols. 641-886 pp.
Br. 01· $100,00
Gattet, B., P. S. S., Sujets d'Oralson. Montréal 1942. 406 PP.
01'$30,00
Gearon, P. P. J., O. o. C., Palav1·as de Consolação para as Almas Escrupulosas. 143 pp.
C1·$ 10,00

Goenara, J., S. J., La Iglesia y el
Orden Social. Montevidéu 1937.
244 pp.
Cr $20,00
Grimal, J., Avec Jésus formant en
nous son prêtre, Mont1·éal 1942,
2 vols. 436-481 pp. Br. Cr $60,00
Ramon, M., Meditações para todos
os dias do Ano. Porto, 1940. 307Enc. Cr$ 90,00
220-255 pp.
Darbour, A., Les Grands Jours de
notre vie religleuse. Montréal 1944.
242 pp.
Cr $28,00
- L'Epreuve, l'Espérance et la Pane.
209 pp.
Cr $e5,00
'U:eyden, M. A. van der, o. c. R.,
Charité en tout, Montréal 1939,
328 pp.
Br. Cr $30,00
Roornaert, H., Vive con la Iglesia.
Doce meditaciones en forma de
retiro, B. Aires 1943, 131 pp.
Broch. Cr $15,00
- Oeuvres splrituelles de s. Jean de
la Crobc, Montréal 1943, 3 vols.
214-230-371 pp.
Br. Cr $75,00
Houtryve, I. V., A Vida na Paz. Braga, 1935 .. 225 pp.
Cr $15,00
lluguet, P., S. M., Pensamentos Consoladores de São Francisco de Sales. 360 pp.
Cr$ 20,00
Jeannotte, H., P. a. S., Comment
vivre sa vie, Montréal 1943, 262
pp.
Br. Cr $30,00
1086, P. M., Escudo Admirável para
os Males da Vida. 605 pp. Or$ 15,00
Laburu, J. A., a. J., Jesucrlsto el
Gran
Perdonador.
Montevidéu
1945. 176 pp,
C1· $25,00
Lafiear-Bétu, R., Le Conte des Sept
Gaibles. Montréal 1945. 100 pp.
Cr $12,00
Lahltton, J, O Santo Sacrifício.
Conferências Doutrinais. Lisboa
1936. 226 pp.
CrS 18,00
Lamarche, O. P., M. A., Projectlons. Montréal. 208 pp.
·
Br. Cr $24,00
Lanreac, R., Virgo Fidelis. Le Prbc
de la Vie Cachée. Commentalre
Spirltuel du Cantique des Cantlques. 418 pp.
Cr $30,00
Lefebvre, D. G., O. S. B., Les
Magnlflcences du Précieux-Sang.
Toute l'année Llturglque sous
l'angle rédempteur. Montréal 1946.
560 pp.
CrS 50,00

Lekeox, Martlal, O. F. M., Sainteté

et Bonne Volonté. Montréal. 143
PP.
Br. Cr $12,00
Loyola, M. M., I. B. V. M., Pour
Avoll- Confiance. 228 pp. Cr $25,00
Many, V., La Vrale Vie ou Mervellles de la vie de la grAce. 268 pp.
Cr$25,00
Maro, A. P ., Le Chrlst dans nos oités. 288 pp.
Cr$25,00
-- L'Ascension de votre âme. 314 pp.
Paris 1946.
Cr$ 30,00
Margarida Maria, S., O Coração de
Jesus. Porto. 293 pp.
Broch. Cr $20,00
Marmion, D. e. Le Chrlst Vie de
L'Ame. Conférences Splrituelles.
Montréal 1946. 522 · pp. Cr$ 40,00
Mennini, D. F., II Seminarista ln
Vacanze. 332-168 pp: Torino 194041. 2 vols.
Cr$ 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$25,00
Mortier, o. P., Antonln, De la jole
d'almer 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 Sanctifiée. Le devoir d'état a L'ecole de
St. François de Sales. 259 pp.
Cr$25,00
Müller, M., La Alegria en el Amor
de Dios. Buenos Aires 1943. 252
pp.
Cr$ 32,00
Natale, P. A., O Parafso na Terra.
Porto 1931. 177 pp.
Cr $6,00
Paradis, F., P. S. S., Renoncement
·chrétien. Montréal 1945. 256 pp.
Cr$25,00
Parnisetti, J. Nep., S. J., Posso também eu ser perfeito? Coleção Vocação. Apostolado da Imprensa,
Porto, 3.ª ed. 50 pp. Br. Cr$4,00
- Segue-me. Coleção Vocação. Apostolado da Imprensa, Porto. 2.ª ed.
80 PP.
Br. Cr $4,00
Phllipon, O. P., M. M., La Doctrlne
Spirituelle de Sceur Elisabeth de
la Trlnlté. Montréal, 1937, 354 pp.
Broch. Cr$ 30,00
Pinamontl, J. P., S. J., Exercícios
espirituais de s. Inácio. Porto.
453 pp.
Enc. Cr$30,00
- Cruz Aliviada. Motivos de consolação nos trabalhos. Porto 1939.
129 pp.
Cr$ 5,00

Pias, R., s. J., Cristo e o Nosso
Tempo. Porto 1946. 184 pp. Cr$ 15,00
- Em Cristo Jesus, Porto 1942, 287
PP.
Broch. Cr $22,00
- Comment toujours prler, Montréal 1940, 111 pp ." Br. Cr $18,00
- Comment Blen Prler. 154 PP.
Br. Cr $18,00
- Meditações Sacerdotais. Porto.
573 pp.
Enc. Cr $35,00
- Méditatlons
pour
rellgleuses.
Montréal 1944, 425 PP.
Broch. Cr$ 30,00
- A Direção Segundo os Mestres
Espirituais. Lisboa, 1944. 160 pp.
Br. Cr $14,00
- Maria em nossa História Divina.
Trad. de Inácio Martins. União
Gráfica., Lisboa, 1943. 190 pp.
Br. Cr $15,00
- Há um Deus. Lisboa, 1944. 44 pp.
Cr$5,00
- A Caminho do Matrimónio {para o tempo dos noivados cristãos>.
Lisboa, 1945. 159 pp.
Cr $10,00
- A Ideia Reparadora. Lisboa, 1942.
220 pp.
Cr $7,00
- Até Deus por s. Inicio. Porto
1945. 174 pp.
Cr $14,00
- Cristo em Nossos Irmãos. Porto
1946. 330 pp.
Or$ H,00
- A Nossa Histó1·ia Divina. Lisboa
1948. 255 pp.
Cr$ 15,00
- La Slmpllclté. Montréal 1947. 110
pp.
CrS 15,00
Prohászka, Mons., Camino Hàcia
Cristo. Buenos Aires 1946. 318 pp.
Cr$30,00
Pslohari, Ernest, Le voyage d'un centurion. Montréal, 1939. 247 pp.
Broch. Cr $35,00
Riondel, R. P. H., S. J ., La Vie de
Poi, sa nature, ses progrês, ses
consolatlons, ses épreuves et sa fécondité. 366 pp.
Cr $30,00
Rodríguez, A., S. J., Exercfclo de Perfeição e Virtudes Cristãs. 6 vols.
broch. 383-474-496-392-382-418 pp.
Lisboa.
1946-1933-1938-1934-19381838.
Cr$ 90,00
Romaní, J. M., S. J., Rumo ao
Alto. Breves Reflexões e Conselhos. Braga 1946. 99 PP.
CrS6,00
Rouzlc, L., Essal sur l'amitlé. Montréal 1944, 340 pp. Broch. Cr $25,00
Soharsch et Laroohelle, La Confession, Moyen de Progrês Splrituel.
Montréal 1946. 200 pp.
Cr $22,00

Sertillanges, A. D., O. P., La vie
cathollque, Montréal 1944, 2 vols.
265-275 pp.
Br. Cr $50,00
- Ce que Jésus voyait du haut de
la Croix. 281 pp.
Soeur de ia Provldence, L' Apostolat
de l'Ellte cachée. Montréal.
·
Br. Cr $18,00
- Pour Mieux Se1·v,r Dieu. - Montréal 1945. 318 pr,.
Cr$ 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 $4,00
Tanquerey, Compêndio de teologia
ascética e mfstlca. Porto 1940,
1038 pp.
Enc. CrS 70,00
- Para Formar Almas Selectas.
Tournai, 1943. 280 PP, Cr$ 20,00
Teppa, P., Jesus Falando ao Coração das Filhas de Maria. Porto
1934. 318 pp.
Cr $15,00
Vercruyssc, B., S. J., Meditações
Práticas. Porto 1944. 2 vols. 552550 PP.
Encad. Cr$ 75,00
Yelle, E., S. s., Mes Ordinations.
Montréal 1938. 313 pp. Cr $25,00
BELETRtSTICA

Bazin, R., Magnificat. 327 pp. Braga
1947.
Cr$ 20,00
Finn, F., Cláudio Lightfoot. 275 pp.
Porto.
Cr$15,00
Marohi, P. J. D., I. M. C., A Filha
do Brâmane. Cova da Iria 1946.
147 pp.
Cr$ 12,00
Svensson, Jón, S. J ., A Cidade à
Beira-Mar. Novas Aventuras de
Nonni. Trad. de Raul Machado.
Livraria Apostolado da Imprensa.
Porto, 1945. 2.ª ed. 319 pp.
Br. Cr $15,00
Spillman, J., S. J., Avô e Neto. Narrativa Histórica. Porto 1943. 122
CrS 10,00
pp,
MúSICAS SACRAS
Acompanhamento do Proprium Sanctorum ad exemplar editionis Vaticanae Concinnatum. Harmonice
Modulavlt Julius Bas. Desclée et
Cie. Tournai (Bélgica). Grande
brochura de 320 pp.
Cr$ 120,00
Acompanhamento do Kyriale seu
Ordinarium
Mlssae.
Harmonice
modulavit Julius Bas. Desclée et
Oie. Toumai (Bélgica). Grande
brochura de 100 pp.
Or$ 40,00

Cantus Passlonis Domlni Nostri Jesu
Christi secundum Matthaeum, Marcwn, Lucam et Joannem. 3 vols.
Roma. 74-37-33 pp. Boa Encadernação.
Cr$ 160,00
Kyriale seu Ordinarium Missae, Contém a& 18 missas da edição Vaticana, 4 melodias do Credo e 22
peças ad libitum, em notação gregoriana. Desclée et Cle. Tow·nai
(Bélgica). Encadernado. 100 pp.
CrS 16,00
O mesmo em notação musical moderna. Encadernado. 112 pp.
Cr$16,00

ParolNlen Romain, Messe et Office

pour les dimanches et fêtes, chant
grégorien de l'édition vaticaine,
Montréal 1944, 1976 pp.
Enc. Cr $100,00
Chants Usuels en l'honneur du S.
Saca·ement et de la S. Vierge.
Desclée ct Cie. Tournai (Bélgica).
Brochura de 32 pp. Cart. crs 6,00
Officium Majorls Hebdomadae et
Octavae Paschae. Typis Polyglottis
Vaticanis. Roma. Boa Encadernação. 668 pp.

0rt 100,00

...

·-----·----------------.-.-.-.----------------------- -.-------------.,,··-·-···-----------·-···-·-·-··
Para os devotos de Nossa Senhora:
Temos ainda à disposição alguns exemplares de

E~os Marianos ·da Basílica Nacional
de Nossa Senhora A parecida
Riquíssimo e artístico manancial de instruções e informações.
248 págs. em ótimo papel, com inúmeras ilustrações.
Preço: Cr$ 10,00
Pedidos à
EDITORA VOZES LTDA
Caixa Postal, 23 - Petrópolis - Estado do Rio

-------------·-·-------·-·---------·---·-·------------------,------------------------------------.-....

O livro de orações inspirado pelo próprio Deus:

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

Pe. Frei J. M. M. Cunha Portugal, O. F. M.
E' esta, de todos os pontos de vista, uma obra feliz e bem acabada.
E', sobretudo, muito apta a fazer degustar e amar a poesia dos salmos, inteligível e fluente nesta versão portuguesa, como na nova versão latina que em confronto se lê, e sempre cheia dos profundos
sentidos que tem no original e cujas riquezas a meditação faz inegàvelmente descobrir, sem jamais esgotá-Ias.
Papel bíblia, boa encadernação, 474 pp.
Cr$ 40,00
Editora Vozes Ltda., Petrópolis, R. J.

Novidades Recebidas do Exterior
Amado, R. P. R., S. J., Educação
da Castidade. Porto, 1944. 182 pp.
Cr$ 18,00
Anónimo, Catecismo Ilustrado. Paris. Com 68 gravuras e explicação.
Cr$ 40,00
Arens, B., s. J., Etat Actuel des
Missions Catholiques. 248 pp. Louvain, 1932.
CrS 25,00
Bardy, G., Saint Augustin. L'Homme
et l'Oeuvre. 557 pp. Bruges (Bélgica), 1940.
Cr$ 65,00
Bernard, G. J. J., La Méthode Montessori. 36 pp. Pa1·is, 1946. Cr$ 3,00
Boyer, e., Cursus Philosophiae. 2
vols. 560-598 pp. Broch. CrS 110,00
Braun, F. M., L'Oeuvre du Pêre La-

Fumet, S., Sainte Jeanne D'Arc. 150
pp. Bruges (Bélgica), 1929.
CrS 10,00
Gaspa.rri, Cardeal P., Catechismus
Catholicus. 486 pp.
Cr$ 35,00
Genicot-Salsmans,
Institutiones
Theologiae Moralis. 2 vols. 601-629
pp. Bruxelles, 1946. Br. CrS 160,00
Idem, idem.
Encad. Cr$ 220,0à
Goedseels, L., Blot, R., Mersch, E.,

grange. J!:tude et Bibliographie.
Cr$ 75,00
Suisse, 1943. 342 pp.
Buck, J. M. de, Mort à L'Aube. 199
pp. Bruges (Bélgica), 1946.
01·$ 18,00
- Caractêres Difficiles. 250 pp. Paris.
CrS 20,00
Carrel, Dr. A., A Oração - seu poder e efeitos. Porto, 1945. 48 pp.
Cr$ 10,00
Ceuppens, Fr., O. P., Genêse I-III.
195 pp. Bruges (Bélgica), 1945.
Cr$ 30,00
Chasteau, L., Lições de Pedagogia.
Porto. 406 pp.
Cr$ 25,00
Collectio Decretorum ad Sacram
Litm·giam Spectantium ab anno
1927 ad annum 1946. Roma 1947.
Cr$ 20,00
164 pp.
Creusen, J., S. J., Religieux et Religieuses d'aprês le Droit Ecclésiastique. 288 pp. Paris, 1940.
CrS 40,00
Dohet, P., S. J., Lumiêres sur la'
Priêre. 258 pp. Bruxelas, 1946.
CrS 30,00
Dubosq, R., P. S. S., Mes Retraites
avant les !!:tapes. 4 vols. 753-486488-593 pp. Tournai, 1941-1947Broch. 01·$ 125,00
1947-1947.
Dumesnil, R., Saint Bernard, Hornme d'Action. 130 pp. Paris, 1934.
CrS 15,00
Faure-Biguet, J. N., A Vida de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Porto, 1940. 70 pp. Ilustrada com
10 fotografias.
Cr$ 6,00

segun el Espíritu de San F1:ancisco de Sales. Madrid, 1947. 720
pp.
Enc. Cr$. 80,00
Hoornaert, G., S. J., A Propos de
L'J!:vanglle. 509 pp. Bruxelles, 1946.
Cr$ 50,00
- Semeuse de Reses. 142 pp. Louvain, 1933.
C1·$ 10,00
Hoppenot, P. J., Catecismo do Matrimônio. Porto. 270 pp.
Encadernado CrS 18,00
Heylen, Dr. V., Au Service de la Justice. 152 pp. Bruges (Bélgica),
1945.
Cr$ 15,00
Kindt, G., C. SS. R., De Potestate
dominativa in Religione. Dissertatio historico-canonica. 363 pp. BelCrS 100,00
gica, 1945.
Kothen,
R., Problêmes Sociaux
Actuels. 173 pp. Bruges (Bélgica),
1946.
Cr$ 18,00
Laburu, J. A. de, S. J., Qué es la
Iglesia? Montevideo, 1946. 139 pp.
dr$ 14,00
Lemaitre, A. G., Notre Sacerdoce.
260 pp. Bruges (Bélgica), 1945.
CrS 28,00
Léon, F., Aux Parents. Essai de Pédagogie Famillale. Bruxelles. 1946.
411 pp.
CrS 50,00
Margarida Maria, S., O Coração de
Jesus. Porto. 297 pp. Enc. Cr$ 28,00
Montessorl, D. M., L'Enfant. 262 pp.
Bruges (Bélgica).
CrS 25,00
Ofício Menor de Nossa Senhora, em
latim e portugués. Porto, 1947. 167
pp.
ers 10,00

S. J., O Problema Sexual e o Casamento. Porto, 1947. 146 pp.
Cr$ 18,00
Gomes, P. D., A Doutrina Social •la
Igreja. Lisboa, 1944. 159 pp.
Cr$ 15,00
González, E., La Perfección Cristiana

Papini, a., Cartas aos Homens do
Papa Celestino VI. Lisboa, 1947.
Cr$ 30,00
304 pp.
Payen, J., S. J., Deontologia Médica
según el Derecho Natural. Barcelona, 1944. 755 pp. Enc. Cr$ 220,00
Phllipon, M. M., o. P., Les Sacrements dans la Vle Chrétlenne.
Bruges (Bélgica), 1947. 407 pp.
Cr$ 40,00
- Sainte Thérêse de Lisieux. "Une
vole toute nouvelle ". Bruges (Bélgica), 1946. 338 pp.
Cr$ 30,00
Rlboulet, L., Pédagogie Générale. Paris, 1946. 264 pp.
Enc. Cr$ 40,00
'Rops, D., o Povo Bíblico. Porto,
1945. 376 pp.
CrS 50,00
Rousselot, P. S. 1., Quaestiones de
Consclentia. 85 pp. Paris, 1937.
Cr$ 15,00
Salgado, P., A Mulher no Século XX.
Porto, 1947. 160 pp.
CrS 20,00
- Primeiro, Cristo!
Porto, 1946.
190 pp.
Cr$ 25,00
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Sobmidt, O., Amor, Casamento e Famllia. Porto, 1946. 205 pp.
Cr$ 20,0G
Thlls, G., Le Clergé Diocésaln. 148
pp. Bruges (Bélgica), 1942.
Cr$ Ul,00
- Théologie des Réalltés Terrestres.
198 pp. Bruges (Bélgica), 1948.
Cr$ 30,00
- Les Notes de L'Eglise dans l'Apologétique Cathollque depuis la
Réforme. 383 pp. Paris. Cr$ 60,00
- Pour Mieux Comprendre Saint
Paul. 139 pp. Bruges, 1942.
Cr$ 10,00
- Mission du Clergé. 176 pp. Bruges (Bélgica), 1942.
Cr$ 18,00
Toih, M. T., La Joven y Cristo. Buenos Aires, 1946. 205 pp. Cr$ 20,00
Zundel, M., Le Poême de la Sainte
Litu1•gie. Paris, 1946. 434 pp.
Cr$ 40,00
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SPONSA CHRISTI
Revista Mensal Para Religiosas
Publicada pelos Padres Franciscanos, .:om a colaboração de
diversos sacerdotes do Clero secular e regular

Preço da assinatura anual Cr $40,00
Todos os pedidos de assinatura devem ser dirigidos à

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

J.

RAUL PLUS S. J.

MEDITAÇõES
PARA RELIGIOSAS
Teinas breves para cada dia
Tradução do P. J. Rolim O. F. M.
Diz o tradutor na dedicatória: "Por contagotas diário vai-nos o fecundo e famigerado autor dando a súmula prática da sólida perfeição religiosa - perfeição da perfeição cristã. E' por isso que se
me -aventa este livrinho de meditações diárias, individuais, andaria,
às mil maravilhas, ·na mão de toda menina e senhora, de toda alma,
em suma, sequiosa de perfeição cristã, que não apenas de religiosas.
Brochura de 540 pp.
Preço: Cr$ 30,00
Pedidos à
EDITORA VOZES LTDA.
Caixa Postal 23
Petrópolis, R. J.

D. ANTôNIO COELHO, O. S. B.

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

SANTA CATARINA 'LABOURE'
E A MEDALIIA MILAGROSA
pelo

Pe. Jerônimo Pedreira de Castro, C. M.
E' um belo livro de 264 páginas de texto e 11 de ilustrações em
papel couché. Escrita por mão de mestre, a vida desta Santa Irmã
de Caridade empolga, instrui e edifica. O que mais comove são os
autênticos relatos das aparições de Nossa Senhora das Graças, ordenando cunhar a Medalha Milagrosa.
Preço : Cr$ 20,00
Pedidos à
EDITORA VOZES LTDA.
Caixa Postal, 23 -

Petrópolis, R. J.

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

Pe. Bernardino de São José
da Ordem Hosp. de S. João de Deus
Indispensável para todos os que se dedicam ao sacerdócio para completo conhecimento dos salmos do Breviário e de útilidade para
todos os fiéis que se interessem pelo estudo e verdadeiro conhecimento dos livros litúrgicos.
Brochura de 590 páginas
Preço : Cr$ 35,00
Pedidos à
EDITORA VOZES LTDA.
Caixa Postal, 23 -

Petrópolis, R. J.

... Nous ne nous souvenons pas d'avoir vu une description de céré-monies liturgiques d'une netteté comparable à celle qu'a su réaliser Mons.
Nabuco.. . Notre critique se sent timide en présence de ces trois splendides volumes.
· J. M. HANSSENS S. J.
Oregorianum, fase. 11-111, 1947.
. . . liturgiste de grand style. . . ses notes nombreuses et substantie)les
prouvent qu'il a le se11s de la liturgie. Devant des opinions divergentes, il
plaicle toujours pour, la tradition. . . Désormais les historiens de la liturgie comme les maitres de cérémonies, les moralistes comme les canonistes, citeront le traité de Mgr. Nabuco en premiere ligne parmi les commentaires classiques du pontifical romain.
DOM R. VAN DOREN O. S. B.

Les Questions Liturgiques el
Paroissiales, Louvain.

Monsignor Nabuco's work is at the sarne time a dream and a
nightmare as far as the reviewer is concerned. "Monumental" is the word
that describes it. lt is a dream for it is the kind of work every reviewer
hopes to gct hold of and which, if he be fortunate, he comes upon once in
a lifetime. lt is a nightmare bccause the reviewer cannot bnt be conscious
of the enormity of the task of appraising a work of this kind, which, unquestionably, supplants every other work in the field and itself is not
likely to be supplanted for perhaps fifty years.
PASCH.AL DREW C. P.
Lifurgical Arts May 1946.
. . . Los tres volúmenes de que consta la presente obra, constituyen
uno de los esfuerzos mayores, emprendidos en nuestros dias en materia
litúrgica. . . La consideramos como una obra cumbre de subidos quilates
en todos los sentidos. . . magnífica e insuperable.
DOM LORENZO MOLINERO O. S. B.
Revista Lifurgica Arge11ti11a 109-10
pg. 316.
. . , The work is not mercly a cercmonial but, as the title indicates,
a juritlical commentary of pontifical functions, involving much of a can-·
onical and even theological character. . . which will rarely be consulted
in vain.
WILLIAM LALLOU

The Ecclesiastical Revie1v
June 1946, pg. 471

"L'ouvrage, hien qu'extrêmement détaillé, cst cependant três préêis
et três clair; c'est le plus complet de l'espece. L'impression est soignée, et
sur beau papier; la mise en page est parfaite. li rendra lcs plus grands
services _aux cérémoniaires, aux professeurs de liturgie, et à tous ccux
qui ont à prendre part aux cérémonics qu'il décrit."
DOM REMY REUL O. S. B.

Révue Bénédicti11e,
1947, pg. 239.

JOACHIM NABUCO

Sure Sanctitatis Prrelatus Domesticus

PONTIFICALIS ROMANI
EXPOSITIO JURIDICO-PRACTICA
Functiones Pontificales Extraordinarire
TOMUS I. DE PERSONIS ( 511 pp.)
TOMUS li~ DE REBUS (328 pp.)
TOMUS Ili. ORDINES SERVANDI. APPENDICES (451 pp.)

Pretium totius operis: Cr$ 240,00 ($15.00 U. S.)

EDITORA VOZES LIMITADA
Petrópolis R.

J., Caixa Postal 23
Brasil

Opinião dos críticos:
. • . uma obra destinada a marcar época na História da Liturgia Católica. . . vem cobrir, em boa hora, uma enorme lacuna da nossa literatura litúrgica.
·

•

CôNEOO VlCENTE M. ZIONI

Revista Eclesiástica Bra!~ileira
Setembro de 1945, pg. 495

Hoc ingens ·iam a pluribús a·11nis opus aggressus et noster cl. mus.
adlaborator J. Nabuco et nunc fructus diuturni laboris tandem praebet
tribus voluminibus omnem pertractans materiam, ordine et dispositione
quibus in Pontificali habetur. Vere habetur hic pulcherrimi1m studium:
non enim íterum dicuntur quae ab aliis plus minusve dieta sunt, sed rubricae rite intellectae, cum rubricis reliquorum librorum liturgicorum et
-.S. R. C. decretis conferuntur, emendationcs proponuntur, fundamentis histbricis suffragantur, et a principiis positis, conclusiones logice deducuntur. ln toto opere exploratio erudita, explicatio clara, explanatio completa.
Ad nitorem editionis quod spectat nihil plane desideratur.
H. BUONINI

Ephemerides liturgicae, 1946,
ff. 1-H, pg. 181.
Meriti particolari dell'opere sono, tra altri, che dcrivano dalla coinpetenza dei' A., ordine, chiarezza e brevità. Tipograficamente belli i. caratteri
e la impaginazione, che lasciano riposare J'occhio e danno il senso dell'ordirre, facendo balzare all'occhio il punto che si vuol cercare. Bella pure
e lussuosa la veste tjpografica...
PIETRO BORELLA
Ambrosius, marzo-aprile 1947.
(Continua na capa interior)

