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CAPÍTULO I

A ORDEM SACRAMENTAL
I. OS GESTOS DE JESUS
Gestos milagrosos e santificadores

O segundo milagre de Jesus, narrado no evangelho de S.
Marcos, é a cura da sogra de Pedro.
Simão e André, seu irmão, os primeiros chamados a seguir
o Senhor, habitavam cm Cafarnnum, à margem do lago de Tiberíades, onde proviam a própria subsistência, pescando.
Como era natural, convidaram o Mestre a hospedar-se na
casa deles. Acompanharam-nos seus amigos João e Tiago, êles
tambcm irmãos e pescadores.
Ao entrar na habitação, apressaram-se em falar a Jesus na
sogra de Pedro, não sabemos se na esperança de obter-lhe a
cura, se no intuito de explicar-lhe a não comparência: estava
enferma, com febre.
Jesus quis vê-la. Aproximando-se do catre, tomou pela mão
a doente e levantou-a. De súbito, a febre desapareceu, e a boa
mulher, sem sentir qualquer abatimento, pôs-se a servi-los (Mc
1,31; Mt 8,15; Lc 4 ,3 8 -3 9 ).
Bastou pois o simples contacto com a mão do Senhor para
operar o milagre.
Logo se espalhou a fama, “e todos os que tinham enfermos
de diversas doenças fraziam-lhos. E êle, impondo as mãos so
bre cada um dêles, sarava-os” (Lc 4 ,4 0 ). De novo, um gesto
de Jesus revela miraculosa eficácia. Saltamos alguns versetos e
deparamos outro prodígio: “E foi ter com êle um leproso, fa
zendo-lhe suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se
queres, podes limpar-me. E Jesus, compadecido dele, estendeu a
mão e, tocando-o, disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo dito es
tas palavras, imediatamente desapareceu dêle a lepra e ficou
limpo” (Mc 1,40-42; Mt 8,1-4; Lc 5 ,12-16).
Palavras acompanham aqui o contacto físico, a fim de ex
plicar ou determinar a ação da Humanidade do Salvador. E as
sim, folheando as páginas evangélicas, encontramos, a servir de
portadores à virtude milagrosa:
[71
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a) um simples gesto: pega pela mão no hidrópico e cura-o
(Lc 1 4 ,4 ); aos dois cegos de Jerico toca-lhes os olhos e no
mesmo instante lhes restitui a vista (Mt 20,34; cf. Mc 8 ,2 3 -2 5 );
benze e rompe o pão e êste multiplica-se (Lc 9,16).
b) uma simples palavra: a diversos paralíticos ordena: “le
vanta-te, toma o teu leito e anda1’ (Jo 5,8; Mc 2,11; Lc 5,24;
Mt 9 ,6 ). Ao homem cuja mão estava seca, manda: “estende
a tua mão!” (Mc 3,5; Lc 6,10; Mt 12,13); aos dez leprosos:
“ide, mostrai-vos aos sacerdotes” (Lc 17,14); a Lázaro: “sai
para fo ra!” (Jo 11,43).
c) gestos acompanhados por palavras: toma a mão da fi
lha de Jairo e manda-lhe que se levante (Mc 5,41; *Lc 8,54;
Mt 9 ,2 5 ); à mulher encurvada, declara: “estás livre de tua en
fermidade” ; impõe-lhe as mãos e ela se endireita (Lc 13,12-13).
Vez ou outra o gesto de Cristo revestia uma significação
simbólica, que a palavra vinha esclarecer. O gesto tndtca en
tão o resultado a ser obtido, e as palavras dão eficácia ao
símbolo: “E trouxeram-lhe um surdo e mudo, e suplicavam-lhe
que lhe impusesse a mão. Então Jesus, tomando-o à parte den
tre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo,
com saliva tocou a sua língua. E, levantando os olhos ao céu,
deu um suspiro, e disse-lhe: Epheta, que quer dizer, abre-te.
E imediatamente se lhe abriram os ouvidos, e se lhe sultuu a
prisão da língua, e falava claramente” (Mc 7,32-35).
O povo israelita logo se apercebeu do valor desses contacto*
com Jesus. S. Marcos, no seu estilo concreto, relata: “como cura
va muitos, todos os que padeciam de algum mal arrojavam-se
sobre ele para o tocarem” (Mc 3 ,1 0 ). E ainda: “em qualquer lu
gar a que chegava, nas aldeias ou nas vilas ou nas cidades, pu
nham os enfermos no meio das praças, e pediam-lhe que os dei
xasse tocar ao menos a orla do seu vestido; e todos que o toca
vam ficavam sãos” (Mc 6,56; cf. Mt 14,36; Lc 6,19).
Talvez alguém suspeitasse a presença de qualquer energia
física (um “fluido”, um “passe”, explicariam hoje alguns) obran
do mecânicamente as curas, por isso insiste o evangelho sobre
a necessidade de unir a fé ao contacto material. Aos cegos que
o imploravam, Jesus tocou os olhos dizendo: “Seja-vos feito se
gundo a vossa fé” (Mt 9,29). Em Nazaré, a incredulidade de
seus conterrâneos como que lhe paralisou a taumaturgia: Jesus
“não podia fazer ali milagre algum” (Mc 6,5-6; cf. Mt 13,58).
Muito esclarecedora, a esse propósito, a cura'da hemorroíssa.
Ela também procura um contacto físico com Jesus: “se eu to
car, ainda que seja só o seu vestido, ficarei curada” (Mc 5,28;
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Lc 8,44; Mt 9,2 1 ). De fato, apenas tinha roçado a fímbria da
túnica do Senhor, “sentiu no seu corpo estar curada do mal”.
Mas Jesus, embora tendo consciência do contacto físico, bem
claramente determina: “Filha, tua fé te salvou, vai em paz e
fica curada do teu mal” (Mc 5,3 4 ).
As mesmíssimas palavras: “a tua fé te salvou, vai em
paz” (Lc 7,5 0 ), disse-as Cristo à pecadora arrependida. Esta
também, silenciosamente, o tocara, sequiosa de livrar-se não já
de um mal físico, senão de um mal moral. E êsse contacto,
esse regar de lágrimas, êsse ungir, beijar e enxugar, com os
cabelos, os pés de Jesus, renova-lhe a alma. Ouve então a res
posta assombrosa: “teus pecados te são perdoados” (Lc 7 ,4 8 ).
A fé ardente dos necessitados leva pois Jesus a fazer gestos,
a dizer palavras, que atuam sobre o corpo, e por vêzes, tam
bém, sobre a alma. Ao paralítico de Cafarnaum curou ambos.
Vendo-lhe a fé disse: “Filho, perdoados estão os teus pecados”,
e depois: “eu te digo, levama-ie, toma o teu leito e vai para
tua casa” (Mc 2,5,11).
Vemos que os gestos e palavras do Salvador não são puros
símbolos, mas realizam o que significam. Quando êle ordena ao
jovem morto de Naim: “eu te digo, levanta-te”, êste, incontinenti ressuscita. O mesmo fazem a filha de Jairo ou Lázaro;
e as doenças desaparecem ao contacto de suas mãos.
Mais impressionavam o povo, já se vê, os gestos do Taumaturgo. Infinitamente mais preciosos, entretanto, os gestos que
penetravam as almas: aquele olhar de amorosa censura que
converteu a Pedro renegado (Lc 2 2 ,6 1 ); aquele misterioso so
pro que deu o Espírito Santo aos Apóstolos (Jo 20 ,2 2 ). Mais
preciosos que todos eles, os gestos cumpridos no Calvário. “Co
mo Moisés levantou no deserto a serpente, assim também im
porta que seja levantado o Filho do homem, a fim de que todo
o que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo
3 ,1 4 -1 5 ). “Quando tiverdes levantado o Filho do homem, então
conhecereis quem eu sou” (Jo 8,28). “E eu, quando fôr levan
tado da terra, atrairei tudo a mim. E dizia isto para designar
de que morte havia de morrer” (Jo 12,32-33).
A carne vivificadora do Verbo

Donde vinha ao Senhor o inaudito poder de aviventar os
corpos e de fazer renascer as almas, pelo roçar de suas ves
tes, por um gesto de suas mãos, por uma palavra de seus lá
bios, por um simples olhar até?
Pasmavam os judeus diante do Taumatúrgo; porém, dian
te do que apagava os pecados, cscandalizavam-se: “só a Deus
é dado perdoar pecados” (Mc 2,7; Lc 7.4 9 ). Mas Jesus insiste
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em reclamar para si êste poder divino, e acredita-o por um
milagre (Mc 2,10).
Só reveste sentido o mistério, se apelarmos a um outro
mistério: a Encarnação do Verbo. O contacto com a Humani
dade de Jesus vivificava os corpos e as almas, em virtude de
um outro contacto, mais alto e misterioso: a Humanidade de
Jesus estava estreitamente unida, formava uma só pessoa, com
o Verbo de Deus. Era pois o Verbo que curava, santificava,
através da Humanidade de Jesus. Esta constitui o ponto de en
contro da onipotência divina com o mundo dos corpos e das
almas. O tocar a carne do Senhor curava ou perdoava, pela vir
tude da Pessoa divina, agindo por ela. “Se alguém não con
fessa que a carne do Senhor é vivificadora e própria do mes
mo Verbo do Pai eterno, mas pretende que é carne de um outro,
unida ao Verbo pela dignidade ou a divina inabitação, e não,
como dissemos, carne vivificadora porque foi feita a própria carne
do Verbo, que tudo pode vivificar — seja ele anátema”. 1
Entretanto, errôneo seria considerar a Humanidade de Je
sus qual simples e mecânico transmissor da ação divina, instru
mento inerte e passivo do Verbo. O Filho do homem era ins
trumento vivo, dotado de sensibilidade, razão e vontade. Essas
faculdades humanas intervinham consciente e livremente nos mi
lagres que restauravam os corpos, na infusão das graças que
regeneravam as almas. Ao leproso, declara Jesus: “eu o quero,
sê limpo” (Mc 1,41). E ainda: “Jesus, vendo-lhe a fé, disse
ao paralítico: meu filho tem confiança, teus pecados te são
perdoados” (Mt 9,2). A vontade humana de Cristo como que
designava à virtude divina o seu ponto de aplicação.
Lemos também cm S. João que o Pai deu ao Filho “o
poder de exercer o juízo, porque é Filho do hom em ... Vem a
hora em que todos os que estão no sepulcro, ouvirão a sua
voz” (Jo 5,27-28). Logo, Jesus, enquanto homem, é consti
tuído juiz universal. O que morrer para salvar os seus irmãos,
sobre eles pronunciará a sentença definitiva: “os que fizeram
o bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o
mal para a ressurreição da condenação” (Jo 5,29).
Não cuidemos todavia — por um erro oposto — que a
Humanidade de Jesus fosse autônoma,, e que entre as duas na
turezas do Senhor houvesse qualquer dissídio ou mesmo qual
quer hiato. Não. A vontade humana do Salvador estava plenamente submissa à vontade do Verbo, a qual fazia uma só com
a vontade do Pai. “Nada posso fazer por mim mesmo: julgo
*) 1IV anatematismo de S. Cirilo de Alexandria contra Nestório
(D. 123). — No decurso da presente obra a sigla D. designa: H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, ed. 24* Barcelona, Edit. Herder. 1944.

I. Os gestos de Jesus

11

segundo eu ouvi (do Pai) e meu juízo é justo porque não pro
curo o meu bel-prazer, mas o bel-prazer daquele que me en
viou” (Jo 5,30).
Bem mais, a submissão do humano ao divino em Cristo,
é muito mais estreita do que a que pode vigorar entre duas
pessoas humanas, ou entre uma pessoa humana e Deus. Em
Cristo, a humanidade não possuía personalidade própria, mas
subsistia na pessoa do Verbo, de sorte que tudo quanto a
Humanidade de Jesus dá aos corpos e às almas, ela o dá em
virtude de sua conjunção com o Verbo.
A Humanidade de Cristo derrama sobre nós, por exemplo,
a graça e a verdade, por isso que detém a plenitude da graça
e da verdade; mas tal plenitude lhe vem de ser ela Humani
dade do Verbo (Jo 1,14).
Tudo, absolutamente tudo, na ordem cristã, nos chega pela
Humanidade do Salvador: “há um só medianeiro entre Deus e
os homens: Jesus Cristo homem” (1 Tim 2 ,5). A Humanidade
sagrada é pois o meio pelo qual o Verbo toca o gênero humano.
Por êste ponto de contacto, tudo restaura e tudo renova.
Sem a sua união ao Verbo, a Humanidade de Jesus care
cería de qualquer poder de ressuscitar mortus ou de santificar
almas, pois só Deus causa a vida e a santidade. Sem esta união,
o sangue do Cordeiro não teria virtude maior do que o san
gue dos touros e bodes da Antiga Aliança. Mas, tendo sido as
sumida pelo Verbo, formando com êle uma só Pessoa, a Hu
manidade de Cristo tornou-se instrumento de milagres e de san
tificação. Infunde-lhe o Verbo a superabundância de dons de
que ela carece para operar divinamente. Os seus gestos, mate
riais e fugidios, ganham eficácia espiritual e perene.
Entra o corpo de Cristo em contacto com as águas do Jor
dão e estas são logo penetradas por uma virtude samificadoia,
que se espraia por todas as águas da terra c por todos os
tempos, tornando-as aptas a servir no Batismo.
Pronuncia o Salvador as palavras consagratórias sobre o
pão e o vinho, e, doravante, tais palavras, repetidas pelo sa
cerdote — em qualquer lugar e tempo — consagram o pão e
o vinho, como se o mesmo Cristo as pronunciasse de novo.
Em linguagem técnica expressam os teólogos essas ver
dades, ensinando que a Humanidade do Senhor é instrumento
conjunto do Verbo, um pouco como o nosso corpo é instrumento
conjunto da alma. O contacto dessa Humanidade cura e santi
fica, porque sumamente poderosa e santa, ela extravasa poder
e santidade, e esta causalidade comunicativa lhe vem da união
estreitíssima — na unidade de Pessoa — com a segunda Pes
soa da Trindade. Só age em virtude dessa união intima e infrangível.
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Desta sorte, a sua Humanidade serve ao Verbo para der
ramar santidade, por gestos e palavras humano-divinas. Huma
nos: são gestos e palavras sensíveis, incidem sobre a realidade
empírica; divinos: por isso mesmo que esta Humanidade é do
Verbo, por união pessoal, ela transborda de vida sobrenatural.
Em conseqüência, o gesto, a palavra visíveis, produzem em nós
a graça, a santidade, a vida eterna. “O Filho dá a vida a. quem
êle quer” (Jo 5,21).
Se por “sacramento” entendemos, de um modo muito ge
ral *, “o símbolo de uma realidade sagrada e a forma (ou si
nal) da graça invisível” (D. n. 87G), poderiamos dizer que a
Humanidade do Salvador e o “Sacramento” por excelência; o
“Sacramento” primordial, donde todos os outros derivam.
a)
como todo símbolo, esta Humanidade a um tempo mos
tra e encobre. Manifesta por todas as suas atitudes, gestos e
palavras, uma realidade divina que c o Verbo de Deus. “Filipe,
quem vê a mim vê o Pai” (Jo 14,9). Notifica a vontade amo
rosa dêsse Pai que nos quer salvar e nos eleva a sua própria
vida. “Porque Deus de tal modo amou o mundo, que lhe deu
seu Filho Unigêniío, para que todo o que crê nele não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao
mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por êle” (Jo 3,16-17).
Todavia, a Humanidade não revela tão claramente que nos
desvende os mistérios e suprima a té. Não; ela rebuça, escon
de o sobrenatural. Exige a fé. “Deu o poder de se tornarem
filhos de Deus àqueles que crêem em seu nome” (Jo 1,12).
“Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está
condenado porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus”
(Jo 3 ,1 8 ).
Cada ano, no ofício da festa de S. Tomé, a Igreja nos faz
ler um fragmento da homília de S. Gregório Magno sobre a apa
rição do Ressuscitado ao apóstolo incrédulo. Pergunta S. Gre
gório por que Jesus — após ter feito o recalcitrante meter o
dedo nas suas chagas, provocando o veemente grito de fé: “meu
Senhor e meu Deus” — lhe disse ainda: “por que me viste, Tomé,
crêste?” Com efeito, a fé tem por objeto o invisível; o que apa
rece às claras não exige fé, mas a simples averiguação. Como
pois falar ainda em fé, quando o apóstolo vê e apalpa? —
Porque, responde o Pontífice, Tomé viu uma realidade e creu
numa outra. De fato, a divindade não pode ser vista por olho
mortal (Ê x 3 3 ,2 0 ). Tomé viu o Homem-Jesus, mas creu no
Deus-Jesus. Foi vendo que êle creu, porque apreendendo o ver’ ) Por contraposição à acepção específica em que é tomado quan
do designa os sete ritos da Igreja.

II. Os gesios do Corpo Místico

13

dadeiro Homem, ele foi levado a proclamar êste Deus que não
podia ver.
b)
símbolo eficaz da operação divinizante. Visível, a Hu
manidade de Cristo encerra em si mesma invisível realidade —
a graça ou vida sobrenatural — que, por seu contacto, ela co
munica aos homens de fé. Êsse contacto visível, a um tempo
significa e realiza o invisível contacto entre a graça e a alma.
A Humanidade do Salvador é a forma visível que a graça in
visível reveste para santificar os homens visíveis.
II. OS GESTOS DO CORPO MÍSTICO
A Igreja prolongamento de Cristo

Representaria tal “sacramentalidade” da natureza humana
de Jesus um regime transitório? Estaria abolida com a Ascen
são do Senhor?
Foi dito, no volume anterior desta "Iniciação”, que por
vontade do Salvador perduram as atividades humano-divinas de
sua Pessoa.
Êste contacto que o Verbo estabeleceu com o mundo num
momento dado da história, através do seu Corpo físico, êle quer
continuá-lo por tôda a história, por meio de seu Corpo Místico.
E ’ pois na Igreja, pela' Igreja, que se estabelece doravante o
contacto redentor entre o Verbo encarnado e a humanidade
pecadora. Prolongamento do Salvador, destinada a fazer refluir
sobre cada homem que passa a sua tríplice ação de Rei, Pro
feta e Sacerdote, a Igreja por força há de lhe refletir a fei
ção “sacramentar’.
Dando ao têrmo “sacramento” êsse sentido mais lato que
lhe atribuímos acima, ao designar o Verbo encarnado como o
grande “Sacramento”, devêramos dizer que a Igreja também é
um “sacramento”, derivado aliás daquele. Realidade visível e
invisível, que manifesta e encobre a ação misteriosa e atual da
Cabeça, reinando nos céus, a Igreja significa e causa a vida
sobrenatural. Significa, por seus ensinamentos e seu culto; pro
duz, ao transmitir aos homens a vida mesma do seu Esposo.
A fonte de graça que existe em tôda a plenitude na Hu
manidade do Verbo, diflui .no seu Corpo Místico. O “sacramen
to”, derivado da Igreja, reflete e continua o “Sacramento” pri
mordial da Encarnação.
Como todos os atos do seu Fundador, todos os atos da
Igreja revestem índole “sacramental”, neste sentido lato de que.
sob forma visível, expressam e contêm alguma virtude santificadora. Sendo a Igreja santa por essência, as suas atividades tôda.1*
transudam santidade. Quando, por exemplo, ela ensina e go
verna, o ensinamento e a diretiva pastoral, além do aspecto vi-
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síveí, humano, encobrem um aspecto arcano, sobrenatural, santificante. Quem recebe com fé a doutrinação, quem obedece às
ordens com docilidade, por Cristo, santifica-se.
Porém, nos próprios atos de Jesus, alguns havia diretamente
santificadores. Embora santificasse como Rei e Profeta, santi
ficava com plenitude maior, de maneira sublime e excelsa, en
quanto Sacerdote. Ora, o Sumo Sacerdote quis prolongar e per
petuar no seu Corpo místico essa função sacerdotal e, para
êsse fim, reitera, na Igreja, aqueles seus gestos santificadores
que divinizavam os homens. Êsses gestos santificadores de Cris
to no seu Corpo místico são o que comumente entendemos por
Sacramentos: ritos sagrados, significando e produzindo a gra
ça ou vida divina, nas almas.
E ’ bem de notar que o Salvador não abandonou à Igreja
os Sacramentos como uma herança, desinteressando-se deles:
Cristo age em pessoa e atualmente em cada Sacramento vàlidamente conferido. Não é pois figura de retórica senão estrita
verdade dizer que a Cabeça continua a atuar no seu Corpo mís
tico e que os Sacramentos são gestos de Cristo.
A teologia sacramentária será, nesta perspectiva, a teologia
da função sacerdotal do Redentor, continuando-se no Corpo
místico. Por outras palavras, será o estudo do munus santificador da Igreja. Apresenta-se assim o presente volume, qual con
tinuação lógica do precedente.
E como a função sacerdotal do Salvador culminou no Sa
crifício da Cruz, não c de estranhar que a tradição teológica
a mais venerável haja ensinado que, do lado aberto da Vítima,
nasceram simultâneamente a Igreja e os Sacramentos, pelos
quais chega até nós a virtude salutífera da Cruz.
Nascida da Cruz, a Igreja continuaria a vivei e a crescei
pelos Sacramentos da Cruz. Ela, a um tempo, dispensa êsses
Sacramentos e por eles é plasmada. A Missa lhe dá, sacramenlalmente, a presença mesma do Sacrifício do Calvário. Os ou
tros ritos sagrados lhe oferecem o mistério redentor, por sua
virtude: nc batismo e na confirmação, Sacramentos da iniciação
cristã, as almas se banham no Sangue divino para nascer à vida
sobrenatural e nela crescer, e a Igreja pelo fato mesmo ganha
novos membros e testemunhas. Na penitência, uma gota do San
gue redentor vem reconciliar com Deus os cristãos que não
souberam guardar a inocência batismal. Na extrema-unção, apli
ca-se uma derradeira vez a virtude santificadora da Cruz, para
apagar as últimas relíquias do pecado e dispor o cristão à eterna
bem-aventurança. Na Ordem, o Sumo Sacerdote consagra mi
nistros visíveis do seu sacerdócio, que continuarão a repristinar
o Sacrifício do Calvário e lhe distribuirão às almas a eficácia.
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No matrimônio, enfim, espelham-se, no seio do amor humano,
as bodas de Cristo com sua Igreja, celebradas na Cruz.
Já explanamos, no volume anterior, que a redenção objetiva
da humanidade inteira teve lugar, uma vez por todas, na sextafeira da Paixão. Resta a redenção subjetiva: beneficiar cada
alma particular com os frutos daquela sexta-íeira única. E a
maneira mais eficaz de conseguir tal redenção subjetiva é o
recurso aos Sacramentos, "meios principais de santificação e
salvação” 34*; "caudais da graça e da vida divina”. "
Tudo nos Sacramentos nos vem pois constantemente reme
morar o drama do Calvário. Doutrina Pio XII: “E porque os
seus sofrimentos (de Cristo) são mistério principal donde pro
vém a nossa salvação, é correspunder às exigências da fé ca
tólica colocá-lo na maior evidência, pois é como o centro do
culto divino: o Sacrifício é a sua cotidiana representação e re
novação, e todos os Sacramentos estão estreitamente vinculados
à Cruz”. 8
Ora, a Cruz é a suprema obra do Amor. "Quão ardente
mente amei e desejei os homens — veja-o na Cruz”, disse Je
sus a Ângela de Foligno. E ainda: “Aquêles que sabem serem mui
to amados de Deus onipotente, e se acham indignos dêsse
amor, vão à Cruz e nela se fixam, e ali conhecem o Amor!” 8
Os Sacramentos são frutos dêsse Amor.
Temos assim uma seqüência teológica rigorosa:
a) o Verbo divino se humana para entrar, por sua carne,
em contacto vivificador com a humanidade.
b) os gestos santificadores de Cristo-Homem permitem às
almas êsse contacto com a santidade manada de Cristo-Deus.
c) longe de ser efêmeros, tais gestos santificadores per
manecem entre nós, prolongam-se peios sécuios fora, sob forma
de gestos do Corpo místico de Cristo: os sete Sacramentos.
E' pois na Igreja, Corpo místico de Cristo, pelos Sacramen
tos da Igreja, que se realiza hoje, principaimcnte, o contacto das
almas com o Verbo humanado. Patenteiam-se fúteis os receios
de certos protestantes: que os Sacramentos façam "concorrên
cia” a Cristo ou a Deus. Calvino armava a alternativa: ou ação
divina ou ação sacramental, em vez de subordinar esta àquela.
•Bem longe de fazer “concorrência”, os Sacramentos trazem con
cretamente a cada um de nós os frutos da Paixão. Nem sofre
ou desmaia o caráter absoluto e definitivo do Calvário: continua-se-Ihe a ação no espaço e no tempo.
Código de direito ecles., cân. 731.
4) Pio XII, Encíclica Mediator Deir n. 199 (Documentos Pontifí
cios, 54. Edit. Vozes).
s) Mediator Dei, n. 159.
c) 11 libro delia Beata Angela da Foligno, Roma, Ângelo Signorelli, 1950, pp. 49,50.
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E se alguém indagar por que o Salvador liga a sua ação
sôbre nós a um rito aparentemente insignificante, respondemos
que foi vontade sua continuar a ordem da Encarnação reden
tora: prolongar o contacto entre nossas almas e a sua Huma
nidade crucificada. E como Êle não mais está presente entre
nós, deixa-nos o seu Corpo místico — a sua Igreja visível e
invisível — e, no seio da Igreja, esses gestos rituais em que
se perpetuam os próprios gestos de sua Humanidade.
E ‘ pois o Homem-Deus que age atualmente por meio dos
símbolos sagrados ou Sacramentos da Igreja. Mas como, per
guntarão, se podem apresentar novamente, pelos Sacramentos,
êsses mistérios da vida de Cristo, verificados há dois mil anos?
— Pelo intermédio dos símbolos. Tais símbolos sensíveis sig
nificam ou expressam os mistérios de Cristo. Ora, por institui
ção divina, os símbolos sacrais têm isso de especial que são
igualmente Instrumentos movidos pelo Salvador, de sorte que não
apenas expressam, senão também realizam o que eles significam.
Trazem-nos êsses mistérios por eles simbolizados. Trazem-nos,
todavia, não já em sua realidade histórica, nem tampouco como
simples lembrança, mas em seus efeitos.7
A vida sobrenatural nos vem, pois, de Cristo-Dcus, por
Cristo-Homem, agindo através dos Sacramentos da Igreja, que
são símbolos eficazes dos mistérios de Cristo.
Importa recordar a doutrina expendida alhures*: quando
a Igreja ensina ou governa, os seus ministros agem como ver
dadeiras causas, embora subordinadas a Cristo e por êíe as
sistidos; ao contrário, quando a Igreja confere os Sacramentos,
os seus ministros agem como puros e simples instrumentos. A
causa única é Cristo que misteriosamente atua sobre o rito:
Cristo batiza, Cristo perdoa, Cristo co n sa g ra ... Nada temos
que invejar aos contemporâneos de Jesus; podemos, como eles,
entrar em contacto com a santa Humanidade, e por esta, com
a divindade. Os gestos que êle fazia então, repete-os entre nós.
Ao dizer pois que os Sacramentos são os “gestos de Je
sus”, não usamos de metáfora poética. Na verdade, os ritos sa
cramentais são exclusivamente de Cristo, único princípio de san
tidade, que vive no seio de seu Corpo místico e nêle prossegue
a sua ação santificadora.
Donde se conclui que a ordem sacramental é constituída por
Cristo, continuando, no Corpo místico, a sua vida de Sacerdo
te. Por outras palavras, o Mistério dos Sacramentos é o mistério
dc Jcsus-Sacerdote vivendo no seu Corpo Místico.
Estamos longe da concepção amesquinh,ada de muitos cris
tãos, que vêem nos Sacramentos puras formalidades sem impor
7) Mediator Dei, n. 160.

h) O Mistério da Igreja, p. 343s.
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tância maior, ou então receitas mágicas para obter favores tem
porais. De modo algum. Os Sacramentos não são os atos burocrá
ticos de um sacerdote atarefado, nem um sucedâneo de macum
ba. São atos de Cristo, destinados a salvar as almas. Logo algo
sagrado e de importância suma.
Repetindo através do tempo os seus gestos de contacto regenerador, Cristo Jesus edifica o Corpo místico. A cada ins
tante, a Igreja se propaga pelo batismo, cresce, se conserva,
pensa suas feridas, pelos demais Sacramentos. Sem dúvida, os
ritos sagrados se ordenam à santificação de cada homem in
dividual, mas estes só se santificam enquanto inseridos no Cor
po místico, logo como membros da Igreja. Os Sacramentos não
pertencem ao cristão individual. São Sacramentos da Igreja.
O seu efeito será a divinização de cada homem pela sua in
corporação sempre mais profunda a Cristo e à Igreja. Morrer e
renascer com Cristo pelo batismo, assimilar-se a Cristo padecente pela Comunhão, — o mesmo sc diga dos outros Sacramentos
— só pode revestir sentido verdadeiro e pleno, dentro do mís
tico organismo que o mesmo Cristo destinou a derramar a sua
vida sobre os homens. Donde, a índole indissolúvelmente indivi
dual e social dos Sacramentos.
Os Sacramentos na vida da Igreja

No estudo sobre o “Mistério da Igreja” mostramos que,
assim como no mundo profano, longe de sermos átomos des
garrados, nós nos integramos a uma sociedade civil, assim no
mundo da graça, estamos incorporados a uma sociedade sobre
natural. Porém a Igreja é muito mais una, muito mais coesa
do que a sociedade civil. Esta. forma apenas um todo moral,
resultante do fim a que aspiram os cidadãos, enquanto a Igreja
é um organismo vivo: embora as funções diferenciadas, os seus
membros unem-se harmoniosamente não apenas mercê do fim
comum, senão ainda pelo princípio interno, sobrenatural, que a
todos coaduna: a graça do Espírito Santo. Há pois verdadeira
vida que corre do conjunto aos diversos membros. Separados do
Corpo místico, eles, imediatainente, definham e morrem. Não
existe vida sobrenatural cristã independente da Igreja.
Ora, como no corpo humano os vasos sanguíneos, os ner
vos, comunicam vida, sensibilidade, movimento, assim no Corpo
Místico serão necessários canais de santidade que vitalizarão
os diversos membros de Cristo, trazendo-lhes a seiva sobre
natural presente no conjunto. Serão os Sacramentos “instru
mentos particulares pelos quais se dá aos homens participar
da vida sobrenatural”. "*

®) Mediafvr Dei, n. 3.
Iniciação Teol. II — 2
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Tais canais, ou meios, ou instrumentos, serão a um tempo
visíveis e invisíveis, como o próprio Corpo Místico, como o
mesmo Cristo. E ' lei fanilameníal da ordem da Encarnação, ü
invisível se rebuça no visível para, através dele, se 'comunicar.
Ademais, pois que os Sacramentos não se destinam apenas
à santificação dos membros isoladamente, senão a fazer vice
jar e crescer o Corpo Místico em seu conjunto, forçoso será
que revistam função social.
“Como o corpo humano nos aparece dotado de energiás es
peciais com que prove à vida, saúde e crescimento seu e de
todos os seus membros, assim o Salvador do gênero humano
providenciou admiràvelmente ao seu Corpo Místico enriquecen
do-o de Sacramentos, que com uma série ininterrupta de graças
amparam u homem desde o berço até o último suspiro, e ao
mesmo tempo proveem abundantissimamente às necessidades so
ciais da Igreja”. 10
Os Sacramentos são pois da Igreja. No grêmio da Igreja
nós os recebemos; cortados da comunhão da Igreja, estamos
automaticamente privados da vida sacramental. Sacramentos da
Igreja ainda, não só porque ela os guarda e ministra, mas por
que sem eles a Igreja perecería, não mais logrando adquirir
novos membros, prosperar, remediar a suas deficiências.
Claríssimo aparece, no Batismo, esse duplo aspecto indivi
dual e social dos Sacramentos. No dizer do Concilio Florentino,
“o Batismo c a porta da vida espiritual: por ele somos feitos
membros de Cristo e incorporados à Igreja” (D. 6 9 6 ). Efeito
individual: regenerar cada alma, ligando-a a Cristo na unidade
do Corpo Místico. Efeito social: à medida que os indivíduos se
vão inserindo no Corpo Místico, este se constitui e cresce, pois
a cada momento ua história, a Igreja resulta da incorporação
de muitos homens na mesma unidade espiritual. “Todos nós fo
mos batizados num só Espírito Santo, para formarmos um só
corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres” (1
Cor 12,13). Alma do Corpo Místico, o Espírito Santo recebido
no Batismo, sendo uno, faz' com que a multiplicidade dos fiéis
se harmonize na unidade de um só Corpo. Pelo Batismo, pois,
a Igreja se cria e dilata, multiplicando os cristãos.
Na Crisma, reponta o duplo aspecto: fortalece-se a vida
cristã do confirmado, e este se torna capaz de ação social,
de ser testemunha da Igreja.
Pela Penitência, restitui-se à saúde individual cada mem
bro do Corpo Místico; pelo fato mesmo, o conjunto se robustece,
preservam-se os outros membros do ,perigo de contágio, e até
se lhes dá estímulo e exemplo de virtude.11
10) Pio XII, Encíclica Mystici Corporis Christi, n.
tos Pontifícios 24, Edit. Vozes).
” ) L. c.
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Na Eucaristia por igual, reconhecemos um fruto particular
que cada alma sorve do contacto com a Carne e o Sangue do
Senhor, e um efeito social, pois que este Sacramento é raiz e
princípio da unidade eclesiástica: “formamos um só corpo, nós
que participamos todos de um só pão” (1 Cor 10,17). Embora
separados por nossas personalidades distintas e invioláveis, nós
nos identificamos todos misticamente a Cristo pela comunhão.
Unidos a êle, formando um só com ele, que é uno e indi
visível, formamos também todos nós um só Corpo Místico. Ali
mentados de uma só Carne divina, nós nos transformamos num
só organismo sobrenatural a Igreja. Donde a doutrina for
mulada pelos Santos Padres — desde S. Inácio de Antioquia:
as espécies eucarísticas a um tempo simbolizam e realizam a
Igreja. O pão consagrado é uno, embora a multiplicidade dos
grãos; uno é o vinho, embora a multiplicidade dos bagos. As
sim a Igreja.
Mais ainda se acentua a feição social nos Sacramentus do
Matrimônio e da Ordem. Aquele, preside ao aumento externo
do Corpo Místico, gerando-lhe novos membros; este, dedica e
consagra determinados homens ao serviço exclusivo do Corpo
Místico, para santificá-lo, instruí-lo, regê-lo no caminho do ccu.
Enfim, pela Extrema-Unção, recebe o enfermo uma derra
deira purificação, ao passo que se prepara à Igreja gloriosa um
membro a mais.
Observemos ainda que o Corpo Místico — como toda en
tidade social — necessita de sinais sensíveis de sua coesão. E ’
que a atividade humana, embora espiritual em sua raiz, tende
sempre a apoiar-se sôbre a matéria, a se exteriorizar. a tradu
zir-se visivelmente. Donde, nas cidades contemporâneas, impera,
cada vez mais forte, a tendência à “manifestação de massas”.
São comemorações de toda a sorte, consagradas a esta ou aque
la corporação, centenários, etc. Pompas de uma religião leiga.
Ora bem, impossível reunirem-se homens em corpos religiosos,
sem ligá-los por símbolos sensíveis que lhes Jraduzam, visivel
mente, os pensamentos e afetos. Assim os homens, naturalmente
isolados, ermos, comungarão uns aos outros. São os símbolos,
os sinais, que unificarão.
A verdadeira religião não poderá escapar a esta necessi
dade humana. Distinguiam-se os hebreus dos outros povos pela
circuncisão e uma série de observâncias legais, que se estendiam
até ao regime alimentar. A religião cristã terá igualmente os
seus símbolos distintivos, suas manifestações públicas de fé em
Cristo. Outros tantos meios de estreitar — através do espaço
e do tempo — os laços que mütuamente prendem os cristãos,
pela recordação perene de que formam um só Corpo, êles que
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comungam aos mesmos mistérios, e *dos mesmos gestos rituais
haurem a vida de Cristo Senhor.
"Freqüenta os Sacramentos?” espontâneamente pergunta
mos, para indagar se alguém é dos nossos em verdade e não
apenas de nome; de tal modo os Sacramentos formam o vín
culo — visível e invisível — que nos prende a nós cristãos.
Enfim, como os Sacramentos configuram cada homem em
particular ao mistério de Cristo, assim as graças sacramentais
plasmam o Corpo Místico à semelhança da sagrada Humanida
de do Salvador, de sorte que a vida da Igreja reproduz, no
decorrer dos séculos, a vida temporal do divino Esposo.
III. HARMONIAS SACRAMENTAIS

Com respeitosa modéstia, podemos fazer uma tentativa para
vislumbrar os motivos que levaram o Salvador a instituir a or
dem sacramental. Por que êsse perpetuar, na Igreja, por sím
bolos sensíveis, dos gestos de Cristo? Por que a virtude salutar
se deriva da divindade de Cristo à sua humanidade e, por esta,
aos Sacramentos?
O que até aqui levamos dito responde, em parte, a êsses
quesitos, mas é lícito investigar ainda, completar a resposta.
Recriminam os hiper-espiritualistas o pretenso "materialismo” da vida sacramental católica. Admitindo embora — quando
o admitem — dois Sacramentos (batismo e ceia), os protestan
tes nêles vêem não já veículos de santidade, senão meros des
pertadores de fé e confiança em Deus. Como poderia a santi
dade, que é espiritual, chegar a nós por canais tão materiais?
Que têm a ver êsses ritos de encantação — ressumbrando a ma
gia — com a "adoração em espírito e verdade” (Jo 4 ,2 3 )?
Não irá o sinal sensível nos distrair e afastar de Deus? Se fa
lamos em "contacto” com Jesus, não bastará êsse contacto pu
ramente espiritual, proporcionado pela fé?
Entretanto foi o mesmo Jesus que assoprou sôbre os Após
tolos para lhes dar o Espírito Santo; foi o mesmo Jesus que
disse "ide, batizai” ; "fazei isso em memória de mim” ; foi, so
bretudo, o mesmo Jesus que nos salvou não de maneira puramente espiritual, mas sofrendo na sua carne.
Porventura o sangue não é algo material? Ora, a Escri
tura insiste, e muito, sobre o Sangue de Cristo como instru
mento de nossa Redenção (E f 1,7; 2,13; Col 1,14,20; Rom
3,25; 5,9; Heb 9,13-14; 10,19; 13111,12,20; 1 Ped 1,2,18; Apoc
1,5; 5,9; 7,14; 19,13; 22,14, etc.).
A natureza bipartida do homem

Deus. querendo nos salvar, não olvidou a condição huma
na, tomou-nos tais quais somos: alma mas também corpo. Êle
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não nos criara anjos ou brutos, mas espíritos encarnados. Tão
estreito laço prende o corpo à alma, que ambos formam uma
só pessoa. Errôneo seria fantasiar, com os platônicos, o corpo
qual trevoso cárcere em que a alma se encontra aprisionada.
Não. O corpo faz parte integrante de nosso ser, tanto que
não nos é lícito exterminá-lo, nem mesmo mutilá-lo. Indício
seguro da estreita união entre espírito e matéria é a dependên
cia do psiquismo para com o fisiológico. Basta ínfimo distúr
bio cerebral, para nos prejudicar profundamente a vida men
tal. E ainda as nossas concepções mais sublimadas são elabo
radas a partir de dados sensoriais. Daí, nossa incoercível ten
dência a querer “imaginar” as realidades espirituais, quando,
na verdade, só se pode imaginar o que é material.
Tudo deixa prever que também a vida religiosa obedecerá
à lei básica de nossa personalidade: a composição bipartida do
homem. Como as demais atividades espirituais, o ato religioso
exigirá um ponto de apoio material. 0 homem necessita de ati
vidades corporais para exprimir o que lhe vai n’alma e também
para espertar, por elas, os sentimentos íntimos. A pura infe
rioridade religiosa é inumana.
De fato, história e etnologia mostram sobejamente que em
todas as épocas, raças e civilizações, o fenômeno religioso apre
senta um caráter misto: algo interno, logo invisível, e algo ex
terno e visível. Aspectos não separados, mas unidos por es
treito conúbio: o invisível e espiritual, expressando-se através
do visível e do material; e êste, inversamente, despertando aquêle. Cerimônias, cantos ou danças rituais, oferendas dos bens' da
terra, sacrifícios de animais e de homens até, todas essas ho
menagens vêm manifestar, de modo visível, crenças e afetos que
vão n’alma dos devotos. E por sua vez, os atos externos le
varão a novos atos internos de culto.
O rito revela-se pois como fator essencial na vida religiosa
da humanidade. Na sua tentativa de ascender até o divino, o es
pírito, por força, deixa-se acompanhar pelo corpo; por êle aju
dado muitas vêzes, prejudicado outras.
Ainda nos elementos invisíveis da religião se faz sentir o
influxo da vida sensível: o homem tende a vestir os sêres es
pirituais, em que êle crê, de roupagens imaginativas. Prova se
jam as mitologias dos diversos povos.
Quando aprouve a Deus revelar a verdadeira religião, êle
amoldou-a à natureza humana tal qual a criara, corpo e alma.
Respondeu assim às aspirações não exprimidas, ao apêlo con
fuso que lhe subia de todos os recantos do orbe. Bem sabia
que não somos almas desencarnadas.
\
Como a essência divina, pelo excessivo resplendor, nos cega
ria o entendimento — “homem nenhum verá a minha face e vi
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verá” ( ê x 33,20) — ela se encobre no mistério dos sinais sensí
veis. Desce até nós pelos símbolos materiais: sarça ardente ( ê x
3 ,2 ), coluna de nuvem e fogo ( ê x 13,21), fumo e fogo. do Sinai
( ê x 19,18). A Daniel, o Pai eterno se mostra sob a figura de
um “ancião de dias”, vestido de branco, sentado sobre um tro
no de fogo, com livros abertos diante de si (Dan 7 ,9 -1 0 ).
Embora proibindo as representações materiais da divindade
— que levariam à idolatria aquele povo ilhado entre nações politeístas — Deus, bem longe de proscrever a expressão exterior
do culto interior, se dignou de legislar êle mesmo, de modo
minucioso, sobre o cerimonial judaico. Do seu povo, o Altíssimo
exigiu mui complexo culto externo: sacrifícios, oblações, ges
tos rituais. Não que Deus dêles necessitasse — disse-o bas
tantes vêzes — mas queria mostrar aos homens, por êsses ri
tos, que eles se devem sujeitar, por inteiro, a Deus, de quem
tudo recebem. Esperta-lhes pois os sentimentos religiosos, por
êsses atos materiais, e permite-lhes que expressem tais senti
mentos à maneira humana: sensível e social.
Cessará essa disposição divina com o advento da nova e
definitiva Revelação? Será ab-rogada esta lei de nossa natu
reza, que nos eleva às realidades supraterrestres pelo adminículo
das coisas sensíveis? Não mais baixará até nós o sobrenatural,
através de intermediários semelhantes a nós?
Verificamos no evangelho que Jesus se serve, para descre
ver o seu Reino eminentemente espiritual, de imagens tiradas
da experiência sensível: o semeador e a semente, o grão de
mostarda, o trigo e o joio, a moeda perdida, o lêvedo e a
massa, o festim, a pesca, a figueira, a ovelha, o juiz iníquo,
os servos, o mordomo, o rico e o mendigo, a candeia, os vinhateiros, os maus lavradores, as bodas, os talentos, as vir
gens, etc. E o Apocalipse nos pinta as mesmas realidades ce
lestes, com as mais vivas imagens sensíveis.
A própria revelação da Trindade se faz através de sinais
sensíveis. O Pai se manifesta como “voz do céu” (Mt 3,17;
Mc 1,11; Jo 12,28). O Espírito “desceu em forma corpórea
como uma pomba” (Lc 3,22; Mt 3,16; Mc 1,10) e também
se revelou por meio de estrondo, vento impetuoso e línguas de
fo g o ’ (At 2 ,2 -3 ). E o Verbo descç. até nós, como? — .T o* mando a nossa carne.
•
Êle poderia ter-nos salvo por- meios puramente espirituais.
Mas, sabedor de que éramos também carne, veio até nós por
um caminho de carne. Esta se tornou o ponto de encontro en
tre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano. “E o
Verbo se. fêz carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). Inversa
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mente, pela carne de Cristo, subimos até o Verbo: “o que come
a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna” (Jo 6 ,5 6 ).
Ainda ressuscitado e glorioso, o Salvador não se despoja
do corpo: “apalpai e vêde, porque um espírito não tem carnes
e ossos, como vós vêdes que eu tenho. E mostrou-lhes as mãos
e os pés” (Lc 2 4,39).
Não obstante, já no seio do cristianismo nascente, des
ponta a tendência hiper-espiritualista. Negam os docetas a rea
lidade do corpo de Jesus. Profliga-os S. João: “muitos seduto
res se têm levantado no mundo, que não confessam que Jesus
Cristo tenha vindo em carne. Êste tal é o sedutor e anticristo”
(2 Jo 7 ). Os mais antigos escritores eclesiásticos, como S. Iná
cio e S. Ireneu, insistem sobre a realidade da carne do Salva
dor, e um pouco mais tarde, Tertuliano escreverá o seu tratado
De carne Christi.
Como os maniqueus repristinassem o antigo êrro, verberou-os àsperamente S. Leão: “precipitaram-se nas quimeras das
opiniões insanas e ruinosas, ao ponto de imaginarem Cristo do
tado de um corpo fictício que nada de sólido, nada de verda
deiro apresentasse aos olhares e- aos gestos, mas apenas lhes
mostraria a imagem vazia de uma carne simulada” . E prosse
gue, mostrando que negar a carne de Cristo é negar o cristia
nismo todo: “aos infelizes que lograram ilaquear, êles persua
dem de negar que Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu uma ver
dadeira natureza humana; negar que êle foi verdadeiramente
crucificado pela salvação do mundo; negar que de seu costado
alanceado jorrou o sangue da redenção e a água do batismo;
negar que êle haja sido sepultado e tenha ressuscitado ao ter
ceiro dia; negar que êle se tenha elevado aos olhos dos discí
pulos acima de todos os céus, a fim de assentar-se à destra
do Pai. Assim esvaziado o símbolo apostólico de toda verdade,
negam, enfim, que Cristo julgará vivos e mortos, a fim de que
nenhum terror amedronte os ímpios, nenhuma esperança incite
os santos” . 11
Nada mais avêsso à concepção cristã do que o maniqueísmo. Como podería ser obra do Princípio do mal êste corpo
que foi unido pelo Verbo eterno à própria Pessoa, de sorte
que o corpo de Cristo é digno de adoração?
Muito ao invés, a Encarnação vem exalçar ao seu mais
alto destino o mundo material. Arrasta-o atrás dé si o Verbo
encarnado. Aparece então que a matéria é fej^i para o espírito.
E a ordent sacramental vem perfazer essa transfiguração do
mundo material: os ritos sensíveis contêm verdadeiramente a
graça e a dispensam!
\
,a) 4g sermão para a Epifania, n. 4 (Les sermons de St. Léon le
Grand. Paris, ed. du Cerf, 1948, pp. 218,222).
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Tertuliano chegou a denominar a carne “o gonzo da salva
ção”, pois é através dela que a alma se une a Deus: “a carne
é lavada, para que seja limpa a alma; a carne é ungida, para
que a alma seja consagrada; a carne é assinalada com a cruz,
para que também a alma se fortifique; a carne é sombreada pela
imposição das mãos, para que também a alma seja iluminada
pelo Espírito; a carne é alimentada com o corpo e o sangue
de Cristo, para que também a alma se farte de Deus” . ,a
Tantas e tantas vêzes causa de queda e ruína, o mundo
corpóreo, que de tal modo nos fascina, pode-se-nos tornar, em
compensação, meio de santidade, veículo do sobrenatural. Sa
bedor do que vai no homem (Jo 2 ,25), Jesus adapta-se a
nosso pendor pelo sensível. Não nos obriga a abstrair do cor
po e da matéria para irmos a Deus. Onde amiúde está o mal,
pôs-nos o remédio. Maravilhosa desforra do amor de Jesus:
conseguir que a matéria mesma nos alforrie do jugo da ma
téria, que o corpóreo leve ao incorpóreo, que os sinais sensíveis
nos tragam a realidade imaterial!
*Atentemos, com efeito, em que o sinal sacramental não ape
nas simboliza senão causa eficazmente a graça divina. A água
batismal não só significa a purificação da alma, como a realiza
por sua ablução. Ganha uma dignidade imensa o mundo ma
terial, ao se tornar portador do espiritual. Toma o Salvador
ações humanas típicas: o banho, a refeição, o remédio, o con
trato matrimonial, etc., e reveste-as de significação ■sagrada efi
caz. E ’ o sobrenatural que se enxerta, se encarna, nos atos de
nossa própria vida humana, para lhes dar a graça apropriada.
Os católicos que vivem uma vida sacramental intensa e es
clarecida estão imunes à superstição e ao ocultismo. Quando
um ou outro descamba nesses abusos, examinemos-lhe a piedade
e verificaremos qualquer deficiência com respeito aos Sacramen
tos: ou dêles se afastaram ou recebiam-nos mal. Os Sacramentos
dão à vida religiosa o ponto de apoio material que ela exige para
ser humana, redimindo-a, ao mesmo tempo, dos abusos e da ma
terialização da religião, e da magia, superstição e ocultismo.
Talvez nos confunda a soberba devermos a graça a meios
tão humildes, mas não será justo que nos submetamos, por
obediência a Cristo, a êsses mesmos elementos sensíveis que
nos subjugam por vêzes, levando-nos a abandonar o Senhor?
E também, por serem tão humildes, testemunham claramente
que não nos salvamos pelos esforços próprios, senão pela mi
sericórdia do Redentor.
J>) De resurrectione
t. 2, p. 478).

carnis, c. 8

(Ed.

F.

Oehler.

Leipzig.

1854.
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A ordem da Encarnação

Levando a Reforma a seu desfecho lógico, os protestantes
liberais, na fúria de “espiritualizar” a todo transe a religião,
foram arrastados a negar a divindade de Cristo, fazendo dêle
um puro homem e desterrando o divino nas trevas do incognoscível.
Mas, se aceitarmos com fé humilde, firme e sincera, o dogma
da Encarnação do Verbo, há de nos parecer normal que os
Sacramentos, já que perpetuam os gestos de Cristo, retratem a
estrutura do Homem-Deus, sejam a um tempo sensíveis e divinos.
Remindo-nos pelas dores de sua alma e de seu corpo —
indissolüvelmente — Jesus salvou-nos o corpo e a alma, indissolüvelmente. A sua morte nos aviventa a alma, e a sua res
surreição é, para o nosso corpo, penhor de ressurreição gloriosa.
Na perspectiva da Encarnação redentora, aparece mui con
veniente que Jesus tenha querido dispensar aos homens indi
viduais os méritos de sua paixão — adquiridos globalmente no
Calvário — por meio de instrumentos semelhantes a Êle. Assim
como no Homem-Deus, a virtude divina obrará invisivelmente sob
sinais visíveis. Mui conveniente também, que Jesus entre em
contacto com os homens — como o fazia sobre a terra — consagrando-lhes o corpo para chegar-lhes à alma.
Consoante a estas premissas, teremos que o Verbo en
carnado :
a) atuará conjuntamente sobre o corpo e a alma dos ho
mens, por meio de sinais que nos ferem os sentidos e vão tra
zer vida divina a nossa alma;
b) fará dêsses sinais ou ritos, não só os portadores da
graça, como também elementos do culto externo que a Deus
devemos.
Encontramos assim nos Sacramentos um duplo aspecto cor
respondente à dupla atividade de Cristo mediador: como canais
da graça êles fazem baixar Deus até nós; como expressões de
nosso culto, fazem ascender até Deus as homenagens dos homens.
Salta à vista do leitor do evangelho que Jesus reagiu com
vigor contra a religião farisaica, que se reduzia a exterioridades, a cerimônias vazias de conteúdo espiritual. — Aliás, já ha
via sido precedido pelos profetas (Is 1,11-17; Os 6,6; Am
5 ,2 1 -2 6 ). — Nesse sentido pode o Mestre anunciar a “adora
ção em espírito e verdade” (Jo 4 ,2 3 ). Porém culto “em espí
rito” não é um angelismo, uma religião adaptada a espíritos
desencarnados, mas um culto que brota do íntimo, e cujas ce
rimônias externas evocam o mistério, levam^à adoração silenciosa.
Muito longe de proibir o corpo de se unir à alma nas ho
menagens a Deus, Jesus ensinou aos Apóstolos uma oração vo
cal, o Pai-Nosso, mandou que batizassem, que ungissem os
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enfermos, que consagrassem o pão e o vinho. Vimos como ele
fez, de gestos materiais seus, veículos do espiritual. Disse que
a nova nascença seria “da água e do Espírito” (Jo 3 ,5 ): pela
água o Espírito faz renascer a alma. Sempre o conúbio entre o
material e o espiritual.
Subido aos céus, o Senhor não abandona os seus. Nem se
contenta de deixar atrás de si a Igreja, como continuadora de
sua obra, desta se desinteressando êle mesmo. A Igreja não vive
nem age independentemente de sua Cabeça. Lá na glória, Je
sus continua a agir na e pela Igreja, como Cabeça sempre atuosa do Corpo Místico. Os Sacramentos são da Igreja por se
rem de Cristo: como a Humanidade de Jesus serve de instru
mento ao Verbo, assim os Sacramentos servem de instrumento
à Humanidade. E os instrumentos devem ser proporcionados à
causa que os move: como ela, a um tempo sensíveis e divinos.
A ordem sacramental se enquadra perfeitamente na perspec
tiva da Encarnação, por ser emanação desta.
As etapas da vida sobrenatural

Se Cristo sàbiamente levou em conta, ao instituir os Sa
cramentos, a condição humana
comseu duplo constitutivo, o
mesmo se conclui ao considerarmos o outro pólo da religião cris
tã: o sobrenatural que baixa até a humanidade.
Foi explanado, no volume anterior, que o cristianismo, na
sua essência, consiste no livre dom da vida divina, feito pelo
Verbo encarnado. “A água que eu lhe der virá a sfer nêle uma
fonte de água que salte para a
vidaeterna” (Jo 4,1 4 ). “Se al
guém tem sêde venha a mim e beba. O que crê em mim, como
diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva” (Jo
7 ,3 7 -3 8 ). “Eu vim para que tenham vida, e a tenham com
abundância” (Jo 10,10). “Quem tem sêde venha; e quem qui
ser tome da água da vida” (Apoc 22,17). Ser cristão não se
resume em ouvir a pregação cristã, nem mesmo em seguir a
Cristo como seguiriamos a um grande homem; ser cristão é ter
em si a vida de Cristo.
Ora, o sobrenatural — a vida divina — embora ultrapasse
a natureza, não a destrói, penetra-a para elevá-la, sublimá-la.
E ’ de prever, em conseqüência, que na vida da graça encontra
remos, transpostas a um nível superior, as etapas que apresenta
a vida natural.
Neste último plano, verificamos que o homem nasce, nutrese pela assimilação de alimentos, fortifica-se e cresce, tenta
curar os males que porventura o achaquem, funda família e, por
fim, procura um conforto para a hora derradeira.
Na vida cristã encontramos etapas análogas; e pois nada
podemos pelo próprio esforço, convém, para transpô-las todas,
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que o Senhor nos ministre recursos vitais, particularizando a
virtude da Cruz, adaptando-a à multiplicidade e diversidade de
nossas precisões. Serão os Sacramentos, que presidirão ao des
pertar e ao evolver de toda nossa existência cristã. Assim trarão
êles auxílio e remédio a todas as circunstâncias da vida espiritual.
Explana-o Pio XII nos seguintes têrmos: “Ela (a Igreja)
como que faz renascer para a vida espiritual os que nascem
para a vida terrena; confirma-os com a fôrça do Espírito Santo,
nas lutas contra o implacável inimigo; chama os cristãos para
junto dos altares e, com insistentes convites, incita-os à partici
pação e celebração do Sacrifício eucarístico e alimenta-os com
o pão dos anjos para que se tornem cada vez mais fortes; puri
fica e anima aqueles a quem o pecado íeriu e manchou; consa
gra com o devido rito aquêles que por vocação especial são
chamados a exercer o múnus sacerdotal; corrobora com a graça
e dons celestes o casto conúbio daqueles que receberam a mis
são de fundar e constituir a família cristã; finalmente, depois
de ter confortado e suavizado as últimas horas desta vida mor
tal, com o viático eucarístico e a unção do bálsamo sagrado,
acompanha com a maior piedade ao sepulcro os despojos dos
seus filhos, lhes dá religiosa sepultura e os protege com a som
bra da Cruz, esperando possam dali ressuscitar um dia triun
fantes da m o rte ... ” "
IV. A ESTRUTURA DOS SACRAMENTOS
O têrmo

Os gregos apelidavam os Sacramentos de “mistérios”, e
seguimos o uso grego quando dizemos que o sacerdote celebra
os sagrados mistérios.
O vocábulo grego significa algo recôndito, encoberto, seja
uma verdade, uma coisa ou um rito — particularmente as ce
rimônias secretas de iniciação religiosa; por exemplo: os “mis
térios” de Elêusis.
Daí, por uma transferência natural, passaram a significar,
na linguagem teológica cristã: a) realidades escondidas, no du
plo sentido de formulação teológica que escapa à nossa razão,
e da própria realidade que tal formulação traduz; por exemplo:
a ressurreição de Cristo como verdade que a nossa razão não
entende; esta ressurreição na sua realidade histórica, b) os
ritos que ocultamente santificam as almas.
Não sabemos ao certo por que motivo os teólogos latinos
verteram o grego “mysterion” por “sacramentum”. Na linguagem
clássica, êsfe têrmo designa já o juramento >(nilitar, já a soma
que as partes de um processo depositavam, como penhor, no
1*) Mediator Dei, n. 19. Cf. Pio XI, Ad catholici Sacerdotii, n. 22-25.
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tesouro de um templo. Talvez o motivo da tradução tenha sido
o caráter sagrado que revestiam o juramento e o penhor, como
também o fato de a vida cristã ser uma milícia na qual nos alis
tamos pelo batismo. S. Leão exorta: “Se guardares os juramen
tos (sacramenta) da milícia celeste, não duvides que serás co
roado pela vitória, nos acampamentos triunfais do Rei eterno”. 18
Assim o “sacramentum”, juramento de iniciação militar cristã,
vai encontrar o “mysterion” como cerimônia de iniciação religio
sa, e também um dos objetos desta iniciação: a doutrina ca
tólica que solenemente juramos professar.
Seja como fôr, o termo “sacramentum” não significa de ma
neira alguma, no latim clássico, uma realidade oculta. Sem embar
go, a teologia latina passou a emprestar-lhe dois sentidos princi
pais: a) a verdade religiosa secreta: “sacramenta fidei” são os
mistérios da fé; b) os ritos sagrados que secretamente santificam:
“sacramenta fidei” são também ritos sacramentais cristãos.
No sentido ritual, os “mistérios” ou “sacramentos” tanto
para os gregos como para os latinos designavam conjuntamente
o que hoje discriminamos com o nome de “sacramentos” e “sa
cramentais”. Só no século XII o têrmo “sacramentum” passou a
ser reservado exclusivamente aos sete ritos que bem conhecemos.
Donde alguns historiadores protestantes afoitamente concluíram
que os sete Sacramentos são uma criação da Igreja medieval.
Entretanto, uma coisa é a terminologia, outra a realidade
concreta por ela expressada. Aquela, sim, fixou-se em definitivo,
na Idade Média; esta existia desde as origens na tradição vi
vida da Igreja, no seu uso cotidiano. Desde o tempo dos Após
tolos, a Igreja batizava, impunha as mãos, consagrava a euca
ristia, reconciliava os pecadores, etc.
Encontramos aqui a pedra de toque da teologia sacramentária: a vida cotidiana da Igreja, o seu uso, a sua experiência
concreta, que só aos poucos se cristaliza em fórmulas dogmáti
cas explícitas.
Não nos conturba, pois, de modo algum, a objeção de his
toriadores protestantes ou racionalistas: tal rito sacramental não
se encontra, de modo explícito, no evangelho; só em tal século
desponta com absoluta clareza nos documentos. Não nos contur
ba, porque sabemos que a Igreja è guiada pelo Espírito Santo
que é o Espírito da verdade. Se, pois, a Igreja de hoje faz uso
de sete ritos como sagrados, vindos de Cristo, é de todo im
possível que ela se engane. A inabitação do Espírito Santo no
Corpo Místico vem pois dar inconcusso valor ao princípio fun
damental da teologia sacramentária: o uso ou prática da Igreja.
,8) 2’ sermão para o Natal, n. 5 (ed. cit., p. 84).
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A história — cuja documentação aliás é muito falha, para
a época antiga — mostrará tão sòmente que entre os diversos
ritos, misteriosos e santificadores, desde sempre empregados, se
foi estabelecendo gradativamente uma escala de valores. A pou
co e pouco discriminou-se, quanto à terminologia, entre os prin
cipais e mais importantes para a salvação, que passaram a se
denominar — êles só — “Sacramentos”, e os outros, que foram
designados como “sacramentais”.
A realidade sacramental vivida

Se relanceamos com os olhos a comunidade cristã primitiva,
tal qual no-la descrevem os Atos dos Apóstolos, depara-se-nos
uma variedade de gestos rituais que iniciam e sustentam a vida
religiosa: o banho da regeneração, a imposição das mãos que
dá o Espírito Santo aos neófitos e consagra os eleitos para o
ministério sagrado, o partir do pão eucarístico.
Mas os gestos só revestem sentido por força da idéia que
êles encarnam. Esta idéia encontramo-la nas Epístolas: os Após
tolos explanam que os gestos rituais, além do sentido óbvio, ma
terial, tem um outro, que a fé vislumbra e que se espraia pelas
três dimensões do tempo.
Mais adiante, desenvolveremos o simbolismo de cada Sacra
mento. Não convém antecipar, alargando-nos sôbre o assunto.
Bastará um exemplo. O Batismo significa, óbvia e materialmente,
uma ablução (e, no Batismo primitivo, por imersão, um banho),
mas aos olhos da fé cristã significa ainda: a) no passado, a mor
te e a ressurreição de Cristo; b) no presente: a morte e ressur
reição espirituais do catecúmeno que recebe o Sacramento; b) no
futuro: a herança da glória de Cristo triunfante.
Na crença dos primeiros cristãos, sentido óbvio e sentido
místico ou sacramental, longe de serem desencontrados ou mes
mo dissociados, estão, ao contrário, intimamente ligados. O rito
material visível significa a realidade sagrada e invisível. Te
mos de um lado: a) ablução corporal (rito sensível); do outro,
ablução espiritual (sentido sacramental); b) de um lado: imer
são n’água seguida de emersão (rito material), do outro, sepultamento na morte e reaparição na vida, tanto no passado (mor
te e ressurreição de Cristo comemoradas), como no presente
(morte ao pecado, nascer á vida da graça) e no futuro (vitória
sôbre a morte física, pela ressurreição gloriosa).
Mais íntima ainda aparecia, a nossos pais na fé, a liga
ção entre os diversos sentidos, quando atentaram em que o rito
sensível (ablução com água) os punha em contacto com uma
realidade misteriosa, por ele simbolizada (morte e ressurreição
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de Cristo), e que esse contacto produzia efeitos sobrenaturais
presentes e futuros no homem batizado.
A ablução física, não só significa como realiza a purifica
ção espiritual, por isso que traz aos homens a morte e a res
surreição do Senhor. Há pois que distinguir entre: a) o gesto
material (lavar com ág u a); b) seu simbolismo natural (rito de
purificação); c) seu simbolismo cristão em virtude da institui
ção divina: morte e ressurreição de Jesus como causas de nos
sa regeneração presente e de nossa ressurreição futura.
Artifícios dialéticos de teólogo? De modo algum. Realidades
vividas pelos primeiros cristãos, amestrados pelos Apóstolos. “Vós
não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo,
fomos batizados na sua morte? Nós fomos, pois, sepultados
com êle, a fim de morrer pelo batismo, para que, assim como
Cristo ressuscitou dos mortos pelá glória do Pai, assim nós vi
vamos uma vida nova. Porque se nós fomos enxertados à se
melhança da sua morte, sê-lo-emos à semelhança de sua res
surreição” (Rom 6 ,3 -5 ). Temos aqui o rito: a) na sua realidade
material: o rápido mergulho na água; b) na sua significação
óbvia: purificação para vida nova; c) na sua significação sa
cramental: símbolo de morte e ressurreição de Cristo e, por
isso mesmo, de nossa morte ao pecado e ressurreição pela graça.
Seja ainda o seguinte texto do Apóstolo: “salvou-nos (Deus)
rçiediante o batismo de regeneração e de renovação do Espírito
•Santo, que êle difundiu sobre nós abundantemente por Jesus
Cristo nosso Salvador; a fim de que, justificados pela sua gra
ça, sejamos herdeiros da vida eterna, segundo a esperança”
(Tit 3 ,5 -7 ). Aparece aqui o banho material, significando o ba
nho espiritual e o penhor da glória celeste.
Longe está de ser idêntico o alcance dos diversos simbo
lismos. Enquanto rememora os mistérios da vida de Cristo, o
batismo é puro sinal. Enquanto efetua a nossa regeneração, êle,
além de símbolo, é causa — pela virtude dos mistérios da
vida- de Cristo.
E nisso reside o mistério dos Sacramentos.
Cada homem percebe, sem dificuldade maior, os diversos
simbolismos, enquanto são meros sinais. O difícil porém — e
que só a graça da fé nos concede — é crer que o batismo não
apenas rememora a morte e, ressurreição do Salvador, mas lhes
aplica de fato a virtude, de sorte que ò rito, em vez de ser
pura figura de nossa regeneração, a produz de fato.
Por outras palavras, é fácil entender que o batismo seja
um símbolo de realidades sagradas; o difícil é aceitar que seja
um símbolo eficaz, realizador do que significa: Mistério do Ba
tismo. Só a fé lhe apreende — às escuras — o significado
pleno. Muito bem expressa esta verdade S. Crisóstomo: “Outro
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o juízo do infiel, outro o do fiel. O infiel, conhecido o Batis
mo, cuida que é apenas água. Quanto a mim, não atento ape
nas no que vejo, contemplo a purificação da alma pelo Es
pírito Santo. O infiel considera o Batismo como simples loção
feita no corpo; eu creio que além disso êle torna a alma pura
e simples, penso no sepulcro, na ressurreição, na santificação,
na justiça, na redenção, na adoção de filhos, na herança celeste,
no reino dos céus, no dom do Espírito Santo” (in 1. ep. ad Cor,
hom. 1. n. 7 ).
No uso, na prática e no ensinamento da Igreja, como nas
palavras da Escritura, encontramos desta forma o “dado reve
lado”, que servirá de ponto de partida e de constante referên
cia ao nosso trabalho de elucidação teológica.
“Matéria'' e “forma"

Axioma de tal ensinamento é que devemos ir do mais ao
menos conhecido. Começaremos pois nossa análise teológica do
conceito de Sacramento, partindo do que nêle há de mais patente.
Ora, o mais óbvio é o seu ser “físico” : os elementos sen
síveis que o constituem, e que correspondem, como vimos, a
uma dupla conveniência: assimilação à Humanidade do Verbo,
conformidade à natureza humana.
Ainda quem tudo ignora do catolicismo, se porventura che
gar à porta de uma igreja, no momento em que o pároco ba
tiza urn inocente, vê e ouve gestos e palavras. Se êste mesmo
curioso, prosseguindo em sua visita, se adentrar no templo, e
fôr hora da missa, de novo verá gestos e ouvirá palavras. E
se o Sacrifício fôr celebrado com certa dignidade e pompa, o
nosso homem talvez se sinta impressionado. Perceberá algo de
diferente, de extramundano; pressentirá porventura um novo uni
verso espiritual.
De um modo geral, todos os Sacramentos são símbolos ce
rimoniais: ações exercidas sôbre as coisas, segundo certos ri
tos, pertencentes ao culto público da Santa Igreja.
A êsses elementos sensíveis, deram os teólogos do século
XIII o nome de “matéria” e “forma”. Expressões aristotélicas.
O filósofo grego, ao estudar a metafísica dos corpos, intentou
explicá-los, em última análise, pela união de dois co-princípios,
a matéria e a forma. Os concílios Florentino (D. 695) e Tridentino (D. 8 9 5 ), ao adotar a terminologia corrente na teologia
sacramentária da época, não entenderam por isso perfilhar a
metafísica nem mesmo o vocabulário do estagirita. O Sacra
mento não é uma substância corpórea, senão um sinal. Quando
o Tridentino, por exemplo, define que a “qua)se matéria” da
Penitência consiste nos atos do penitente, a saber: contrição,
confissão e satisfação (D. 914; cf. 699), salta aos olhos que
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tal “matéria” nada tem a ver com a matéria no sentido vulgar
da palavra, nada também com a matéria aristotélica.
Mais inteligível, quiçá, aos espíritos hodiernos, tomar-se-ia a
doutrina, se traduzíssemos “matéria” por determinável, e “forma”
por determinante. Ou seja, mais explicitamente: a “matéria” sa
cramental é o elemento sensível de significação determinável, e
a “forma” sacramental, o elemento sensível de significação de
terminante. Dois co-princípios que mütuamente se completam,
para constituir um rito dotado de significação precisa. Leão
XIII, por exemplo, no decreto de nulidade das ordenações an
glicanas, pondera que a “matéria” do Sacramento da Ordem é
a imposição das mãos. Gesto que tem significação, está claro, mas
uma significação indefinida: confere-se com êste mesmo gesto,
não só Ordens sacras diversas, como ainda o Sacramento da con
firmação. Temos assim um elemento sensível que exige determi
nação ulterior: será a “matéria”, dotada de significação deter
minável. Acontece, porém, que no ritual anglicano, quando foi
elaborado, a “forma” da ordenação sacerdotal era muitíssimo
vaga; dizia apenas: “recebe o Espírito Santo”. Palavras que nada
determinam, pois não significavam mais o sacerdócio do que a
confirmação. Já por êste motivo, as ordenações anglicanas eram
nulas: havia “matéria” mas faltava a “forma”. ,e
Nessas condições, a “matéria” do Sacramento pode ser:
• a) uma coisa (logo, algo material no sentido vulgar do têrmo)
como a água no batismo, o pão er o vinho na eucaristia.1T
b) uma ação: por exemplo: a imposição das mãos, os atos
do penitente, a mútua tradição, pelos esposos, do direito sobre
os respectivos corpos.
À simples vista, aparece que, num e noutro caso, o elemento
será sempre ulteriormente “determinável”, pois uma coisa pode ser
utilizada de mil maneiras, e uma ação ser entendida do modo
mais variado. A água, por exemplo, pode servir para lavar, refres
car, beber, etc.; quando vejo deitar água sobre alguém, não sei
ainda bem a que foi feito tal gesto. Nossas ações são suscetíveis
das mais desencontradas interpretações. O não-católico, ainda
quando suspeita qualquer simbolismo, nas ações do ministro do
Sacramento, não percebe bem qual podería ser.
D< 1563, s., — Pio XII, na Constituição Apostólica "Sacramen- .
•tujji Qrdjnis* jdecíaVa que o poder de ordem e a graça são bastante
mente significadas "p ela: imposição das mãos e as* palavras que a
determinam”, é elas a determinam, significando os efeitos sacramen
tais. Temos póis que a matéria é o "determinável” e a forma o "de
terminante".
1T) Quando a "matéria” do sacramento é uma “coisa”, distinguem
os teólogos entre "matéria remota” que é a própria "coisa” em sua
nudez, por exemplo, a água, e a "matéria próxima” que é a aplicação
da “coisa”, por exemplo, a ablução com água.
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E ’ pois indispensável que sobrevenha um elemento sensível
“determinante” — a forma — que dissipe todo possível equí
voco, completando o simbolismo esboçado pela “matéria”, de
sorte que tenhamos enfim um sinal de significação perfeitamente
determinada: rito de purificação em nome da SS. Trindade.
Esta “forma” será ainda algo de sensível: palavras pro
nunciadas pelo ministro do Sacramento. Muito mais que as coi
sas, as palavras são suscetíveis de significação simbólica exata.
A “forma” não deve ser concebida como algo heterogêneo
que se vem agregar à “matéria” ; ela completa, perfaz o que
esta já esboçara. Dizendo por exemplo: “eu te batizo, em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”, ou “eu te absolvo
de teus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo”, dá-se um sentido bem determinado — cristão — à
purificação com água, ou à confissão dos pecados.
Vemos pois que embora a sua natureza diversa, coisas e pa
lavras se podem unir quando as consideramos precisamente co
mo sinais, elementos significativos e complementares, uns “determináveis” e outros “determinantes” . Da conjunção de am
bos, surge um sinal sensível plenamente constituído quanto a
seu valor de significação.
E por ser êste sinal algo composto, torna-se imprescindí
vel que nenhuma mudança venha modificar a “forma” ou a “ma
téria”, ou ambas, de modo a variar-lhe a significação.18 Por
exemplo: quem batizasse^ com leite ou omitindo a invocação, da
Trindade, conferiría, em vez de um Sacramento, uní rito va
zio. Pelo contrário, o consenso matrimonial poderá ser signifi
cado por palavras, por escrito, por gestos, pela coabitação —
a mudança será acidental, porque sempre permanecerá a mes
ma significação.
Pela união da “matéria” e da “forma”, constitui-se o ponto
de contacto entre a atividade santificadora de Cristo e os seus
membros místicos. Ponto de aplicação sempre de ordem sensí
vel, atingindo a alma através do corpo, como convém à nature
za humana, que, por meio dos sentidos e da imaginação, se alça
ás coisas do' espírito. Bem longe de suprimir ou de materiali
zar a fé, os elementos sensíveis dos Sacramentos despertamna. Ao ver a água santa que o purifica, o pão consagrado que
o alimenta, estimula-se a fé no catecúmeivtv^jo còmungante;
afervóra-fce .o desejo de ser regenerado, de se aiimentàr*de Crifc-.
to; de outra forma não receberíam a graça sacramental. Tam
pouco basta ouvir as palavras da absolvição^. Se não còncebo
1B) Cf. D. 931. — E ’ o que se chama, em têrmos técnicos, mudança
"‘substanciar’ do rito sagrado.
Iniciação Teol. II — 3
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dor pelos pecados, necessidade de perdão, se por conseguinte
me falta fé na virtude do Sangue de Cristo que as palavras
do confessor derramam sobre minha alma, de nada me valerá
ouvir a “forma” do Sacramento da Penitência.
Ponto de contacto da ordem sensível, cuja estrutura nos
faz vislumbrar uma figura ou vestígio da Encarnação. A “ma
téria” simboliza a humanidade do Salvador, a “forma” a sua
divindade. Como a divindade, unindo-se à humanidade, confe
riu-lhe sobrenatural poder, assim as palavras sacramentais sobreievam a matéria.
E' possível tal prodígio, porque o Verbo encarnado toma
o sinal sensível, constituído de “matéria” e “forma”, para exalçá-lo à ordem sacramental, dele fazendo um símbolo não ape
nas representativo senão ainda eficaz: figura a graça que êle
confere, e confere a graça que êle figura.
O simbolismo sacramental

Explicitando a doutrina dos seus antecessores, S. Agosti
nho definiu o Sacramento: o sinal sensível de uma realidade
sagrada. E os teólogos medievais completaram a definição: “o
Sacramento é o sinal sensível de uma realidade sagrada, en
quanto ela santifica os homens
O sinal, descreve-o o Doutor africano, após Orígenes, como
aquilo que,, além de se dar a conhecer aos nossos sentidos, nos
faz apreender uma outra realidade. Os exemplos são óbvios e cò -.
nhecidos: caminhando pela praia percebo rastos na areia e digo:
por aqui passou uma criança, um adulto, um cão, um cavalo, etc.
Se, viajando, vejo ao longe elevar-se uma coluna de fumo, conhe
ço além desta — e por esta — o.fogo que a desprende.
Alguns dêsses sinais fundam-se sôbre relações naturais, co
mo os que acabamos de citar; outros são artificiais, por tirarem
valor notificativo de convenções humanas. Estes, com proprie
dade maior, se denominam símbolos: o ramo de oliveira ou a
pomba, símbolos da paz; a bandeira, símbolo da pátria, etc.
Observa S. Agostinho que os símbolos mais perfeitos e ex
pressivos são as palavras. Além do som que nos percute os ou
vidos, do sinal gráfico que nos impressiona a retina, êles nos
lev.am a conhecer os estados d'alma que éles traduzem.
^
sempre natureza própria; será, por exemplo,
coluna de"fògó:,. impressão na areia, som articulado. Mas, além
disso, é dotadò de “significação”, isto é, dá a conhecer, no
tifica, outra realidade à qual se refere: o fumo ao fogo, o ras
to ao ser que o imprimiu, o som articulado à acepção em que
é tomado. Desperta assim em nós um duplo conhecimento: dêle
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mesmo e duma outra coisa. Leva-nos a esta “outra coisa” por
estar em relação com ela.
Como tal, todo símbolo ou sinal é uma realidade essen
cialmente relativa; sua razão de ser é de referir-se a um outro,
dá-lo a perceber, torná-lo presente ao conhecimento. Quanto
mais ele se reduz ao puro relatar-se, tanto mais transparente
e expressivo é o sinal.
Os símbolos religiosos serão, em conseqüênçia, realidades
visíveis que se reportam ao sagrado, invisível, logo dêle desper
tam conhecimento. Nem sinais puramente convencionais, nem
sinais naturais. Não se escolhe a esmo um sinal qualquer; prefere-se algo que, por sua índole, adumbre a realidade religiosa.
Na verdade, qualquer criatura pode simbolizar o divino.
Saídas tôdas das mãos de Deus, de que são vestígios ou ima
gens, podem tôdas representá-lo mais ou menos imperfeitamen
te. Nesse sentido, o universo todo é “sacramental”. Tudo está
repleto de símbolos, dizia Plotino. E os místicos veem, no cos
mos, um imenso “Sacramento”. As coisas tornam-se translúci
das, despojam-se quase da realidade própria, para não mais se
rem que o reflexo da realidade divina, vestígio dos Três. Ou
tra função lhes não cabe fora assinalar um mistério sobrenatu
ral. Ao místico, as flores e os passarinhos ensinam o amor
de Deus.
Porém, nesta floresta de símbolos, o Senhor escolheu alguns
que, por índole própria, insinuavam uma idéia menos inadequada
da realidade sagrada. Assim, Cristo tomou a água que lava, para
fazê-la simbolizar a purificação da alma. Ou ainda, em dia de
Pentecostes, três símbolos manifestaram a vinda do Espírito San
to sobre a Igreja: o vento impetuoso figura o poder, o vigor, con
cedido à Igreja; as línguas representam-lhe o ofício doutrinai; o
fogo enfim insinua o ardor, o incêndio da caridade.
Nesta acepção, muito genérica, de “sinal de uma realida
de sagrada”, todos os símbolos religiosos podem se denominar
“Sacramentos”. 18 E os Santos Padres se dilataram na expli
cação dos “Sacramentos” cósmicos, ou dos “Sacramentos” do
Antigo Testamento. Todavia, em sentido próprio e estrito, cha
mamos de “Sacramentos” àqueles símbolos religiosos que não
só expressam, como produzem uma realidade sobrenatural.
Transmitem aquilo que simbolizam. Significam uma realidade
sagrada, màs enquanto ela santifica os homéíi^ São meios de
salvação.
"
1#) E isso nos faz compreender por que, co^no foi dito acima, só
no ^século XII se distinguiu, quanto à terminologia, entre “sacramen
tos” e “sacramentais”. Antes, tôdas as cerimônias sacras eram de
nominadas “sacramentos”.
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O Sacrifício, por exemplo, é um símbolo religioso. Mas,
como tal, expressa apenas o culto do homem para com Deus;
não causa santidade. Os Sacramentos, ao contrário, longe de
serem sinais teóricos, especulativos que apenas instruem ou ex
pressam o que vai n’alma, são sinais práticos e eficazes; rea
lizam aquela mesma salvação que significam. Os “gestos de
Cristo” que os Sacramentos repetem são gestos salvadores.
Na Antiga Aliança, certos ritos eram significativos da san
tidade futura de Cristo — e por isso santificavam os hebreus.
Foram, em conseqüência, denominados “Sacramentos” por nos
sos Doutores. Os principais são a circuncisão e a imolação do
cordeiro pascal. Ritos visíveis, simbolizando as disposições in
ternas dos israelitas e os mistérios futuros de Cristo. Distam
muito, quanto à eficácia, dos Sacramentos da Nova Lei, pois
que não produziam o que significavam. 20 De maneira que, a fa
lar propriamente, não eram Sacramentos. Receberam entretanto
o nome, já por serem cerimônias sagradas, já porque ambos os
regimes sacramentais se assemelham em três pontos: a) são si
nais, logo caracterizam-se por uma relação de significação; b)
são sinais rituais ou cerimônias do culto; c) a relação de sig
nificação, em ambos os casos, tem o mesmo ponto de referên
cia: Cristo, notificado como Messias que devia vir (Antiga Alian
ça) ou como Salvador que já veio e vive interpelando por nós
sem cessar (Nova Aliança).
Donde, aparece* mais uma vez, que o sistema •sacramental
' católico — muito ao contrário do que assacam os protestantes
— longe está de fazer “concorrência” a Cristo.
O significado, dissemos, é a razão de ser do sinal, e o
Sacramento, como sinal sagrado, tem índole por essência rela
tiva. Passagem, pura transparência, só tem realidade enquanto
representa Cristo, é medido por Cristo, instituído por Cristo, age
por virtude de Cristo. A eucaristia, por exemplo, refere-se toda
inteira à morte do Salvador, dela tira qualquer sentido sacra
mental. “Todas as vêzes que comerdes êste pão e beberdes êste
cálice, anunciareis a morte do S e n h o r...” (1 Cor 11,26).
A índole mesma do sinal nos faz compreender que os “Sa
cramentos” da Antiga Lei estavam destinados a desaparecer,
como desaparecerão, na Parusia, os Sacramentos da Nova Lei.
Revele-se o oculto, tome-se presente e manifesto: pelo fato
jnesmo. o sinal desmaia, esfuma-se e se apaga, pòis tem por
-única finalidade levar-hos ao que ainda nos está encoberto.
Ora, os “Sacramentos” da Antiga Lei notificam um fato futu
20) Como veremos, se êsses ritos antigos santificavam, era em vir
tude dos merecimentos futuros de Cristo e das disposições subjetivas
de quem os recebia. Não operavam por si mesmos; não tinham efi
cácia própria.
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ro: Cristo. Aparecendo Cristo, êles haveríam de se evolar, co
mo figuras e sombras que são.
Os Sacramentos da Nova Lei designam, à nossa fé, os mis
térios pretéritos de Cristo, a graça presente, e os bens do por
vir. Chegada a visão * facial, evacuada a fé, Deus e seu Cristo
se oferecerão a nós como objeto de posse amorosa. Por fôrça de
saparecerão os nossos Sacramentos.
Na Jerusalém celestial, João não viu templo algum “por
que o seu templó é o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro. E
esta cidade não tem necessidade de sol nem de lua que alumiem nela, porque a claridade de Deus a ilumina e a sua lâm
pada é o Cordeiro” (Apoc 2 1,22-23).
Truncamos propositadamente o verseto de S. Paulo, citado
pouco acima. Dizia o Apóstolo: “ ...anunciareis a morte do
Senhor, até que êle venha”. Alcançado o fim, cessam os meios.
Mas, que simbolizam ao certo os Sacramentos? Como sím
bolos religiosos que são, significam uma “realidade sagrada”.
Que realidade? — A graça santificante. Donde a definição, já
nossa conhecida, do Concilio Tridentino: “o Sacramento é sím
bolo de uma coisa sagrada, forma (ou sinal) sensível da graça
invisível” (D. 8 7 6 ).
Todavia, cada um dos Sacramentos simboliza, de modo es
pecial, e$ta invisível graça: a ablução batismal significa a gra
ça do renascer espiritual; a eucaristia simboliza a graça da re
feição espiritual pela união a Cristo imolado; a penitência sim
boliza a graça do perd*ão pelo Juiz das almas, e assim os
demais.
Digno é de notar que o simbolismo sacramental desabro
cha em tríplice direção: os Sacramentos são sinais rememorativos, demonstrativos e prenunciativos, porque a graça santifican
te pode ser encarada na sua origem, na sua atualidade, no seu
fim ou têrmo.
a)
a fonte da graça é a Paixão do Salvador. Toda a gra
ça cristã é graça redentora. Não sem motivo a tradição ca
racterizou os Sacramentos como “remédios” para curâr a nossa
natureza ferida pelo pecado. Ora, todo remédio sobrenatural vem
da Cruz. Os Sacramentos simbolizam todos — cada qual a seu
modo — o Sacrifício da Cruz, por .isso que são meios de sal
vação e não há salvação senão pela Cruz. Em alguns dos Sa
cramentos tal simbolismo é patente. Na eucaristia, por exemplo,
o pão e o.vhiho, consagrados separadamente, assinalam a se.paração do Corpo e do Sangue do Salvador, logo a imolação
expiadora do Calvário, como tão claro o expressa a “forma”
da consagração do vinho: “Êste é o cálice''- do novo e eterno •
Testamento, que por vós e por muitos será derramado em re
missão dos pecados”. Em outros Sacramentos, o simbolismo é
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mais encoberto, como no matrimônio; mas ainda aí existe, pois
as bodas humanas, segundo S. Paulo, significam as bodas dc
Cristo e da Igreja, e estas celebraram-se na Cruz, segundo ensi
na a Tradição.
E como os Sacramentos, além de significarem, realizam o
que significam, êles distribuem, pelas diversas circunstâncias da
vida cristã, a virtude da Paixão. Transmitir-nos tal virtude é a
sua única finalidade, de sorte que o fundo sobre o qual se de
senham os múltiplos simbolismos, é sempre o céu do Calvário.
b) o efeito presente, atual, da graça, ou seja a santifi
cação da alma, é diversamente simbolizado pelos diversos Sa
cramentos: ablução que purifica, sentença judicial que absolve,
etc. No decorrer da obra será expendido cada um dêsses sim
bolismos.
c) o têrmo futuro da graça, o fim a que tende, é o seu
perfeito desabrochar na glória celeste, pois que existe conti
nuidade entre a graça e a glória. Simbolismo êste menos pre
ciso: o mistério do além recata-se nas mais densas trevas. Sa
bemos, todavia, que cada um dos Sacramentos traz um penhor
— melhor diriamos, uma semente germinada — da eterna bemaventurança.
A antífona composta por S. Tomás de Aquino, que a Igre
ja manda o sacèrdote repetir tôda vez que distribui a sagrada
Comunhão fora da Missa, expressa, à maravilha, o tríplice sim
bolismo eucarístico: "O' convívio sagrado no qual Cristo é re
cebido! Recorda-se a memória de sua Paixão, o èspírito se en
che de graça, e um penhor nos é dado da futura glória!”
Assim, a graça se mostra e se esconde nos ritos sacra
mentais. Na verdade são cerimônias prenhes de mistério: sob
sinais sensíveis, encerram efeitos espirituais e recônditos.
Dos três simbolismos indicados, o segundo é precípuo. Os
outros a êle se referem como a sua fonte ou ao seu acabamento.
Só êle é ptenamente eficaz: produz o que significa, no mo
mento em que o significa. Contudo, não se pode dizer que o
Sacramento seja tão .só um símbolo nocional, e não efetivo, da
Paixão e da glória. Êle atualiza algo da Paixão — a sua vir
tude ou efeito — e confere algo da glória — o seu germe.
Mas, justamente por se encontrar a Paixão no pretérito e a
glória no porvir, o simbolismo sacramental não as pode atuali
zar com a mesma plenitude com que realiza o efeito presente:
a graça, .santificando atualmente a alma que recebe o Sacra
mento. Daí dizermos que o primeiro e o terceiro simbolismos
são derivados; relatam-se ao segundo como à fonte e ao fim.
Muito claramente o diz — quanto à Paixão — Pio XII, ao
censurar escura teoria moderna, que parece postular a presença
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dos mistérios de Cristo, nao apenas pelos efeitos que atraves
sam os séculos, senão por sua realidade mesma. “O ano litúrgico, que a piedade da Igreja alimenta e acompanha, não é uma
fria e inerte representação de atos que pertencem ao passado,
nem uma simples e nua evocação das realidades doutros tem
pos. E ’ o próprio Cristo, que vive sempre na Igreja e nela
prossegue o caminho de imensa misericórdia que iniciou nos
dias da sua vida mortal, quando passou fazendo o bem (At
10,38), com o fim de pôr as almas em contacto com os seus
mistérios e fazê-los viver por êles; mistérios que são sempre
presentes e operantes, não do modo incerto e nebuloso de que
falam alguns escritores modernos, mas como exemplos magní
ficos de perfeição cristã e fontes de graça divina, pelos méritos
e intercessão do Redentor, perdurando em nós por seus efeitos,
sendo cada um deles, segundo seu modo particular, causa da
nossa salvação; assim o ensina a doutrina católica e é êste o
parecer dos Doutores da Igreja”. S1
Nos Sacramentos, a Paixão está pois presente e atual por
seus efeitos, enquanto a graça santificante própria de cada Sa
cramento está atualmente presente, na sua realidade entitativa,
no próprio momento em que o rito a significa. Com efeito, o sím
bolo sacramental, sendo um sinal prático, efetivo, realiza o que
êle significa, na medida em que o significa. Ora, êle signi
fica a Paixão como fonte de graça, e a glória como penhor
contido na graça; só a graça santificante .é significada por ela
mesma, na sua atualidade presente. V ; '
.

* -* 7 * v -

A instituição dos Sacramentos

Novo problema surge, a exigir de nossa fé mais profundo
esforço de intelecção.
Como o símbolo reveste sempre uma feição algo conven
cional, perguntamos se caberá ao homem atribuir aos ritos sen
síveis o poder de significar realidades sagradas. À vista desar
mada, parece que em toda religião existem símbolos de ins
tituição humana. A devota que coloca a sua vela diante da es
tátua do santo preferido, entende, por esse gesto simbólico, que
a chama signifique o ardor e duração de sua súplica. Mas os
Sacramentos, embora sejam também atos cultuais, levando a Deus
as homenagens dos homens, e notifiquem, em conseqüência, nos
sas disposições internas, todavia êles têm por função principal
trazer-nos os dons de Deus, não apenas notificá-los.* Por isso
o simbolismo sacramental só poderá ser fixado pelo' Homem-

-------------- -

\

ai) Mediator Dei, n. 160.
” ) Única exceção abre a eucaristia, onde não apenas está presente
a graça, mas o mesmo Jesus Cristo, como será explanado mais adiante.
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Deus. Só a êle pertence a livre escolha dos sinais que, de fato,
não apenas significarão mas produzirão a graça nas almas dos
homens. Só Deus justifica, remitindo os pecados e dando par
ticipação à divina natureza pela graça; só êle poderá portanto
elevar os símbolos naturais a serem instrumentos de Deus na
produção da graça.
Correndo o risco de fatigar o leitor, mais uma vez chama
mos a atenção para a verdade fundamental: os Sacramentos
apresentam, como símbolos, algo peculiar e único; em vez de
se limitarem, como meros sinais, a manifestar algo à inteli
gência, êles são eficazes, causam o que significam. Donde lhes
virá tamanha eficácia senão de Deus? Só Deus pode fazer uma
só de duas realidades, em si bem diversas: ser sinal, ser pro
dutivo. Mostrar e ao mesmo tempo realizar. Sér símbolo e ins
trumento de salvação.
Há pois que distinguir nos sinais sacramentais: a) o sim
bolismo óbvio e natural (por exemplo: a ablução batismal sig
nifica, de per si, uma purificação); b) o simbolismo sobrena
tural (de fato, o batismo purifica a alma). E ’ a instituição divina
que, servindo-se dè uma semelhança entre o gesto natural e o
efeito sobrenatural pretendido, estabelece a relação efetiva en
tre um e outro. A instituição de Cristo transforma o rito batis
mal (já usado por João Batista, sem esta eficácia) em sinal
causativo do renascer da alma pela graça justificante.
Apoderou-se, assim ,' a vontade do Homeni-jDeus de uma
cerimônia já usada, pafa lhe dar de simboltear uma* realidade
sobrenatural nova, prodúzíndo-a. Com meridiana clareza, se pa
tenteia o fato no Sacramento do matrimônio. Aqui temos um
contrato entre o homem e a mulher, que existira por milênios
antes de Jesus, mas que, por vontade dêle, passou a simboli
zar, entre os esposos cristãos, a união nupcial entre Cristo e
sua Igreja, pela qual o Esposo divino santifica, torna santa e
imaculada a sua Esposa.
Fique pois bem claro que, embora ‘‘matéria” e “forma”
tenham, por sua natureza, aptidão a significar efeitos sobre
naturais, tal aptidão deve ainda ser determinada, receber uma
significação sacramental, a fim de poder não só significar co
mo produzir. Tal determinação derradeira lhes vem da institui
ção divina. Assim se constitui o rito sacramental, por oposição
aos outros ritos religiosos não sacramentais.
• ’ Itnanente, a atividade volitiva do homem’ permanece encer
rada em si mesma. Por um puro. ato de vontade^ não logramos
deslocar sequer um grão de. pó. Poderemos consegui-lo, pelo
circuito do trabalho mecânico, movimentando os nossos mem
bros, ou conseguindo que outros movimentem os dêles. Mas a
operação volitiva, na sua nudez, permanece na ordem intencio
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nal: tende, sem dúvida, para a ordem real das coisas, sem con
tudo ter eficácia para atingi-las diretamente e mudá-las.
Não é assim em Deus. Identifica-se-lhe a vontade com
o mesmo ser Absoluto, e portanto o império do seu querer atin
ge o próprio cerne do real. Eficaz na ordem intencional, é ain
da eficaz na ordem ontológica. “Êle disse, e tudo foi feito; or
denou e logo tudo apareceu” (SI 32,9; 148,5). Basta pois
um ato da vontade divina — a instituição — para fazer dos
símbolos sacramentais não somente sinais, mas ainda sinais
eficazes.
Doutrina de fé católica é que todos os Sacramentos —
os sete, nem mais nem menos — foram instituídos por Nosso
Senhor Jesus Cristo. Definiu-o o Concilio Tridentino (D. 844)
contra os protestantes, que reconheciam apenas dois Sacramen
tos, o batismo e a ceia. Com bastante incoerência, aliás, pois a
conseqüência lógica da pura “justificação pela fé” é a evacua
ção completa de toda vida sacramental. Por isso, de mais a
mais, no protestantismo os dois ritos supérstites se foram tor
nando gestos simbólicos sem importância maior.
Socorriam-se os protestantes, para alicerçar a sua heresia,
de que, ao seu ver, no evangelho consta claramente apenas da
instituição do batismo e da eucaristia; não ocorre ali a crisma
e muito menos a extrema-unção. Aquela, só apenas nos Atos,
e esta na epístola de S. Tiago. Quanto ao matrimônio, não
o ehcontramos, como Sacramento, em todo o Nqvo Testamento.
Assim fantasiavam eles, t e' concluíam que o batismo,, e á ceja
são de instituição divina,’ os outros de instituição apostólica ou
pós-apostólica.
Argumento de valor estritamente nulo para um católico. Já
que apelam ao evangelho, ali refulge, com evidência solar, que
Cristo destinou os homens a se salvarem dentro de uma so
ciedade sobrenatural: a Igreja.13 Êle deve pois a essa Igreja
infalível assistência; de outra sorte, em vez de arca da salva
ção ela seria meio de perdição. Tanto é verdade que as der
radeiras palavras do Ressuscitado a seus Apóstolos foram: “Eis
que estou convosco todos os dias, até o consumar-se dos sé
culos” (Mt 28 ,2 0 ). Por conseguinte, quando a Igreja nos afian
ça que tal ou tal Sacramento foi instituído por Cristo, é de
todo impossível que ela se engane, senão falharia a promessa
do seu Fundador. Mestra do erro e não da verdade — . como
aleivosamente dizem os protestántes — a Igreja estaria, com•prometida e desmascarada — seria a cortesã'de Babilônia co
mo pretendia Lutero — porém, mais do que ela, estaria compro
metido e desmascarado o Filho de Deus, sèu Autor.
a*) O Mistério da Igreja, cap. 1.
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Retornamos, assim, ao que acima denominamos “pedra de
toque ou princípio básico” 'da teologia, sacramentária. Para nós
católicos, o cristianismo não está morto num Livro — por mais
augusto seja êle — mas vivo numa instituição divina: o Corpo
Místico. Em vida, Jesus fêz gestos salvadores; ordenou aos
Apóstolos que os repetissem para beneficiar aos diversos ho
mens. Os Apóstolos obedeceram, e transmitiram esses gestos
aos seus sucessores, que os vêm repetindo há vinte séculos.
Que a instituição, por Cristo, dêste ou daquele Sacramen
to, não tenha sido expressamente registada nas páginas do evan
gelho, deixará de causar surprêsa, se atentarmos nas palavras
finais do 49 evangelho. Embora aduzindo achegas sem-número
aos sinópticos, o evangelista assim remata o seu relato: “Mui
tas outras coisas há que fêz Jesus, as quais, se fossem escritas
uma por uma, creio que nem no mundo todo poderíam caber
os livros que seria necessário escrever” (Jo 21,25). Essas ou
tras coisas muitas, não escritas, são fielmente guardadas e ex
plicadas pela Esposa de Cristo. Donde, em 1184, no Concilio
de Verona, o Papa Lúcio III promulgou o célebre decreto “Ad
abolendum”, no qual anatematizava “todos os que, no que
se refere à matéria do Sacramento do Corpo e do Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo, ou do batismo, ou da confirmação,
ou da confissão dos pecados, ou do matrimônio, os dos res
tantes Sacramentos eclesiásticos, não receassem de sentir e en
sinai de maneira diversa do que prega e observa a sacrossanta
Igreja5 Romana” ( D .'4 0 2 ).
^ ..
v
Definida a fé, restavam' áinda vários problemas a solicitar
a sagacidade dos teólogos.
Todos estão concordes em afirmar, como doutrina certa,
que Jesus Cristo instituiu imediatamente os sete Sacramentos14;
a saber, por si mesmo e não por obra dos Apóstolos, embora
possa ter encarregado os Apóstolos de promulgar êste ou aquêle
Sacramento. ”
Ninguém entre os católicos duvida de que só Jesus Cristo
possa ser autor dos Sacramentos, por dois títulos: a) enquanto
Deus, autor soberano da graça; b) enquanto homem, instru
mento unido pessoalmente ao Verbo para nos remir por sua
Cruz. Só êle podia fazer derivar aos elementos sensíveis —
gestos e palavras humanas — a virtude de sua Paixão e mor
te, para trazê-las a nossas*, almas.
• , **)
**) Foi defirtido qUe Jesus instituiu os sacramentos' não foi defi
nido que os instituiu imediatamente; poderia tê-los instituído mediatamente, pelos Apóstolos, ou mesmo pela Igreja. Dependia de sua
vontade.
*") Entende-se por “promulgar” tornar público e obrigatório. En
sina o Tridentino que S. Tiago “promulgou” a extrema-unção (D. Ô26).

IV. A estrutura dos Sacramentos

43

À Igreja não cabe qualquer poder para instituir novos Sa
cramentos ou para suprimir os existentes. Elementos constitu
tivos da Igreja são a fé e os Sacramentos; tampouco lhe as
siste o direito de modificar os Sacramentos, como de pregar
outra fé. Lembra-me a freirinha ensinante que sentenciava, com
deliciosa candura: “Muito melhor iriam as coisas, se o Santo
Padre permitisse a nós mesmas de confessar as nossas alunas!”
Como se tal poder assistisse ao Papa! Não foi às santas mulheres,
nem mesmo à Beatíssima Virgem, que Jesus declarou: “Àqueles a
quem perdoardes os pecados, ser-Ihes-ão perdoados, e àqueles
a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos” (Jo 2 0 ,2 3 ).
Contudo, parece certo que o Senhor não determinou os ri
tos sacramentais até nos seus mínimos detalhes. Sabemos, por
exemplo, que a ordenação sacerdotal foi conferida sob ritos di
versos, na Igreja latina e nas orientais; que a forma da ab
solvição é indicativa entre os latinos e deprecativa entre os
gregos. O Concilio Florentino parece reconhecer (D. 697) que
a confirmação teria sido conferida pelos Apóstolos com a sim
ples imposição das mãos, sem unção de óleo consagrado.
Definiu o Concilio Tridentino que “a Igreja sempre pos
suiu o poder de estatuir ou de modificar, na dispensação dos
Sacramentos — ficando-lhes salva a substância — o qiie ela
julgar mais conveniente à utilidade dos fiéis ou à veneração
dos próprios Sacramentos, segundo a diversidade dos tempos e
lugares” (D. 9 3 1 ). Aduz ò Copci1 io, à jju isa.de exemplo, a sa
grada comunhãol que duranle séculos êp'\ distribflíd^ ^ob aS
duas espécies e, áo depois, passou a sê-lo, na Igreja latina,
sob uma só espécie.
Exemplo recentíssimo temos na Constituição Apostólica de
1947, na qual Pio XII determinou — contra a opinião comum
durante centenas de anos — que a entrega dos instrumentos
sagrados (cálice, livro, etc.) não faz parte essencial da “ma
téria” do Sacramento da Ordem. Determinou também como
“forma” palavras que até então não eram tidas, por muitos,
como constitutivas da “forma” sacramental.
Não explicou o Tridentino em que consiste, ao certo, a
“substância” de cada Sacramento, que não é lícito à Igreja
mudar. Indagam, em conseqüência, os teólogos se Cristo es
colheu a “matéria” e a “forma” específicas de cada Sacramen
to, deixando à Igreja apenas a-regulação dos detalhes concre
tos e individuais.. Responcftm todos afírmativamente rio que con
cerne o batismo e a eucaristia. À Igreja não será permitido ba
tizar com outro líquido que não seja água; rçem consagrar pão
de outro cereal, do que de trigo. Mas Cristo não chegou a de
terminar as minudências: se a água batismal deve ser de fon

44

Capitulo I: A Ordem Sacramental

te, rio ou mar, quente ou fria; se o pão deve ser ázimo ou
fermentado, o vinho tinto ou branco. Pertence à Igreja regular
tais pormenores e, por conseguinte, modificá-los segundo as ne
cessidades dos tempos.
Alguns teólogos opinam que também a “matéria” e a “for
ma” específicas dos demais Sacramentos foram escolhidas por
Jesus. Laboram porém em grandes dificuldades, para explicar
as mudanças que regista a história dos ritos. Pelo que, outros
Doutores ensinam que o Senhor apenas determinou genéricamente a “forma” e a “matéria”, deixando à Igreja a escolha
entre diversas, aptas a expressar o efeito sacramental que Êle
tinha em vista.
Outra coisa é instituir um meio bem determinado de sal
vação, outra coisa designar o modo pelo qual êste seria dis
pensado. A existência do rito seria, pois, imediatamente devida
a Cristo e a êle só; a organização do rito, nas suas diversas
modalidades, dependería da Igreja. Ora, os elementos constitu
tivos de um símbolo podem se diversificar, dentro de certos
limites, deixando intacto o valor de significação.
Por outras palavras, podem “matéria” e “forma” sofrer
certas variações, sem que variem as suas mútuas relações de
significação. A “matéria” continuará a ser determinada pela
“forma”, e esta continuará a atribuir o mesmo sentido ao rito
sensível. Assim, Cristo, embora declarando a sua vontade ex
pressa áe instituir um sinal sacramental de significação bem de
terminada (logo, destinado a produzir tal..efeito' e não outro),
pode não haver escolhido, em todos os casos, os elementos sen
síveis destinados a revestir tal significação.
Por exemplo: Cristo teria instituído o Sacramento da Or
dem, declarando aos seus Apóstolos a sua vontade expressa
de transmitir uma participação do seu poder sacerdotal, por
meio de um rito sensível, que significasse a colação do poder
sagrado. Mas a escolha do rito preciso, êle a teria deixado aos
Apóstolos que, de fato, transmitiram o poder pela imposição
das mãos, acompanhada de palavras apropriadas. Mais tarde,
na Idade Média, a Igreja passou a acrescentar, a esta imposição,
a tradição dos instrumentos sagrados, e o Concilio Florentino
nela fêz consistir a “matéria” do Sacramento (D. 7 0 1 ). Pio
XII voltou ao uso apostólico. Embora varie o rito, permanece
imutável o seu valor d è significação, logo o- sinal sacramental,
em sua “sutistândia”.
.
’’ .
A escolha, pela; Igreja, dêste ou daquele elemento', sensível,
não afetaria em nada a “substância” do Sacramento, desde que
fosse um modo materialmente diverso de realizar a mesma von
tade de Cristo, instituidor do Sacramento. Em suma, a Igreja
apenas regularia as modalidades do rito, dentro dos limites pre
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fixados pelo Autor. Sua intervenção, por isso mesmo, perten
cería sempre à ordem “acidental” . Nessas condições, a “subs
tância” do Sacramento parecería consistir na significação eficaz
que a instituição por Cristo imprime a um rito sensível, desti
nando-o a produzir tal efeito que êle significa. Ora, esta sig
nificação permanece imudada, por entre as modificações da “ma
téria” e “forma” introduzidas pela Igreja; conserva-se pois in
tacta a intenção de Cristo.
Para retornar ao nosso exemplo, quaisquer que sejam os
ritos de ordenação empregados, subsistirá o Sacramento, con
tanto que esses ritos expressem a colação do poder de Ordem.
A intervenção da Igreja, escolhendo entre os diversos ritos ex
pressivos dessa colação, não passaria de mera condição, exis
tindo a qual, a instituição divina produziría seu efeito: seria con
ferido de fato, por Cristo, o Sacramento da Ordem.
O ministro dos Sacramentos

Único instituidor dos Sacramentos, único autor da graça sa
cramental, o Homem-Deus não despreza, entretanto, a colabo
ração dos homens. Instituídos os ritos, êle outorga à Igreja,
como acabamos de ver, certos poderes sobre a “matéria” e a
“forma”, e lhe entrega por completo a distribuição dos Sa
cramentos. Autor da graça sacramental, êle se serve, cada vez
que um Sacramento é conferido, do ministério dos hòmens.
Que Déus possa dar a sua graça, seja'diretamente, -seja servindo-se de homens como instrumentos, reluz cláramente nos Atos
dos Apóstolos. Vemos que o Espírito Santo baixava sobre as
comunidades primitivas, já diretamente (At 2,3-4; 10,44; 11,15;
15,8-9), já pelas mãos dos Apóstolos (At 8,14-17; 19,1-6).
Evidencia-se que a graça de Cristo não está acorrentada aos
Sacramentos, êle a pode dar, e de fato a dá, fora dos Sacra
mentos. Mas evidencia-se também que Cristo pode utilizar — e
de fato utiliza — o ministério dos homens para dá-la.
Bem mais — salvo para o matrimônio e, em casos excep
cionais, o batismo — * Cristo exige que êste colaborador hu
mano seja especialmente consagrado para tão augusto mister.
Definiu-o, contra os protestantes, o Concilio Tridentino (D. 853;
cf. 424, 753).
Já nos Atos dos Apóstolos verifica-se que não todos os
cristãos, .mas só os Apóstolos e os diáconos batizam solenernente; só os Apóstolos impõem as mãos para dar o-Espírito.
Tanto assim qué, havendo Filipe, diácono, conseguido muitas
conversões na Samaria, foi necessário que f*edro e João lá
fossem para dar aos neófitos o Espírito Santo (At 8 ,1 5 -1 6 ).
Não a todos os discípulos, mas aos únicos Apóstolos, disse
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Jesus que perdoassem os pecados e consagrassem o pão e o
vinho.
Ungido por Cristo no Sacramento da Ordem, mandatário
da Igreja, tesoureira dos ritos sagrados, o ministro dos Sa
cramentos realiza a função mais alta e divina que caiba a um
homem: cooperar na produção da graça — ou vida divina — nas
almas, e, por isso mesmo, colaborar na salvação de seus irmãos.
Elucidando cada Sacramento em particular, trataremos do
respectivo ministro. Aqui, devemos nos cingir ao que a todos
é comum.
Em áspero combate a questão do ministro dos Sacramen
tos opôs, no ano de 256, S. Cipriano, Bispo de Cartago, ao
Papa S. Estêvão I (D. 4 6 ). Alimentou, no século IV, larga
polêmica entre S. Agostinho e os hereges donatistas.
Estava em questão saber se as disposições pessoais"do mi
nistro exerciam influxo sôbre a eficácia dos Sacramentos. S.
Cipriano sustentava que o herege não batiza vàlidamente. Co
mo conferiría o que não possui: a fé e a graça? Assim o igno
rante pretendesse transmitir ciência, e o vicioso contagiar vir
tude. Na Idade Média, os valdenses negaram o valor dos. Sa
cramentos administrados por sacerdotes prevaricadores (D.
4 2 4 ). Do mesmo sentir foram os fraticelos (D. 48 8 ), Wicleff e
Huss (D. 584, 67 2 ). Os Concílios Florentino (D. 696) e Tridentino (D. 860, 902) reafirmaram a doutrina tradicional
católica.
*. Negá-la seria esquecer de que só Cristo causa a graça,
sacramental; è da plenitude da Cabeça que os membros sor
vem a vida. O ministro não passa de mero instrumento de que
se utiliza Cristo para aplicar os frutos de sua Paixão. Nunca
repetiremos bastante que em cada Sacramento que a Igreja mi
nistra Jesus age em pessoa e atualmente. Estão presentes a
Paixão e a virtude de Deus, não os merecimentos do homem
que serve de instrumento.
Poderá o ministro recusar-se a conferir o rito, mas se se de
cidir a conferi-lo, não tem mais poder sôbre êle; é obrigado
a aplicar a “matéria” e a “forma” e não pode impedir que a
graça seja produzida. Simples intermediário, tampouco logra
produzir a^ graça como tolhê-la. Por mais santo seja êle, não
transmite uma só parcela de sua santidade; por mais vicioso,
um só átomp de seus vícios.. As qualidades pessoais são de
todo extrínsecas à função ministerial. Não age por si, em nome
próprio, mas em nome de Cristo, como simples canal da graça.
Que importa seja o canal de oiiro, de; prata ou de chumbo?
Só importa que cumpra a sua função de transmissor.
Matar a Jesus foi um grande crime dos judeus, entretanto
a morte de Jesus nos salvou. Assim, administrar sacrilegamen
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te um Sacramento é grande pecado para o ministro, mas não
obsta a que o Sacramento seja salutar para quem o recebe.
Outra coisa o mérito ou demérito do agente, outra o próprio ato.
Desaparece, então, a personalidade do ministro; só resta
o seu ofício. Não nos contamina o seu pecado, como não nos
santifica a sua virtude. Grande mercê divina que assim seja.
Que seria dos pais, se estivessem sempre a duvidar da validez
do batismo de seus filhos, conferido quiçá por um sacerdote
réu de pecado oculto? Que seria de todos nós, se entrássemos
a duvidar da validez das absolvições recebidas, da presença
real nas hóstias consagradas?
S. Agostinho expressa a doutrina católica de modo incisi
vo: “os que João (o Precursor) batizou, foi João quem os
batizou; os que Judas batizou, foi Cristo quem os batizou” (In
Ioan. tract. V, n. 18). Sim, ainda os que Judas batizou, por
que é Crista — e êle só — quepurifica, santifica, pelas mãos
dos seus ministros, Êstes
jamais logram, por felicidade, inter
ceptar a ação divina.
O mesmo princípio dilui a objeção que tanto impressio
nava S. Cipriano, invicto assertor da unidade da Igreja. Os
Sacrámentos são da Igreja, arguía êle, como pois podería con
feri-lo quem está fora da Igreja? — Mas o ministro age como
instrumento de Cristo, emcujo lugar está. E J a graça de Cristo
— e não da Igreja — que passa pelo rito sensível. M
Êrro oposto cónsistirià em desprezar o ministro, por inútil.
Utilíssimo, indispensável até;'porém a sua Junção .resume-se em
ser instrumento, nada mais: aplique a “forma” à devida “ma
téria”, de sorte que o sinal sensível possa revestir a significa
ção sobrenatural querida por Cristo.
Todavia, por não ser um mecanismo inanimado, senão ins
trumento vivo. o ministro deve colaborar conscientemente na
transmissão da graça, querer cumprir, em suma, a sua função
ministerial.
Essa vontade denomina-se em teologia “a intenção de fa
zer o que faz a Igreja” (D. 672, 695, 854), à qual Cristo con
fiou a administração dos Sacramentos. Faltando a intenção do
ministro, nulo é o Sacramento. Alexandre VIII, em 1690, pros
creveu a opinião segundo a qual, para a validez do batismo,
basta executar corretamente as cerimônias, embora o ministro
em seu coração firme o propósito de não fazer o que faz a
Igreja ( D /1 3 1 8 ) . E, além da indetçrminação da “forma”, üma
aa) Ademais, o pagão, o herege, ‘embora não pertençam visivel
mente à Igreja, não administram o batismo sem referência a ela. Ve
remos em seguida que, para administrar vàlidamentô, êles devem ter
“a intenção de fazer o que faz a Igreia”. Exercem, por delegação da
Igreja, uma função pública, para benefício dos homens, função que é,
como tal, independente da crença ou santidade pessoal do ministro.
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causa da nulidade das ordenações anglicanas foi a falta de in
tenção dos prelados ingleses de conferir o sacerdócio (D. 1966).
À primeira vista parece repontar o equívoco de Cipriano:
como podem o pagão, o incrédulo, o herege, ter a intenção de
fazer o que faz a Igreja?
Ainda em 1950 surgiu esta dúvida nos Estados Unidos, a
propósito do batismo conferido em certas seitas protestantes.
Como em todos os países em que os católicos são minoria, ve
rifica-se, nos Estados Unidos, muito amiúde, o nefasto “casa
mento misto” entre católicos e protestantes. Donde a perplexi
dade enorme dos párocos: seriam esses não-católicos pelo me
nos cristãos? 1T Mas como o poderíam ser, se o batismo fosse
inválido; e como seria válido, se não foi administrado com a
“intenção de fazer o que faz a Igreja” ; e como enfim supor
tal intenção nos ministros de seitas heréticas? A resposta de
Roma foi que, para fins matrimoniais, esses batismos devem
ser considerados válidos.18
Não é necessário que o ministro pondere explicitamente:
“vou fazer o que faz a Igreja”. Desde que emprega a devida
“matéria” sacramental e lhes une a devida “forma” (é a cha
mada “intenção externa”), presume-se que tem a intenção (in
terna) de fazer o que faz a Igreja, conferindo o rito sagrado.
Suponhamos uma * parturiente que pede ao médico batize o fiIhinho em perigo de morrer; embora incrédulo, o médico pode
batizar vàlidamente, pois querendo conformar-se à vontade da
mãe, tem/ pelo fato mesmo, a* intenção de* conferir o rito de ini
ciação cristã. E Cristo pode servir-se de qualquer homem —
pagão, herege, incrédulo — para atingir os seus fins salvíficos.
Excetuam-se — como ensinou Alexandre VIII — os casos
raríssimos em que o ministro encena uma comédia, realizando
as cerimônias, ao passo que, em seu coração, repudia expressa
mente qualquer intuito sagrado. Um Sacramento conferido por
burla seria certamente inválido (D. 752, 9 0 2 ). Mas é permitido
crer que, se um ministro, por desequilibrado ou perverso, ex
cluísse deliberadamente a intenção reta, Deus, cuja graça não
está acorrentada aos Sacramentos, supriría por sua misericór
dia, pelo menos em certas circunstâncias.
Outro é o impedimento a dispensar quando um católico con
trai’. núpcias com um pagão, ou com tim cristão herege. •
. ” ) Jamais teria sido dada tal resposta, se o batismo fôsse hulo
só por ser administrado por um herege. Fora dos casos matrimoniais,
quando se trata de receber um herége no seio. da verdadeira Igreja,
prescreveu Leão XIII que se não batize’ indiscriminadamente — mesmo
sob condição — mas, em cada caso, instaure-se inquérito sôbre a validez do batismo (D. 1848). Com efeito, o Tridentino definiu, como
de fé, a possibilidade de batismos válidos conferidos por hereges
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À reta intenção, muito é de desejar — embora não indis
pensável para a validez — que o ministro una o estado de
graça, o fervor e até a santidade. Coisa sagrada, o Sacramento
requer, no que o confere, o maior respeito e devoção. Não se
cansa a Santa Igreja de insistir sobre êste ponto, lembrando
aos seus sacerdotes as palavras dirigidas por Deus ao povo
E le ito / “Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou
santo” (Lev 19,2). Recorda-nos também amiúde a admoestação de S. Paulo: “Considerem-nos os homens como ministros
de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus” (1 Cor 4 ,1 ).
Logo no início do Ritual Romano lemos: “Como na Igre
ja de Deus nada mais santo e útil, nada mais excelente e di
vino, do que os Sacramentos instituídos por Cristo Senhor, para
a salvação do gênero humano, deve o pároco — ou qualquer
outro sacerdote — a quem pertence a administração dos Sa
cramentos, antes de tudo lembrar-se de que trata com coisas
santas, e que é mister estar preparado, a qualquer momento,
para executar tão santo ofício. Donde cuidará sempre de levar
vida íntegra, casta, pia. Se bem os Sacramentos não possam
ser inquinados pelos ímpios, nem impedido o seu efeito pelos
ministros prevaricadores, todavia, os que os administram impura
e indignamente se tornam réus de morte eterna” (Rit. rom.
tit. I, cap. 1, n. 3 ).
Preferem muitos fiéis pedir os Sacramentos a sacerdotes
de comprovada virtude, e por êles fazem celebrai Missas. Uso
legítimo e até louvável, contanto não se cuide que a santidade
do miiifetro exerça o mínimo influxo sôbre a produção da gra
ça sacramental. Mais uma vez repetimos que a graça é obra
de Cristo e não do ministro. Êste só pode perverter ou santifi
car a si mesmo no cumprimento de sua função. Merece ou desme
rece, se dispensa o rito com pura ou má consciência, mas sô
bre o efeito mesmo nada pode, como nada pode a própria Igre
ja; é obra exclusiva de Cristo.
Para maior clareza, podemos distinguir três aspectos na
eficácia dos sacramentos:
a) a graça sacramental é conferida pelo rito sagrado in
dependentemente do ministro. Seja grande santo ou grande pe
cador o padre que batiza, absolve, distribui a comunhão, o efei
to não será, por isso, maior ou menor. N ão.é a oração do mi
nistro, nçm mesmo a da Igreja, que produz a graça sacra
mental, sênãó apenas a vjrtude da Cruz. Gratuidade absoluta da
graça. O sacramento é obra de Deus e não do homem.
b) os Sacramentos são atos do culto publico. As cerimô
nias, de instituição eclesiástica, que acompanham o rito essen
cial, despertam fé e amor nos fiéis — logo dispõem-nos melhor
Iniciação Teol. II — 4
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a receber a graça — e também inclinam o Coração de Jesus,
Espôso da Igreja, a ser mais generoso nos seus dons; enfim
valem ao recipiente graças e auxílios anexos à graça sacramen
tal. Preciosas achegas. Donde a Igreja exige que, no batismo, as
cerimônias porventura omitidas, por motivo de premente emer
gência, sejam completadas quanto antes. 20 A propósito, doutri
na Pio X II: “Essa eficácia (para conseguir a santidade) tratando-se do Sacrifício eucarístico e dos Sacramentos, provém so
bretudo e primàriamente do valor do próprio ato ( ex opere
operato). Se, porém, se considera a ação da imaculada E s
posa de Jesus Cristo, que adorna com orações e cerimônias sa
gradas o Sacrifício eucarístico e os Sacramentos, ou se se trata
dos Sacramentais e outros ritos instituídos pela hierarquia ecle
siástica, então a eficácia promana sobretudo do valor da ora
ção da Igreja (e x opere operantis) , enquanto ela é santa e age
intimamente unida a seu Chefe”. ,0
c)
a devoção pessoal do ministro poderá impetrar de Deus,
para os fiéis, preciosas bênçãos e auxílios celestes distintos da
graça sacramental. Sob êsse aspecto, muito mais valerá a missa
de um sacerdote verdadeiramente santo, E o Sacramento da Pe
nitência, dispensado pelo Cura d’Ar$, atraía sôbre os pecadores
especiais graças de arrependimento e firme propósito.
As disposições do recipiente dos Sacramentos

Independente dós merecimentos do ministro, dependerá a
graça sacramental dos merecimentos de •quem. recebe o rito?
Poderiamos logo responder negativamente, apontando o
recém-nascido que é revestido pela graça batismal, ou as crian
ças crismadas antes de atingirem o uso da razão. Sem embar
go, são casos excepcionais, em que a fé da Madre Igreja supre
as disposições forçosamente ausentes.
Consideremos pois o caso normal dos adultos. Nestes, a re
cepção dos Sacramentos requer, antes de tudo, livre aceitação.
Forçado, pode alguém receber materialmente o rito, porém a gra
ça sacramental só é concedida por Deus a quem a quer. “Se de
sejamos que sem interrupção subam até Deus as orações de todo
o Corpo Místico implorando que os errantes entrem quanto antes,
no único redil de Jesus Cristo, declaramos contudo ser absolu
tamente necessário que êles o façam espontânea e livremente,
pois que ninguém crê, senão por vontade. Por conseguinte, se
alguns que não .crêem são realmente forçados a entrar nos tem- .
pios, a aproximar-se do altar e a receber os Sacramentos, não
se fazem verdadeiramente c r i s t ã o s 11
89) Código de direito ecles., cân. 759, § 3.
ao) Mediaior Deif n. 24.
M) Mystici Corp&ris Christi, n. 104. Cf. D. 1875, 1966*.
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Matrimônios sem-número foram declarados nulos, logo ine
xistentes, porque ambas as partes — ou uma delas — haviam
sido coagidas. O mesmo se deu com não poucas ordenações sacer
dotais. Não será pois ocioso inquirir se a graça sacramental serja concedida em virtude das disposições de quem a recebe.
Afirmava-o, erroneamente, Lutero. Para êle, os Sacramen
tos reduziam-se a despertadores da fé. Se surtiam efeito, era
tão só por força da fé de quem os recebia. Em última análise,
o homem se justifica pelo próprio esforço, já lendo a Bíblia,
já recebendo os Sacramentos: o essencial é provocar-lhe na
alma sentimentos de confiança na divina mercê, que lhe não
imputará os pecados, por causa de Cristo. Os efeitos salutares
dos Sacramentos provêm, na verdade, da fé confiante e não
já dos ritos sagrados.
Condenada por Leão X em 1520 (D. 741, 742, 750, 753,
7 5 5 ), a heresia luterana foi de novo anatematizada pelo Concilio
Tridentino em sua 7* sessão (1 5 4 7 ). O cânon 5, sobre os Sacra
mentos em geral, reza: “se alguém disser que os Sacramentos fo
ram instituídos somente para alimentar a fé, seja anátema”, O
cânon 6 : “se alguém disser que os Sacramentos da Nova Lei não
contêm a graça que significam, ou não conferem a mesma graça
aos que lhe não opõem óbice — como se fossem meros sinais ex
teriores da graça ou justiça recebida pela fé, e distintivos da
profissão do cristianismo, pelos quais se discriminam os fiéis dos
infiéis — seja anátema”. O cânon-8: “se alguém disser que os
Sacramentos da Nova Lei não conferem a graça por seu pró
prio ato (ex opere operato), mas que basta só a fé na promes
sa divina para conseguir a graça — seja anátema”,* a
A expressão “ex opere operato” introduziu-se na teologia
a partir do século XIII, em contraposição ao “opus operantis” .
Êste último designa os atos pessoais do ministro dos Sacra
mentos e do sujeito recipiente; aquêle significa a eficácia ou
virtude própria do rito sacramental, independentemente do mi
nistro e do recipiente.
A definição tridentina vem a dizer, portanto, que os Sa
cramentos conferem a graça (ou justiça sobrenatural) por si
mesmos — pelo próprio sinal resultante da união da “matéria”
e da “forma” — e não em virtude dos atos de quem o recebe.
,2 ) D. 848, 849, 851. — No *fundo, Lutero dizia dos Sacramentos
de Cristo o ' que os nossos Doutôres afirmam dos "sacramentos” da
Antiga Lei. Estes justificavam porque estimulavam nas almas dos is^
raelitas sentimentos de fé no Messias vindouro. Nã<* era o rito, era
a fé que justificava. No Antigo Testamento, Cristo justificava como
objeto da fé, mas agora, tendo vindo, justifica pela virtude ativa de
sua Paixão. E ’ esta que recebemos nos Sacramentos.

4*

52

Capítulo I: A Ordem Sacramental

Em conseqüência, o valor sobrenatural dos Sacramentos pres
cinde dos merecimentos tanto do ministro como do recipiente.
Será pois inútil qualquer cooperação nossa? Serão os ri
tos sagrados algo mecânico ou mágico? De modo algum. Aca
bamos de ler, na definição conciliar, que a graça sacramental
só é conferida a quem não opõe óbice à ação do Sacramento.
Se a vontade colocar o seu último fim no bem aparente (que
isso é pecado grave), enquanto não voltar a Deus, renunciando
a êste bem, oporá intransponível obstáculo à recepção da graça.
Indispensáveis são pois as livres e boas disposições da al
ma (D. 4 1 1 ). O mesmo Concilio Tridentino já protestava contra
a calúnia protestante, segundo a qual o católico pode receber o
perdão dos pecados, sem dêles se arrepender (D. 8 9 8 ). Aos que
comungam sacrilegamente, jamais ensinou a Igreja que rece
bem a graça, mas antes lhes põe diante dos olhos (D. 880) a
terrível sentença de S. Paulo: "o que come e bebe indigna
mente, come e bebe para si a condenação” (1 Cor 11,29).
E, ao lado da doutrina negativa, a Igreja sempre ensinou, po
sitivamente, que quanto mais fervorosa a alma, maior proveito
tira dos Sacramentos (D. 799).
O remédio atua sobre o organismo de maneira mui diversa,
segundo a reação deste. Ora, os Sacramentos são remédios es
pirituais. Agir “ex opere operato” significa pois que, no sujei
to apresentando um mínimo de disposições, os Sacramentos proT
duzem infalivelmente o “caráter” — nos três que o imprimem
— e um mínimo de graça santificante. Quanto melhor prepa
rada a alma, quanto mais ardente e dócil, tanto maiores be
nefícios espirituais lhe serão impartidos.
“E' verdade que os Sacramentos e o Sacrifício do Altar têm
uma virtude intrínseca, enquanto ações do próprio Cristo, que
comunicam e difundem a graça da Cabeça divina pelos mem
bros do Corpo Místico; mas para obterem a devida eficácia, exi
gem as boas disposições da nossa alma. Por isso, com relação
à Eucaristia, S. Paulo adverte: “Examine-se bem o homem e
assim coma daquele pão e beba daquele cálice” (1 Cor 11,28).
São, efetivamente, esforços ou ações dos membros, que, com
a ajuda da graça, querem unir-se à.. sua Cabeça divina, para
que “nos •apareça ; — servindo-nos vdâ expressãp de S. Agosti
nho --j- na flossá Cabeça, a própria fonte da graça”. Há de
notar-se, no entanto, que estes membros são vivos e dotados
de vontade própria; por isso é absoUrtamenté necessário que
eles, chegando os lábios à fonte, tomem o alimento vital, o as
similem e removam tudo quanto pode impedir-lhe a eficácia.
Deve, portahto, afirmar-se que a obra. da Redenção, em si in
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dependente de nossa vontade, reclama o esfôrço íntimo de nos
sa alma, para que possamos conseguir a eterna salvação”. ”
Teremos, mais adiante, a ocasião de particularizar as dis
posições que exige a recepção frutuosa de cada Sacramento.
Por conseguinte, longe de excluir o “opus operantis”, o “opus
operatum” antes o pressupõe. Fruto do concurso de ambos é
a santidade sacramental.
Bem diverso, entretanto, o influxo, a) As disposições sub
jetivas, a livre cooperação nossa (opus operantis), são apenas
condições da colação da graça. Sem elas os Sacramentos não
perfazem a sua obra. Enquanto mais perfeitas forem, maior a
efusão da graça (cf. Mc 4, 2 4 -2 5 ). Em compensação, de modo
algum produzem a graça.
b) Só o rito sacramental — resultante da união da “maté
ria” e da “forma” devidas — significa e causa a graça, supostas
as disposições do sujeito, mas não em virtude delas. O motivo é
que o homem não se pode salvar a si mesmo. A única — abso
lutamente a única — fonte da salvação é Cristo por sua morte na
Cruz. Ora, essa virtude da Cruz, não são os nossos atos subje
tivos que no-la aplicam, é o rito sacramental.
“Donde vem à água tamanho poder, que ela toque o corpo
e limpe o espírito?” — indagava Agostinho (in Ioan. tract. 80,
n. 3 ). Unânime responde a Tradição, com S. Paulo: êste po
der lhe vem da Cruz.
Outras graças poderão nossos atos virtuosos merecê-las —
nunca produzi-las, porém alcançá-las de Deus, por Cristo, co
mo retribuição — porém a graça sacramental jamais. E dom
inteiramente gratuito.
Lutero pretendia engrandecer a Deus, ao pregar a sua he
resia da justificação pela fé sem as obras. Acabou engrande
cendo o homem: é o seu ato de fé confiante que justifica.
Iniciou-se o subjetivismo religioso, que é uma forma do cul
to do eu.
A doutrina católica, ao contrário, exalta o papel do Sal
vador em nossa vida espiritual. Tudo dele nos vem. E longe
de materializar a religião, exige de nós vigoroso ato de fé em
Cristo. O Sacramento é como um drama com três persona
gens: o ministro que o dispensa, o sujeito que o recebe, Cristo
que lhe dá eficácia.. Eliminados o ministro e o . sujeito, como
fontes de; graça, resta só Cristo.
. v>
*
*■) Mediator Dei, n. 28.
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A eficácia do rito sacramentai

Como será possível que um rito, fruto da união de ele
mentos sensíveis, sirva de portador ao sobrenatural? Possa
“conter” e “conferir” a graça, como definiu o Tridentino? Sig
nificará, por certo, esta graça — a ablução com água significa
a purificação da alma, e assim por diante — mas produzir um
efeito sobrenatural? Dura palavra e quem a pode ouvir?
Seria de todo inconcebível fôsse o rito a fonte principal
da graça; é menos incrível se o Sacramento é puro instrumento
de que se serve o Autor da graça. Com um simples lápis, não
pode o gênio de um artista traduzir a mais espiritual beleza?
Com as sete notas da escala, não pode um grande músico es
crever uma sinfonia na qual vivem e palpitam os mais subli
mes sentimentos? Que não poderá realizar a onipotência divina
com os humílimos ritos sensíveis? Nas antiquíssimas pinturas
cristãs, a água batismal é figurada como jorrando do bico da
Pomba, para expressar que não é água comum senão celeste.
Embora o Concilio Tridentino haja empregado, a propósito
do Batismo, a expressão “causa instrumental” da justificação
(D. 7 9 9), a Igreja nada ensinou sobre o “como” dessa causa
lidade dos ritos na produção da graça. Deixou a explicação à
sagacidade dos teólogos.
Êstes, no afã de esclarecer o mecanismo dos símbolos sa
cramentais, excogitaram — a partir do século* XIJ .— .várias
teorias, contrastantes. Na* introdução gçràí à'presente “ Iniciação”,
convimos em não noè embrénhar no cipoal das controvérsias.
Vamos pois expor, com suma brevidade, os três principais sis
temas, desprezadas as variantes. Ortodoxos todos êles, patroci
nados por autores de grande nome, fique bem claro — em
bora não escondamos nossa preferência pelo terceiro — que
o leitor está inteiramente livre de optar por qualquer um dêles
— ou de rejeitá-los todos os três.
I9 causalidade moral. Se, em vista das instâncias de um
amigo, eu concedo qualquer favor a um terceiro, dir-se-á que
êste amigo foi “causa moral” do benefício.
Concordam todos os teólogos em que os Sacramentos re
vestem imenso valor moral. “Gestos de Cristo”, por Êle desti
nados a trazer aos homens o fruto da Paixão, êles constituem
um título infalível à consecução da graça.
Porém alguns teólogos adiantam que nisso e só nisso
sistiría a causalidade dos Sacramentos. Áycàda instante,
apresentam ao Pai — em favor dêste ou'daquele homem
ticular — os merecimentos do Filho, e assim movem-no á
ceder a graça. Cada Sacramento é um ato de Cristo, pois
é conferido por instituição e ém nome de Cristo. *Reveste
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o valor e a dignidade intrínseca dos atos redentores e, como
outrora os atos do Cristo histórico, atrai infalivelmente os dons
de Deus.
Nessa perspectiva, a causalidade dos Sacramentos mais se
desdobra sobre o campo das causas finais do que sobre o das
causas eficientes. Deus é movido, pelo rito, a conceder a graça,
muito mais do que ele se serve do rito mesmo para concedê-la.
Em suma, o Sacramento torna-se um motivo certo da conces
são da graça, uma condição à qual está infalivelmente ligado
o efeito sobrenatural. Não exerce influxo direto sobre êste efei
to. Nada faz; faz Deus fazer. Nada produz imediatamente no
homem; designa-o Deus como beneficiário da graça. Não con
tém, a falar com rigor, o sobrenatural. Deus infunde a graça
sem servir-se para isto do rito sagrado como de um instrumen
to. Em vez de agir diretamente sobre o homem, o Sacramento
age sôbre Deus, movendo-o a conceder a graça. Não se vê
muito bem como o rito “contém” a graça. Teoria fácil e, por
isso mesmo, sedutora. Porém a facilidade não é, em teologia,
um critério da verdade, muito ao contrário.
2*
dernos,
ordem
influxo

causalidade dispositiva. Outros autores, medievais e mo
admitem que os Sacramentos são verdadeiras causas na
de eficiência, como instrumentos que se vêm inserir no
divino, produtor da graça.

Mantêm todavia que da ação sacramental resulta, em vez
da própria .graça, uma “disposição” à graça. Assim, os pais
colaboram na criação da alma dos filhos,' gerando as disposições
fisiológicas, às quais necessàriamente segue a infusão da alma,
diretamente por Deus.
Sem chegar à produção da graça, a ação sacramental co
mo que se deteria em caminho; originando na alma uma “dis
posição” espiritual, que a vem habilitar a receber a graça. Em
três dos Sacramentos — o Batismo, a Confirmação e a Or
dem — tal disposição seria o “caráter sacramental” de que
falaremos em seguida. Nos outros, bastaria na alma misterioso
“ornato”. Êste consistiría numa designação, consagração, dis
posição necessitante que exige a graça. Haveria simples rela
ção entre a graça produzida e a disposição, mas a atividade
do rito não atingiría a produção mesma da graça.
3 *. causalidade imediata ou perfectiva. A terceira teoria in
terpreta com* absoluto realismo os ‘dados da Escritura e da
Tradição! O * influxo do rito. sacramental chegaria até a pró
pria produção da graça; Deus dêle se serviría como causa ins
trumental, para inseri-lo na própria atividade' da Causa prin
cipal, que frutifica em graça. A água toca o corpo e lava a
alma, dizia-nos S. Agostinho.
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Nas duas outras explicações, o rito como que antecede lo
gicamente a infusão da graça: conferido êste, dá um título mo
ral, ou faz surgir uma disposição, que exigem a graça, Deus
então a infunde. Enquanto, na presente teoria, o rito se engranza na produção da graça. Esta passa através do Sacramento.
Deriva tal concepção do que foi dito acima, e também
alhures, sobre o influxo da Humanidade de Cristo " , pois que
a ordem sacramental consiste em continuarem-se, no Corpo Mís
tico, os “gestos de Jesus”, gestos soberanamente eficazes, por
serem de uma natureza humana unida a uma Pessoa divina.
Convenhamos, sem rebuços, da dificuldade imensa — in
transponível segundo muitos — que há em conceber êsse in
fluxo instrumental do rito sensível. Como logrará a ação di
vina penetrar intrinsecamente o próprio rito, a fim de que êle não
apenas signifique, mas participe, de maneira imediata e direta,
na produção da graça; em suma: cause a graça?
Mas já deve estar o leitor afeito à atmosfera de mistério
que embebe a teologia. Dos Sacramentos, poderiamos dizer o
que da Encarnação afirma S. Leão Magno: “Alegremo-nos de
que somos incapazes de expressar êsse grande mistério de mi
sericórdia e, não logrando explicar a sublimidade de nossa sal
vação, reconheçamos que é bom sermos assim vencidos. Mais
se aproxima do conhecimento da verdade quem entende que,
por mais haja progredido nas coisas divinas, sempre lhe resta a
pesquisar. Pelo contrário, cuidar ter atingido a meta não é en
contrar o que perseguia senão, malograr na .pçsquisa”. 9\
Parece-nos dificilmente contestável que os textos da Es
critura, dos Padres e dos Concílios, insinuam a causalidade ime
diata. Não a advogam formalmente, senão teríamos em vez de
teoria, doutrina certa. Insinuam apenas.
Quando Jesus, por exemplo, afirma *que devemos renascer
por meio da água e do Espírito (Jo 3,5 ), a partícula grega “ex”
aplicada a ambos parece-lhes colocar a atividade sobre o mes
mo plano da causalidade eficiente. Tanto a água como o Es
pírito produzem a regeneração, o Espírito como causa princi
pal, a água como causa instrumental.
Simão Mago, vendo que “se dava o Espírito Santo por
meio da imposição das mãos dos Apóstolos” (At 8,18; cf. 2
Tim 1,6), quis comprar tão excelso privilégio. A imposição
das mãos parece ter um papel instrumental, coino sugere a
partícula grega “di4” que significa “p or mçio de”, “por von
tade de”. Não designa apenas os candidatos à infusão ’ do
Paráclito.
M) O Mistério da Igreja, p. 176s.
" ) 99 serm. para Natal n. 1 (ed. cit. p. 160).
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De novo; quando S. Paulo escreve a Tito que Deus nos
salvou “por meio (diá) de um banho de regeneração e renova
ção do Espírito” (Tit 3 ,5 ), parece-nos que êste banho, longe
de ser mera ocasião de regeneração, obra eficazmente qual
quer coisa.
Tanto assim que S. Leão pregava ao povo de Roma: "P ara
todo homem que nasce de novo, a água batismal é como o
seio virginal. E o mesmo Espírito que fecundou a.Virgem fe
cunda a pia batismal. Evitou-lhe o pecado (a Cristo) a sua
concepção sagrada, assim no-lo tira a mística a b lu çã o ... A
fecundidade que êle encontrou no seio da Virgem, ele a pôs na
fonte do batismo, deu à água o que êle deu à Sua Mãe; a
virtude do Altíssimo e a operação do Espírito Santo, que fize
ram com que Maria desse à luz o Salvador, elas mesmas fa
zem que a água gere de novo o crente”. "
Na vetustíssima bênção da água batismal, na Vigília Pas
cal, que parece remontar ao fim do século II, epcontramos
conceitos semelhantes. Seja esta invocação: "Digne-se o Es
pírito Santo fecundar, pela secreta impressão de sua divindade,
esta água preparada para a regeneração dos homens, a fim de que,
tendo esta divina fonte concebido a santificação, vejamos emer
gir, de seu seio puríssimo, celeste progênie, renascida qual nova
criatura”. E assoprando sôbre a água diz o Pontífice: "Estas
puras águas benzei-as por vossa bôca, a fim de que, além da
virtude natural de lavar, q s corppá, elas'recebam o poder de pu
rificar as a ím a s.... Desça a virtude do. Espírito. Santo sobre a
plenitude desta fonte, e que êle fecunde, pelo poder de regene
rar, toda a substância dessa água”.
Êstes, e muitos outros textos, só torturando-os, podemos
interpretá-los de uma causalidade moral. Mas, como não po
demos admitir, dentro da pia batismal, a presença permanente
do Espírito, força é pensar que uma virtude sobrenatural tran
sitiva, um influxo fluente, baixa sobre o elemento, quando dis
pensamos o batismo, de sorte que a água derramada pelas
mãos do ministro adquire um poder santificador, como esta
caneta, quando eu a manejo, serve de instrumento à transmis
são de meu pensamento, ou a minha voz, pelo fato de proceder
de uma concepção intelectual, leva consigo uma aura de in
telectualidade, que a torna apta a despertar idéias em meus
ouvintes.
^ ..
Se'eU 'ppSsd elevar e, de certo modo, espiritualizar um
instrumento material, ao ponto que êle exprima na verdade as
idéias as mais elongadas da matéria, assiirç poderá a virtude
M) 4’ serm. para Natal, n. 3; 59 serm. para Natal, n. 5 (ed. cit.
pp. 104,120).
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divina fazer o sinal sacramental transcender a ordem sensível,
para elevá-la ao plano sobrenatural.
Quando absolvo um penitente, tenho a impressão de que Deus
o perdoa por minhas palavras. Não designo apenas o penitente
como digno de perdão. Por isso digo: “eu te a b s o lv o ...” De
outra forma só Deus perdoaria, e o sacerdote, propriamente fa
lando, não perdoaria.
Espanta-vos que uma virtude divina atravesse o rito sa
cramental? Por que não vos espanta que, pelo simples roçar
da fímbria das vestes de Jesus, uma virtude saísse dêle e curas
se a hemorroíssa? (Mc 5,30).
O mistério sacramental

O mistério dos Sacramentos consiste pròpriamente em que
os ritos sensíveis não são apenas sinais, mas também causas.
Em nada nos maravilha que sejam sinais. Uma ablução, por
exemplo, está apta por natureza a simbolizar a purificação in
terior; pão e vinho podem significar um alimento espiritual.
Porém que os Sacramentos causem o que significam, eis o de
safio a nossa razão.
De fato, as noções de símbolo e de causa eficiente são he
terogêneas. A primeira vale na ordem mental, refere-se toda
ao conhecimento: o .símbolo é um sucedâneo do objeto, notifica-o
veladamente ao intelecto. A segunda vale na ordem ontológica
do dinamismo produtor; por sua atividade traz algo à existên
cia. Aquêle encerra-se todo no plano da relação: à coisa sig
nificada, a quem o entende. Esta encontra-se imersa na ação,
na realização do ser.
A fim de explanar os Sacramentos, já apelamos à insti
tuição divina, que liga a significação do rito à produção da
graça. Sem esta instituição, os ritos teriam ainda significação,
porém seriam ineficazes. Não se nos aquieta, contudo, a curio
sidade: dado que a instituição divina exalce um simples sinal
à condição de causa, como conceber a junção de duas reali
dades tão dispersas? Como poderá um rito ser elevado a pro
duzir um efeito do qual êle é, por natureza, apenas o sinal?
Uma primeira resposta pondera que a causa principal da
graça sacramental é Deus por seu Cristo, os ritos são apenas
causas instrumentais. O instrumento só age em virtude da ener
gia transitória, ■fluente, que se lhe deriva do agente principal.
Por êste influxo, 'o instrumento é elevado a. urila ordem de dir
namismo que êle, deixado a si mesmo/jamais atingiría. Exem
plos clássicos são: a pena e o pincel que, por si sós, jamais
lograriam rabiscar sequer uma linha ou um traço. E ainda que
fossem dotados de movimento, não conseguiríam escrever sozi
nhos frases inteligíveis, ou retratar paisagens. Tudo o que su
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põe a intervenção de uma causa intelectual. E a intelectuali
dade como que passa e se transmite pelo instrumento. Tanto
assim que, nas mãos de Dante, a pena nos dará um poema
imortal, e nas de Miguel Anjo, o pincel nos brindará com uma
obra-prima de pintura.
Mostram êstes dois últimos exemplos- que o instrumento
atua sôbre o efeito, na medida exata em que é movido, influen
ciado pelo agente superior. Manejados por mãos inábeis, todos
os pincéis do mundo não nos dariam as pinturas da Sistina.
Mas também a natureza própria do instrumento modifica
a ação do agente: com maus pincéis, Miguel Anjo não teria
executado o que realizou. Não podemos serrar com uma ca
neta, ou cortar com um pincel. E o mesmo movimento de mãos,
transmitido por instrumentos diversos, produzirá efeitos diversos.
Porém a ação própria da causa instrumental se vem in
serir na atividade da causa principal que a maneja, para ca
nalizá-la, modificá-la, determiná-la a produzir tal efeito, ao mes
mo passo que a ação do instrumento é arrastada a um nível
superior às próprias forças.
Por analogia, diremos pois que o rito sacramental, desti
nado por natureza própria a significar, é utilizado pela virtude
divina de Cristo, que o faz produzir aquilo mesmo que êle
significa.
Podería, de certo, Cristo Deus produzir a graça por obra
de qualquer instrumento, mas êle, na sua condescendência, es
colheu- os instrumentos que, por sua significação natural, já
adumbravam, de certa maneira, o efeito sobrenatural a ser pro
duzido: banho, alimento, sentença judicial, unção, contrato ma
trimonial.
A instituição dos Sacramentos por Cristo tem por efeito
que, ao serem aplicadas pelo ministro a “matéria” e a “for
ma”, de ambos se apodera a ação santificadora de Deus —
como que passa através delas — e eleva-as à ordem sobre
natural. Do rito, não resulta apenas ocasião, título, motivo ou
disposição para a colação da graça: o rito se insere na pró
pria trama da ação divina.
Mas como logrará um rito material produzir um efeito
espiritual? Já foi respondido que, na execução de uma obra
de gênio, o cinzel, a pena, o pincel, como que veiculam algo
espiritual. E isso é possível porque tal virtude não é própria
do instrumento, nem mesmo reside nêle, mas apenas flui por
êle, quando está colocado sob o domínio e influxo do artista.
A pena não necessita de ser genial para escrever uma obra de
gênio, exige de ser manejada por um homem vde gênio. Assim
o rito não precisa ser espiritual, para veicular uma virtude so
brenatural, carece de ser atuado por Deus.
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Melhor exemplo ainda encontramos na compenetração do
carnal e do espiritual que se verifica na pessoa humana. Em
si, nada mais afastado um do outro do que a matéria e o
espírito. Entretanto como se unem em nós por estreito conúbio!
Embora material, nosso físico age sobre o nosso psíquico que
é espiritual. Também, nosso corpo não é matéria bruta, mas
matéria animada. Ora, se a matéria em nós pode ser penetrada
pelo espírito, de sorte que a alma faz produzir às fôrças físicoquímicas efeitos vitais, e eleva-as a colaboradoras do espírito
em seus atos os mais etéreos, por que não podería Deus fazer
o mesmo, e muito mais, para qualquer matéria?
Se lemos, com olhos ingênuos e não prevenidos, os textos
do evangelho sobre os “gestos de Jesus”, jamais cuidaríamos
que êles tinham apenas por função designar a Deus o enfêrmo
a ser beneficiado pelo milagre, o pecador a ser favorecido pelo
perdão. Tal gesto precedería o prodígio, não cooperaria nêle. Te
mos a impressão, pelo contrário, de que o “gesto de Jesus” servia
de instrumento à ação divina, como o Sangue do Salvador serviu de
instrumento à ação que nos limparia do pecado. E o precioso
Sangue, embora material, podia nos purificar assim porque a car
ne de Jesus, unida como instrumento à divindade, desta recebia
um influxo ou virtude espiritual que a tornava “vivificadora”.
O mesmo se dirá dos gestos salvadores do Senhor. Êles
transmitem a vida da graça aos homens, porque são gestos da
Humanidade unida ao Verbo. Os Sacramentos perpetuam ê$ses gestos, na Igreja. Não devemos atentar apenas no aspecto
material dos ritos, como não devemos atentar apenas no as
pecto material dos “gestos de Jesus”.
Ademais, os ritos sacramentais não atingem própria e di
retamente a graça, mas o sujeito da graça — a alma — à qual
transmitem a ação produtora da graça.
Enfim — esta consideração nos parece capital — devemos
ter sempre em mente que os exemplos de símbolos ou de ins
trumentos que podemos aduzir apresentam apenas longínquas
semelhanças, com os símbolos instituídos por Cristo e os ins
trumentos usados por Deus na transmissão da graça. Nada há,
em nossa experiência, que se aproxime dos objetos da fé. Se
porventura trasladássemos tais e quais os nossos conceitos de
instrumento e de símbolo; para ó tratado os Sacramentos, çlaro
está que encontraríamos dificuldades sem-número je insolúveis.
Porém tais dificuldades seriam obra de nossa fantasia.
Desaparecem ou se atenuam, se um correto labor teológico
levar em conta a intransponível distância que medeia entre o
mundo da fé e o mundo de nossa experiência cotidiana. Sem
dúvida, tal labor teológico jamais alcançará idéias simples e
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claras, mas já foi bastantes vêzes dito que a atmosfera pró
pria da teologia é o mistério.
Impressionavam-se os antigos teólogos, com a índole he
terogênea dos Sacramentos (matéria e forma) e sobretudo com
o fato de palavras e gestos se desenrolarem em momentos su
cessivos do tempo. Parecia-lhes falecer aos ritos aquela esta
bilidade exigida para serem verdadeiras causas, embora ins
trumentais.
Hoje, menos impressiona, quiçá, a dificuldade, habituados
que estamos pela física a resolver as causas naturais em puros
movimentos, tanto que se torna operosa tarefa algo encontrar
que perdure, no seio do universal mobilismo.
Como quer que seja, observemos que no instante da cons
tituição do rito em seu caráter de sinal, neste mesmo mo
mento êle, por vontade divina, é constituído como causa ins
trumental. A última palavra da consagração do pão e do vi
nho contém a significação de toda a fórmula, porque a perfaz.
Cada Sacramento é um todo moral, integrado por gestos e pa
lavras sucessivas. Não devemos considerá-lo materialmente, nos
seus elementos, mas na sua significação, que é algo simples.
A causalidade se adaptará a esta simplicidade, pois os ritos,
significando, causam. A eficácia da ação divina faz com que,
no instante em que o símbolo completa a sua significação, êle
se torne ativo, prático, eficaz.
Na ordem criada, o símbolo apenas simbolizará. Coarctado ao plano do conhecimento, nunca produzirá algo no plano
real, ontológico. Também no plano criado, a causa principal
se acha como que restringida pela índole própria do instru
mento, pois ela age através da atividade do instrumento; êste
não é simples transmissor senão agente, embora dependente.
Impossível tudo. fazer com o mesmo instrumento, nem fazer
uma obra determinada, com um instrumento qualquer. Além do
que, nosso ser é limitado pelo espaço e o tempo, logo nossa
ação, por igual, será circunscrita pelas coordenadas espáciotemporais.
Porém a ação divina não sofre tais limites. Infinita como
o seu próprio ser, a atividade de Deus não carece de instru
mentos, serve-se dêles não por indigência mas
por bondade.
Ela atinge a própria raiz do ser, o que o sinal e o instrumento
tem. de mais íntimo, profundo, derradeiro., Pode Deus jxortanto
ju n tar/n o Çacramento, o sinal ve o instrumento,
unir a. ordem
.ideal à ontológíca, fazèndo do símbolo um instrumento de ação,*
algo que realize o que significa.
Pode ainda Deus produzir qualquer eféito
com qualquer
instrumento, logo sobrelevar o rito sensível ao ponto de servirse dele para realizar um efeito espiritual: a graça.
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Torna-se destarte o rito verdadeiro portador da palavra
divina, palavra que efetua o que ela diz. Portanto, o Sacra
mento não apenas precede a infusão da graça, designando a
Deus o beneficiário, mas entrosa-se com o próprio ato santificador. Pelo Sacramento chega à alma a vida eterna.
O “como” de tudo isso se recata atrás de misterioso sendal.
Baste-nos saber “que” é assim.
Tampouco entendemos como um Anjo, puro espírito, possa
movimentar um corpo humano (entretanto o anjo Rafael movi
mentava o seu); nem como o fogo do inferno possa castigar
almas espirituais (entretanto Jesus disse: “o seu verme não
morre, o seu fogo não se apaga”, Mc 9,44).
Em vez de cavilar e derramar torrentes de dialética, ad
miremos. Admiremos a profundidade, a flexibilidade da ação di
vina que utiliza meios tão numerosos e diversos, para trazer
aos homens a virtude da Encarnação redentora.
Na sua ação salvífica, Cristo-Deus serve-se: a) de um
instrumento conjunto, ou órgão, que é a sua própria Humani
dade de Salvador — instrumento “conjunto” por ser pessoal
mente assumido pelo Verbo; b) de um instrumento separado e
animado: o ministro dos Sacramentos, agindo em dependência
imediata da Humanidade do Redentor; c) de um instrumento
separado e inanimado: o rito sacramental, aplicado pelo ministro.
Tal multiplicidade de agentes não destrói a unidade da
ação, por serem todos êles subordinados uns aos outros — o
rito ao ministro, o ministro a CristorHomem, e Cristo-Homem
a Cristo-Deus — e porque todos colimam o mesmo fim: divinizar-nos, comunicando-nos algo da vida do Senhor. E ’ a mes
ma virtude salutar que corre de Cristo à alma, através dos
Sacramentos.
Sangue e água jorraram do lado aberto de Cristo ador
mecido na Cruz. A Tradição sempre viu na água o Batismo,
e no sangue, a Eucaristia. São os dois principais Sacramen
tos. E êsse simbolismo nos mostra que nossa salvação vem
da Cruz pelos ritos sagrados. Rubra, tinta de sangue, a luz
que nos ilumina a inteligência; imolada, a vida que desce até
a alma cristã.
Quão longe estamos do hodierno culto do prazer!
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A graça sacramental

A graça de Cristo — já foi dito — não está acorrentada
aos Sacramentos. Adágio teológico certíssimo e que nos faz
agradecer mais uma vez ao Salvador a sua previdente e ines
gotável misericórdia. Bem sabia êle, ao instituir os sete ma
nanciais da graça, que milhões de homens não estariam em
condições de haurir dêles a vida sobrenatural. Seriam pois con
denados a não viver de todo?
Estudamos anteriormente ” o caso do pagão de boa fé,
fora do alcance da pregação evangélica, e vimos que êle pode,
em verdade, salvar-se embora não receba nem mesmo o rito
batismal. Temos ainda o caso, tão encontradiço em nosso in
terior brasileiro, do católico que resvalou no pecado grave e
que, por se encontrar em região onde escasseiam os sacerdotes,
está fisicamente impedido de se acercar do Sacramento da pe
nitência. Será condenado a esperar, anos sem fim, um proble
mático confessor, sem possibilidade de recobrar a amizade di
vina perdida? — Sabem as crianças do catecismo que a con
trição perfeita apaga o pecado e reconcilia com Deus.
A falar com rigor, a graça não é conferida — ainda nes
ses casos — sem referência aos Sacramentos. Não se regenera
o pagão, sem o desejo — ao menos implícito — do batismo,
nem a contrição é perfeita, se não encerra o desejo — pelo
menos implícito — da confissão sacramental. Contudo, a graça
foi conferida sem a recepção efetiva dos Sacramentos.
Além disso, pode o justo, a cada momento, obter de Deus,
por suas preces e atos de virtude, um aumento de graças que
se vão entesourando na alma. A essa modalidade de graça se
pode denominar “graça comum”, em cçntraposição à “graça
sacramental”.
Resta que os Sacramentos são os meios precipuos de san
tificação. Por isso mesmo não se farta de os recomendar a San
ta Igreja. Mais se avolumam nossas dificuldades espirituais, mais
essa piedosa Mãe urge a freqüência dos Sacramentos. Compara
um antigo teólogo a graça comum e a sacramental às res
pectivas claridades da lua e do sol. E ’ a mesma luz, mas quão
diversa em intensidade!
Condenou o Concilio Tridentino (D. 847) a heresia pro
testante segundo a qual supérfluos seriam os Sacramentos, logo
desnecessários à salvação, bastando a fé. Esclarece todavia o
Concilio que nem todos os Sacramentos são necessários a to
dos individualmente. Exemplos óbvios constituem a Ordem e o
matrimônio, cuja necessidade é antes social. E\ ainda do ponto
,T) O Mistério da Igreja, p.
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de vista individual, só o batismo é estritamente necessário (po
dendo ser suprido, em casos anormais, pelo desejo ou o mar
tírio), já a penitência só é indispensável aos que se abismaram
no pecado grave.
Ünica necessidade absoluta para a salvação — sem pos
sível exceção — é a amizade com Deus ou estado de graça.
E esta, acabamos de dizê-lo, pode, em circunstâncias anômalas,
ser conferida fora dos Sacramentos, embora não sem relação
a êstes. Porém Cristo Jesus, amerceando-se de nossa fraqueza,
dotou-nos de meios para adquirir a graça, mais fáceis, mais se
guros, mais fecundos, mais adaptados à condição humana.
S. Agostinho narra que, logo após o seu batismo, a cer
teza do perdão, o alívio de se ver livre de tamanho fardo
de pecados, nêle provocaram uma sorte de embriaguez espiri
tual. “Fugiu a preocupação pela vida passada. E eu não me
saciava, naqueles dias, de considerar, com doçura admirável, a
altura do vosso conselho sôbre a salvação do gênero humano.
Quanto chorei com os hinos e cânticos, veementemente como
vido pelas vozes de vossa duleíssima Esposa! Aquelas vozes
me enchiam os ouvidos e a verdade se destilava no meu cora
ção; ferviam então os afetos da piedade. As lágrimas corriam,
e sentia-me bem de chorar” (Confess. 1. 9, c. 6 ).
Após uma sincera confissão, convertidos sem-número ex
pressaram sentimentos análogos, uns em palavras elegantes, ou
tros em estilo tosco e canhestro, como êste ingênuo que dizia
ao Cura d’Ars: “Meu pai! meu pai! como estou feliz! por mil
francos não querería ter deixado de' me confessar! Até agora
eu tinha um vazio aqui (apontava para o coração); vós en
chestes êste vazio, não o sinto mais. Nada me falta. Tudo está
cheio!” M
Mas se os Sacramentos, pôsto que ordenados todos ao mes
mo fim — a perfeição espiritual — são entretanto em número
de sete, devemos concluir que êles contribuem para tal perfei
ção, de modo diverso. De outra maneira, bastaria um só, rei
terado tantas vêzes quanto necessário fôsse. Entraram pois os
teólogos a indagar, não mais o “como” produzem a graça, mas
a espécie de graça que produzem.
Há que distinguir, no próprio seio da graça santificante,
entre “graça primeira” e “graça segunda”. Aquela faz ressuscitar
a almà morta pelo pecado, justificando-a,' nela fazendo abrolhar
a vida espiritual esta vem acrescer o tesouro *d a . vida divina,
na alma já de antemão justificada.
‘ '
Dois Sacramentos, chamados por isso “sacramentos dos
mortos”, são ordenados a produzir a “graça primeira” : o ba,8) A. Monnin, Le Curé d’Ars, Paris, Téqui, 26e éd. 1919, t. II,
p. 156.
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tismo e a penitência. Os demais são “sacramentos dos vivos”,
conferem a “graça segunda”. Vida e morte não têm aqui sentido
biológico; referem-se à graça santificante e significam que a al
ma vive ou não vive pela graça, logo sobrenaturalmente.
Concordam os autores em que à presente bipartição dos Sa
cramentos cabe valor mui relativo. Um “sacramento dos mortos”
pode ser recebido com fruto por um membro vivo de Cristo (con
ferindo-lhe então a graça segunda), como um “sacramento dos
vivos” pode ser recebido com fruto por um membro morto (confe
rindo-lhe a graça primeira). Por exemplo: um catecúmeno cujo
desejo do batismo foi bastante intenso para justificá-lo, não mais
está morto espiritualmente, recebe o batismo já em estado de gra
ça. Inversamente, o batizado que se çuida em estado de graça —
quando de fato não está — e se acerca da comunhão, é, na rea
lidade, um morto espiritual; mas, por estar êle de boa fé, a euca
ristia o ressuscitará, restituindo-lhe a amizade divina. Ainda: o
fiel que traz apenas pecados leves a submeter ao poder das
chaves, é um “vivo”, mas recebe um acréscimo de graças no tri
bunal da penitência, sacramento dos “mortos” . Mais: o pecador
arrependido que se não pode confessar, por estar moribundo,
receberá pela extrema-unção — sacramento dos “vivos” — . plena
remissão, ainda das culpas mortais.
Sobre ser de tão relativo valor, a distinção entre as duas
categorias de Sacramentos não explica por que há cinco dos
“vivos”, e não apenas um.
A fim de encontrar uma justificação racional ao número
septenário, foram os teólogos levados a admitir a existência
de uma graça peculiar a cada Sacramento. E ’ aliás o que a
Igreja ensinava — porém concretamente — apontando os efeitos
dos diversos Sacramentos.
O Sacramento, dissemos, é um sinal e êle causa, significando.
Devemos agora precisar: é sinal de uma graça peculiar que êle,
significando, causa. Por outras palavras, cada Sacramento confere
a sua graça. Com efeito, cada qual significa a graça diversamen
te, logo a graça produzida será qualitativamente diversa. Vem
corroborar esta dedução o fato de que o Tridentino definiu a desi
gualdade dos Sacramentos (D. 8 4 6 ). Um é mais sublime que o
outro; tal hierarquia não se refletirá na respectiva eficácia?
Pois que o instrumento tem a sua causalidade própria, que
modifica a ação da causa principal, podemos admitir que cada
'Sacramento* aplicará a virtude divina de maneira especial, adapta
da a sua índole peculiar.
. • **
Outras são as necessidades espirituais de quem ingressa no
estado do matrimônio, outras as do que se corteagra a Cristo e
a sua Igreja, pelo sacerdócio. E ’ pois natural que, além da gra
ça santificante — ou amizade divina — que todos dão (sacraInlclaçfio Teol. 11 — 5
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mentos dos mortos) ou aumentam (sacramentos dos vivos), cada
qual dispense um auxílio particular.
A “graça sacramentar', em sentido lato, será todo benefício
sobrenatural concedido pela recepção dos Sacramentos; em sen
tido estrito será o auxílio privativo dêste ou daquele rito, pro
porcionado ao fim que visa. Portanto, em sentido lato, a graça
santificante (ou amizade com Deus) que todos os Sacramen
tos ou restituem ou aumentam será uma graça sacramental; em
sentido estrito, porém, a graça sacramental será certa modalidade
desta mesma graça santificante, peculiar a cada Sacramento.
Em quanto a amizade com Deus, ou graça santificante co
mum, pode ser obtida fora dos Sacramentos (pelo pagão ou o
herege de boa fé, pelos atos virtuosos do bom católico), a gra
ça estritamente sacramental não o pode ser. Daí o valor in
substituível de uma recepção freqüente, e sobretudo fervorosa,
dos Sacramentos.
No explicar a natureza da “modalidade" constitutiva da
graça sacramental estritamente dita, dividem-se os teólogos, ain
da no seio da mesma escola. Mais nos agrada a hipótese que
vê nessa '‘modalidade" uma perfeição particular, consistindo num
auxílio divino para obter os fins especiais de cada Sacramento.
Os Sacramentos causam o que significam. Ora cada Sacra
mento tem a sua significação particular, logo causará graça es
pecializada.
Se toda graça é participação à Santidade de Cristo, a gra
ça sacramental será participação mais rica e especializada a este
ou aquêle aspecto da santidade da nossa Cabeça mística, acres
cida do direito aos auxílios atuais a serem oportunamente con
cedidos. A Paixão do Salvador encerra em si remédio para to
dos os males, bálsamo para todas as feridas, luz para tôdas as
trevas; derivam até nós pelos canais diferenciados dos sete
Sacramentos.
Por exemplo: a graça do Sacramento da Ordem, dispen
sará ao presbítero uma graça santificante permanentemente es
pecializada ou orientada, no sentido de habilitar o padre a bem
desempemhar os deveres sacerdotais. E como êste múnus, por
ser assaz árduo, necessita, segundo a ocasião, especiais auxílios
(as chamadas “graças atuais"), a graça sacerdotal conterá em
seu seio uma exigência ou direito a tais socorros momentâneos
(cf.-Pio XI, Ad sacerdotii fastigium, n. 3 1 ). E assim dos outros
Sáçraméntos, como exporemos em seu lugar.
Graça santificante comum e graça sacramentál estritamente
dita não são, pois, duas graças diversas: a graça sacramental é
a mesma graça santificante comum, robustecida de energias es
peciais, para os fins peculiares de cada Sacramento (cf. Pio XI,
Casti connubii, n. 4 0 ).
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Quanto à medida em que nos é dada a graça sacramental,
todos concordam em que o batismo e a eucaristia, por sua pri
mazia, conferem-na mais copiosa. E' também provável que a
confirmação e a ordem, que se não podem reiterar, e cujos efei
tos se espraiam pela vida inteira, deem, normalmente, graça
mais intensa do que a penitência.
Mais importante a doutrina — já acima insinuada — de que
a abundância da graça impartida está em função de dois fatôres: a) a Sabedoria divina que reparte a cada um como entende
(1 Cor 12,11); b) as disposições e cooperação do recipiendário
(cf. D. 7 9 9 ). Na parábola evangélica, lemos que certo rico, ao
partir para longe, “chamou os seus servos e entregou-lhes os seus
bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois e a outro um,
a cada um segundo a sua capacidade” (Mt 25,1 4 -1 5 ). Segundo
a nossa capacidade, dá-nos também Cristo a graça sacramental.
Da presente doutrina colhem-se duas conseqüências do maior
alcance.
Primeiro, exterminamos de vez a calúnia de “magia” assa
cada ao sistema sacramental católico.
Magia e Sacramentos diferem: a) quanto à natureza. A ma
gia é um rito de invenção humana para constranger as forças
ocultas e divinas. Assim o mago Balaão mandou a Balac, rei de
Moab, que levantasse 7 altares e preparasse 7 novilhos e 7 car
neiros para imolá-los (Num 23,1). Por êste número cabalístico,
cuidava o mago dobrar de maneira irresistível o Deus de Israel
à própria vontade. O Sacramento ao contrário é um rito instituí
do por Deus que o escolhe livremente, e livremente a êle liga a
sua própria ação. Sem essa vontade divina, o ato nenhum efeito
sobrenatural alcançaria; jamais êle se separa da vontade salvífica
do Senhor.
b) quanto aos efeitos. O feitiço pretende desencadear resul
tados de ordem natural: mortes, doenças, curas, riquezas, amo
res, etc. O efeito dos Sacramentos é de ordem puramente so
brenatural.
c) quanto à ação. As fórmulas mágicas agem por sua ma
terialidade mesma: as palavras por sua sonoridade, os gestos por
um “fluido” misterioso; a mais insignificante variação tudo com
promete. Nos Sacramentos, “matéria“ e “forma” operam por seu
simbolismo, donde a possibilidade de mudanças sem-número que
lhes não afetem a significação,’ como verificamos aò comparar
os ritos latino e gfego. Na magia o* sinal age como sinal, por
si mesmo; no sacramento o rito age como instrumento de Cristo,
por êle movido.
'
d) guanto ao modo de causar. O feitiço age automàticamente, é um mecanismo sem caráter moral. Tenha dêle o paciente co
5*
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nhecimento ou não, aceite ou repila, pouco importa. Os Sacra
mentos exigem disposições morais de quem os recebe; depen
dem de nossa cooperação (2 Cor 6 ,1 ): livre aceitação ou in
tenção de receber o rito sagrado, livre protestação de fé, o não
pôr óbice à graça, mas abrir-se livremente a sua a ç ã o .30 S. Cirilo de Jerusalém lembra Simão Mago: “êle veio à ablução (At
8 ,1 3 ); foi batizado mas não iluminado. Mergulhou o corpo na
água, mas não permitiu ao Espírito Santo de lhe iluminar o co
ração. Seu corpo imergiu-se e emergiu, mas a sua alma não foi
sepultada com Cristo nem com êle ressuscitada”. *40 Fosse o ba
tismo um rito mágico e teria operado.
Segunda consequência de alcance muito maior ainda: com
preendemos afinal a imprescindível importância da preparação
séria, fervorosa, à recepção dos Sacramentos, pois que a graça
nos é medida pelas nossas disposições: “àquele que tem se dará
e terá em abundância; mas aquêle que não tem, até aquilo que
tem lhe será tirado” (Mt 13,12).
“Eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens dis
serem, hão de dar conta no dia do juízo” (Mt 12,36). Que
conta daremos pois da recepção ociosa dos Sacramentos?
O “caráter” sacramental

Encontramos nas epístolas paulinas misteriosas expressões a
indicar que alguns Sacramentos são como um “sinêfe” ou “sêlo”
(sphragis) espiritual que imprime çejta marca em . nossas almas.
“O que nos urígiii é Deus, o quaDtâmbént nos selou” .*(2 Cor
1,21-22). “Tendo nêle crido, fôstes Sefados com o Espírito'Santo
da promessa” (E f 1,13). “Não entristeçais o Espírito Santo de
Deus, no qual estais selados para o dia da redenção” (E f
4 ,3 0 ), etc.
Como o Apóstolo também emprega o mesmo vocábulo para
designar o sinal físico da circuncisão (Rom 4,11), podemos conjeturar que o batismo — homólogo cristão do rito judaico —
imprime igualmente um sinal — desta feita espiritual.
Mas a regra áurea da interpretação bíblica é a Tradição que
— na teologia sacramentária — se manifesta sobretudo pelo uso
da Igreja. Ora, a Igreja desde sempre proibiu a reiteração de
três dentre os Sacramentos: batismo, confirmação, ordem, desde
que vàlidamente conferidos, E justificou tal prática pelo fato de êsses ritos imprimirem na alma indelével sinal que a consagra em
definitivo a Deus. Aclaram-se assim os textos* de S. Paulo.
••) Exceções únicas constituem o batismo e confirmação das crian
cinhas. Mas ainda aqui os padrinhos respondem pelo afilhado, e a
fé da Igreja supre a incapacidade do inocente.
40) Procatec. n. 2 (ed. F. L. Cross. St. Cyril of Jerusalem’s Lectures
on the sacraments. London, S .P .C .K ., 1951, p. 1).
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Daí, na literatura cristã primitiva, a palavra “sêlo”, “sphragis”,
passou a designar o Batismo. “Guardai casta a vossa carne e
imaculado o vosso sêlo, a fim de que recebamos a vida eterna”. 41*
“Enquanto o homem não leva o nome do Filho de Deus, está
morto; mas, ao receber o sêlo, êle despoja a morte para rece
ber a vida. Ora, o sêlo é a água. Desce-se morto na água, sai-se
vivo”.
A doutrina da fé foi formulada e definida pelo Concilio Tridentino: “Se alguém negar qúe os três Sacramentos do batismo,
da confirmação e da ordem imprimem na alma um caráter, a sa
ber um sinal espiritual e indelével, que lhes impede a reiteração
— seja anátema” (D. 852). Comparando êste cânon com outro
(D. 8 49) já nosso conhecido, no qual se define que os Sacra
mentos conferem a graça aos que lhes não opõem óbice, concluí
mos que há um efeito comum a todos os 7 Sacramentos — a
graça — e outro privativo de 3 Sacramentos; êstes causam por
tanto um duplo efeito: o caráter e a graça.
Talvez seja lícito procurar um símbolo de ambos os efeitos,
no que diz o Apocalipse dos “servidores de Deus”, cujas frontes
são marcadas com um sinal (o caráter) e que trajam vestidos
brancos, figura da graça (Apoc 7,3,9; cf. Ezeq 9 ,4).
Indagam os teólogos se da não iterabilidade de um sacra
mento se pode deduzir que êle imprima caráter? Absolutamente
falando, podia Cristo instituir um sacramento que não imprimisse caráter e qpe entretanto não:. pudesse ser repetido. Todayia
na oÇíeguoíf ecoflp^iia’ atual da salvação,* não iterabilidade.
caráter parecem ligados intrlnsecamente (D. 852).
Na tentativa de penetrar a natureza do “caráter”, podemos
proceder negativamente, contrastando-o com o outro efeito, a
graça.
Duas são as diferenças principais entre “caráter” e graça:
a) esta, por infelicidade, é amissível. Basta que o homem
prefira a criatura a seu Deus, e logo deserta-lhe a alma a divina
amizade; enquanto o “caráter” é estritamente inamissivel. A sua
conservação não depende de nosso livre consentimento, mas ape
nas da escolha de Cristo que o imprimiu para sempre na alma.
Ainda na outra vida, ainda no inferno, o batizado, o con
firmado, o ungido do Senhor, conservarão intacto o misterioso si
nal que os distingue dos outros. Quem foi consagrado sacerdote
jamais poderá vir a ser leigo (D. 9 6 4 ) ,.renegue embora a Cristo
e a sua Igreja.
41) Pseudo-Clemente, 2 epist. 8, 6 (Les Pères Apostoliques II, Pa
ris, Picard, 1909, p. 146).
° ) Hermas, Sim. 8. 6, 3 (Les Pères Apostoliques IV, Paris, Picard,
1912, p. 207).
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b) outra diferença capital é que o “caráter”, por si só, não
santifica. Só a graça torna agradável a Deus. Por isso mesmo
é possível ser padre — revestido de “caráter” tríplice — e ser
condenado. Donde segue que a consecução da graça sacramen
tal exige disposições subjetivas do recipiente. Pelo menos, não
pôr óbice. Só se torna amigo de Deus quem lhe abre o coração.
Enquanto o “caráter”, como sêlo ou distintivo que é, não exi
ge, para ser impresso, qualquer disposição do sujeito, fora a in
tenção de receber o Sacramento.
Suponhamos um pagão adulto, vàlidamente batizado. As
suas disposições deficientes — falta de fé ou de arrependimento
— obstam a infusão da graça. Permanece pecador como antes,
porém — se êle quis na verdade receber o batismo — o “cará
ter” lhe assinala a alma como cristão. Êle faz parte da Igreja,
.embora como membro enfêrmo.
Baseiam-se alguns teólogos sobre o “caráter”, para expli
car a chamada revivescêticia de três dentre os Sacramentos.
Voltemos ao nosso pagão. Êle consente em remover o óbice
que lhe obstrui a entrada do coração. Logo a graça lhe ir
rompe na alma: está o pagão justificado, membro vivo da Igre
ja. Não é necessária a intervenção de novo rito batismal. Roma
sempre se recusou a rebatizar as pessoas vàlidamente batizadas,
ainda que no seio do cisma ou da heresia. Aliás, se S. Cipriano
rebatizava os hereges, é por julgar que na heresia não existia
batismo válido. E hoje mesmo reitera-se —- mas sob condição
•— um batizado,' desde que surge qualquer dúvida sôbte a sua
validez. 'Mas jamaí#^lguém pretendeu que um batisi^VáJidd de
via ou mesmo podia ser reiterado.
Ora, o uso constante da não-reiteração supõe, pondera S.
Agostinho, que o Sacramento, recebido com más disposições, “re
vive” quando estas cessam. ° Segundo a doutrina comum, cinco
são os Sacramentos que se podem reanimar: o batismo, a con
firmação, a ordem, a extrema-unção e o matrimônio.
Como explicar tal revivescência? Nos três Sacramentos que
imprimem “caráter”, é assaz tentador apelar para êste. O “ca
ráter” como que prolonga a ação do rito através do tempo. Tão
rápida a cerimônia* do batismo ou da ordenação, e entretanto
eternos são os seus efeitos. E ’ obra do “caráter”, que perdura na
alma pára sempre! E êste caráter chama, atrai, exige permanen
temente a«graça.
’
‘
*
vCom efeito,, quando dá ao Jiomem um -poder/ Deus coâcecte*^
lhe ao mesmo tempo os auxílios proporcionados, a fim de que-'43
43) A expressã° “revivescência” dos Sacramentos parece inspirarse de S. Paulo, Que exorta Timóteo a fazer “reviver” (ou ressuscitar,
ou reanimar) a graça que recebera pela imposição das mãos (2 %
Tim 1,6).
..
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ê!e possa bem atuar. Ora, se o batismo me consagra membro de
Cristo, a confirmação, testemunha de Cristo, e a ordem ministro
de Cristo, claro está que essas consagrações requerem a graça
de Cristo, para que eu as possa dignamente viver. O “caráter”
está sempre a lembrar à liberalidade divina os socorros de que
necessito, para levar vida de cristão e sacerdote.
Ainda na alma inquinada, perdura o “caráter” como um cha
mariz de graça. Aguarda a longanimidade divina, e tão logo fôr
removido o obstáculo, torna-se eficaz o apêlo. O “caráter”, mer
cê do qual persevera a virtude do Sacramento, servirá de ins
trumento a Cristo, para causar a graça, nesta alma enfim pérvia
à amizade divina. E pode servir de instrumento, pois que o “ca
ráter” é a prolongação perene da virtude do Sacramento; por
meio dele ela persiste, sem dúvida bloqueada, represada, porém
prestes a entrar em ação, apenas fôr desimpedido o caminho. Ora,
o “caráter” é sinal da graça e sabemos que, na ordem sacra
mental, o símbolo tende a produzir o que êle significa.
Muito cômoda, para explicar a revivescência dos três Sa
cramentos que imprimem “caráter”, desfalece a teoria quando
indagamos como revivem a extrema-unção e o matrimônio? Su
gerem alguns que o matrimônio imprime um “quase caráter” ; ou
tros, que os ritos modificam sempre — de modo transitório ou
durável — a capacidade de recepção dos Sacramentos, em que
parece consistir, principalmente, o “caráter” batismal. Enquanto
perdura tal modificação, impossível receber de novo o mesmo
Sacramento,*,possível ao contrário .que êlejçviva. Assim* a extreifca-unção e 6 mátrhnônio modificariam tempofàriamente o “caráter”
batismal: perdurando a enfermidade', vivendo o outro cônjuge.
Durante êste período, estaria como que saturada a receptividade
do sujeito e, pelo fatoVnesmo, assegurada a possitulidade da revivescênciá. Todavia, tal conjetura não se pode socorrer de qual
quer apoio na Tradição.
Sobre a estrutura íntima do caráter, nada ensinaram os Concílios; mudos os Santos Padres. Viram-se os teólogos constran
gidos a arquitetar hipóteses, mais ou menos engenhosas e sutis.
Eis, a modo de exemplo, uma delas.
No Calvário, dois grandes mistérios se nos antolhani: o Re
dentor nos reconcilia com o Pai, oferecendo-se como propiciação
pelos pecados do mundo todo (1 Jo 2 ,2 ); e o Sumo Sacerdote
tributa a Deus Pai culto perfeito, oferecendo-se como oblação e
,;hóstia\\ y . •
: ■ , - ..
Còmo a g raça sacrámentài' dimànà*,’ sem contestação possí
vel, do mistério da Redenção, podemos conjeturar, por uma sor
te de paralelismo, que o outro efeito dos Sacrámentos, o “ca
ráter”, deriva do Sacerdócio de Cristo. Da Cruz partiríam co
mo dois raios: o influxo santificante e o influxo sacerdotal.
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A graça nos configura pois à santidade de Cristo, e o “ca
ráter” ao sacerdócio do mesmo Cristo. Em conseqüência, o enig
mático sinal que se nos imprime na alma, teria como finalidade
consagrar-nos aos atos do culto cristão, atos êsses a serem re
cebidos ou produzidos, sob o influxo de Cristo Sacerdote.
Se a marca do “caráter” nos separa — como separa certa
mente — dos outros homens, é por nos ordenar direta e imedia
tamente às atividades cultuais. Destarte, as homenagens que to
dos os homens estão obrigados a fazer subir ao trono do Cria
dor, transfiguram-se, em clima cristão, pela incorporação ao cul
to consumado sobre a Cruz. E os dons que de Deus nos des
cem seriam sacramentalmente recebidos ou transmitidos em virtu
de do “caráter”. Perduraria assim o Sacerdócio da Cabeça, no Cor
po Místico, por obra do “caráter” sacramental; e êste se definiría,
em breve, um poder cultuai Graças a êle, a liturgia instaurada por
Cristo continuaria a ser celebrada pelos seus membros.
Na ordem natural, o sêlo é algo estático, inerte, põe de par
te, distingue externamente, marca o destino que damos a uma
coisa, mas não lhe altera a natureza nem lhe comunica capaci
dade alguma. Todavia, tal é a eficácia da ação divina — ela
penetra as raízes do ser — que, apondo sobre a alma a sua
chancela, ela a dispõe imediatamente a agir na ordem cultuai,
sob moção divina. *
Em suma, o “caráter” seria distirrtwo dos cristãos, porém
distintivo* destinado à ação cu\t\&\'■publicà — Sacrifício e Sa
cramentos — %. qual êle deputa a alma.
O “caráter” da Ordem, por exemplo, destina o sacerdote
a servir de instrumento a Cristo na oblação do Sacrifício da
Missa e na dispensação dos Sacramentos. Dispõe-no ativamente,
incorporando-o a êsse dinamismo que faz passar a ação re
dentora de Cristo, pela mente consagrada de um homem, quan
do êste, por sua intenção de celebrar a Missa, ou de distribuir
os Sacramentos, subordina-se por completo ao Salvador, como
o instrumento à causa principal.
Por sua vez, o “caráter” batismal discrimina o cristão do
pagão: “o batismo distingue os cristãos e os separa daqueles que
não foram purificados na água regeneradora e não são portanto
membros de Cristo”. 44 Mas cqmo distingue? Por ter sido o cristão
posto de parte para o *culto* púbfico, pof ter-se tornado, em
conseqüência, sensível às graças sacramentais, que pertencem ao
culto público. “Pelo batismo os que nasceram a esta vida mortal,
não só renascem da morte do pecado e são feitos membros da
44) Mediafar

Dei,

n. 39.

V. Os efeitos dos Sacramentos

73

Igreja, senão que, assinalados com o caráter espiritual, se tor
nam capazes de receber os outros dons sagradosn. 40
Poderá o pagão, já foi dito, ser salvo, logo receber a gra
ça comum, mas a graça com as suas modalidades sacramentais
é privilégio exclusivo das almas consagradas pelo selo batis
mal. Já a antiquíssima Didaché sentenciava: “Que ninguém coina e beba a vossa eucaristia a não ser os batizados em nome
do Senhor, porque foi a êste propósito que o Senhor disse:
não deis o que é santo aos cães”. <0
Se um cateciimeno ignorante comungasse de boa fé, sem
dúvida seria amparado por Deus com outros auxílios, mas a
graça própria do Sacramento não lhe seria concedida.
Podemos, para socorrer a imaginação, lembrar que um re
ceptor de rádio, a fim de captar a irradiação de um pôsto emis
sor, deve ajustar-se-lhe ao comprimento da onda. De modo se
melhante, o “caráter” batismal sintoniza a alma às graças sa
cramentais. Sem êle, impossível recebê-las, como o receptor não
sintonizado nada capta. O batismo marcaria pois a alma, pelo
fato de abri-la efetivamente ao dinamismo sacramental. Ao ba
tizado cabe o direito de pedir e receber os Sacramentos, direito
não apenas concedido pela lei eclesiástica<T, mas inscrito na
própria alma por consagração ao culto público.
Nem se deve conceber o “caráter” batismal como pura ca
pacidade passiva. Encerra igualmente algo de ativo, pois habi-^
dità os cristãos a. .conferirenf o Sacramento do matrimônio-"^«e
^sobretudo a oferecerem, com*e- pelo sacerdote, o Sacrifício eucarístico. Donde, na Igreja antiga, chegado o momento do Ofertório da Missa, o diácono ordenava aos catecúmenos que se afas
tassem do templo, porque, não sendo batizados, não eram capa
zes de oferecer litürgicamente o grande ato do culto.
Mas o poder cultuai, para ser desempenhado — como deve
ser — santamente, requer o auxílio da graça. O “caráter” re
presentará pois uma exigência da graça sacramental e dos au
xílios atuais, a cada instante necessários, para agir como con
sagrado a Cristo Sacerdote.
“Caráter” e graça não são, por conseguinte, efeitos desen
contrados dos Sacramentos: o primeiro chama o segundo, em
bora a triste experiência mostre, de fato, que, num indivíduo
dado, possam- estar desgarrados.
, «•••■»•*41
4#) Mystici Corpor is Christi, n. 16.
4a) Didaché, 9, 5 (Les Pères Apostoliques, I, f^aris, Picard, 1907,
P. 18).
y
41) Cf. Código de direito eclesiástico, cân. 682.
4B) Os nubentes batizados são ministros deste sacramento. O ca
samento entre pagãos não é sacramento.
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Na presente teoria, entende-se melhor por que a graça é
amissíve! e o “caráter” inamissível. A graça, com efeito, é algo
estritamente pessoal — participação à santidade de Cristo —
enquanto o “caráter”, por estar ordenado ao culto público, co
mo participação do Sacerdócio de Cristo, é algo social. Supo
nhamos um instante que o “caráter” do batismo ou da ordem
desaparecesse — como a graça — pelo pecado grave: a Igre
ja não teria mais qualquer garantia de poder celebrar o seu
culto, ou, celebrando-o, de oferecer oblação agradável a Deus,
ou enfim, de santificar os fiéis pelos ritos sacramentais. Na ver
dade, desaparecería a Igreja visível.
Em suma, o “caráter” abriria a alma ao dinamismo sacra
mental e ordenaria à oblação litúrgica do Sacrifício do altar. E
como este dinamismo e êste Sacrifício provém em linha reta da
Cruz, teríamos que o “caráter” é uma conformação às ativida
des supremas de Cristo Sacerdote.
Pio XII robusteceu, com a sua autoridade, a teoria que
acabamos de expor. Na Encíclica Mediator Dei (n. 84) ensina:
“Pelo Sacramento do batismo, os cristãos tornam-se, por título
comum, membros do Corpo Místico de Cristo Sacerdote e, em
virtude do “caráter” que se lhes imprime na alma, são de
putados para o culto divino, participando assim, do modo con
veniente ao seu estado, no sacerdócio de Cristo”.
Ensina também (n. 37-38) que o “caráter” da Ordem “con
forma a Cristo sacerdote” e “torna.apto. a praticar” atos;de culto.
Em resumo: pelo “caráter” somos colocados na dependên
cia e sob o influxo do sacerdócio de Cristo, para oferecer o Sa
crifício da Missa, e receber os dons sacramentais ou transmitilos a nossos irmãos. Assim se exerce o culto “em espírito e
verdade”, único digno da Santíssima Trindade.
Privilégio a um tempo imenso e tremendo. Imenso, por
que entre miríades de homens fomos nós os divinamente mar
cados, para formar o “povo escolhido, o sacerdócio real, a gen
te santa” (1 Ped 2 ,9 ), dos irmãos de Jesus Sacerdote. Nos
sas almas estão em constante sitonia com o mistério da Cruz,
dêle sorvem a vida pelas sete fontes que jorram ao sopé do
Calvário. Quanta graça é nossa, privativamente, que falece ao
pagão, ainda de boa fé!
Privilégio tremendo, porque o “caráter” nos impõe o dever
de realizar, na vida cotidiana, a conformação ao Sumo . Sacer
dote do Altar, já recebendo já dando os Sacraméntos, com- fervor
sempre acrescido.
Como esqueceriamos que pertencemos ao Senhor inalienàvelmente? Como lhe poderiamos desertar a causa? “A terra
que absorve a chuva que muitas vezes cai sôbre ela, e produz
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erva proveitosa a quem a cultiva, esta recebe as bênçãos de
Deus. Mas se ela produz espinhos e abrolhos, é reprovada e
perto está da maldição; o seu fim é a queima” (Heb 6 ,7 -8 ).
As chuvas freqüentes que caem sobre a terra de nossa alma
são as graças dos Sacramentos. Cuidemos em que nos fecun
dem o coração.
A partir do século XI, os teólogos, para sintetizar a dou
trina da eficácia dos Sacramentos, distinguiram, em cada rito,
o “sacramentum tantum”, o “sacramentum et res”, e a “res tantum”, ou seja: o puro sinal, o sinal e efeito sacramental, o puro
efeito sacramental. Mais perspícua se tornará a distinção, se
a esclarecermos com o exemplo do batismo. Neste Sacramento,
temos a ablução que é o puro rito ou sinal (sacramentum tantpm); temos em seguida o “caráter” que já é efeito ou reali
dade produzida, mas ainda é sinal — a saber, da graça (sa
cramentum et re s); temos enfim a graça batismal que é puro
efeito ou realidade produzida e nada simboliza (res tantum).
Na Eucaristia, como ensina Inocêncio III (D. 4 1 5 ), o puro si
nal são as espécies do pão e do vinho; o sinal e realidade produ
zida é o Corpo e o Sangue de Cristo — efeito produzido pelo ri
to, e sinal da unidade da Igreja; — enfim o puro efeito é a união
de caridade com Cristo. Assinalam-se o primeiro e o último dêsses conceitos na pós-comunhão da 17» dominga após Pentecostes:
“Nós vos rogamos, Senhor, que os vossos Sacramentos produzam
em nós a graça que contêm, a fim de que alçàncemos a reali
dade çlo que celebramos com sinais externosf>. *
’ ;
«-

Os Sacramentos da fé

“Deus estabeleceu a Cristo para propiciação, pela fé, no
seu sangue” (Rom 3 ,2 5 ). E ’ o tema central da epístola aos
Romanos.
Por sua morte na Cruz, Jesus realiza uma vez por todas a
Redenção “objetiva” ; resta ainda o aproveitamento “subjetivo”
por cada homem individual. Tal aproveitamento é realizado pela
fé aviventada pela caridade. A fé viva estabelece a conjunção
entre nossa alma e a Paixão redentora. Salvaram-se os justos da
Antiga Lei pela fé no Salvador vindouro; salvamo-nos nós pela
fé no Salvador que já nasceu e morreu e cuja volta aguardamos.
Como, pois, pudemos dizer que o meio precípuo de con
junção a Cristo é a recepção dos Sacramentos? A resposta é
que-fé e Sacramentos não* são meios opostos, nem mesmo in
dependentes.
Embora a Igreja tenha proscrito o èrrà protestante que
não via nos Sacramentos outra finalidade senão alimentar a fé
(D. 848) como se êles não contivessem a graça — todavia a
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Igreja jamais tentou ou pretendeu divorciar a vida sacramental
e a vida de fé. Pelo contrário, são correlativas e inseparáveis.
Tanto assim que se tomou tradicional entre nós a expressão
“fidei sacramenta”, os Sacramentos da fé.
O sinal ensina, fala à nossa mente. Como sinais que são,
os Sacramentos ferem os sentidos e, por eles, lançam um apelo
à inteligência; amestram. Mas essa realidade que o Sacramento
notifica é misteriosa. Parca inteligibilidade oferecem à razão
pagã os nossos ritos sagrados. A inteligência que os sinais
sagrados esclarecem é a inteligência já iluminada pela fé. No
pão e no vinho consagrados, a fé atinge a presença real do
celeste alimento; na ablução da água, a purificação da alma.
Tal atitude de fé não é tão fácil, a julgar pelo comportamento
distraído de muitos que assistem à Missa, da tagarelice dos que
presenciam um batizado.
Sem fazer juízo temerário, é lícito perguntar se êstes cris
tãos crêem — mas o que se chama crer? — que Jesus está
presente realmente sobre o altar na sua humanidade e divin
dade; que, pelo fato de o sacerdote deitar um pouco d’água sôbre a cabeça do pequenino, neste se opera a mais estonteante
das metamorfoses: inquinado pelo pecado original, servo de Sa
tanás, acepilha-se, entra na “família de Deus” (Ef 2,19) co
mo irmão de Cristo, filho do Pai, templo do Espírito Santo,
membro do Corpo Místico. Crêem em tudo isso os nossos ca
tólicos? O que se chama crer?
Tantas vêzes dissemos que os Sacramentos são “gestos de
Cristo” ; agora devemos aditar que são também “gestos do ho
mem”, gestos de fé. Uma resposta do homem à vinda de Cristo.
E' necessária fé profunda e robusta para crer sem ver,
para aderir a êsse misto de luz e trevas, aceitar que um rito
tão modesto alcance resultados tão assombrosos.
Fé profunda e robusta, para crer que a vida verdadeira
de nossa alma vem, não já de nossos esforços, mas de um
ato gratuito de Deus, e que Deus se serve de instrumentos tão
modestos — o ministro, a “matéria” e a “forma” — para nos
pôr em contacto com a Paixão e Ressurreição de Cristo.
Fé profunda e robusta, para professar que a mediação de
Cristo se faz através da Igreja e de seus ritos.
A seu modo inimitável, Newman descreveu êsse misto de
trevas e luz que é nossa vida sacramental. “Espêsso véu está
tendido entre êste mundo e o outro. Vamos e vimos pertinho,
mas nada vemos do além. O Evangelho não correu êste véu; êle
permanece; mas, de tempos em tempos, maravilhosos raios de
luz vêm a nós dêsse além. Em certos momentos parece-nos en
trever o que, mais tarde, veremos face a face. Nós nos a c e r
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camos e, embora as trevas, as mãos, ou a cabeça, ou a fronte,
ou os lábios se nos sensibilizam ao contacto de algo mais que
terrestre. Não sabemos onde estamos, mas banhamo-nos n’água
e uma voz nos diz que é sangue. Ou marca-se-nos a fronte com
um sinal e êste nos fala do Calvário. Ou recordamos a mão
que se nos pousava sôbre a cabeça e, por certo, esta mão le
vava os estigmas dos cravos e assemelhava-se à mão d5Aquêle
cujo tocar dava vista aos cegos e ressuscitava os mortos. Ou
ainda, comemos e bebemos e, por certo — não é um sonho —
Alguém nutria-nos de seu flanco e renovava-nos a natureza pelo
celeste manjar que Êle nos dava” (Parochial and plain sermons,
V, p. 10).
Recorrer aos Sacramentos é pois protestar de modo solene
de nossa fé pessoal em Cristo. Protesto interno, pois que nin
guém os recebe frutuosamente se neles não crê; protesto ex
terno ç público, porque são atos rituais do culto cristão prati
cado pela Igreja. Quantos, dominados pelo respeito, humano,
não ousam dar êsse testemunho público de sua fé íntima?
Protesto individual de fé, protesto coletivo também. Por
cada Sacramento que celebra, todo o Corpo Místico protesta
de sua fé, pois a celebração dos Sacramentos é ato do culto
público, litúrgico. No batismo e crisma das criancinhas, tal protestação de fé coletiva é tão veemente, que supre a fé do inocente.
E como o centro e ápice da ordem sacramental é a Eu
caristia, esta será, por excelência, o Sacramento da fé. Tanto
assim que a Igreja na própria "forma-” da Consagração do cá
lice intercalou as palavras: mysterium fidei.
SÍNTESE
A fim de facilitar a utilização da presente obra como livro de es
tudo teológico, indicaremos, ao terminar cada capítulo, os principais
conceitos nêle desenvolvidos. Damos estas sínteses em nota, para que
os que delas não necessitem, possam mais fàcilmente dispensá-las.
I. Os gestos de Jesu& Folheando os evangelhos, deparamos gestos,
palavras, gestos acompanhados por palavras, de Jesus, que obravam
milagres nos corpos e regeneravam as almas. Favores obtidos pelo con
tacto, cheio de fé, com a Humanidade do Senhor. Êste contacto é efi
caz, êstes gestos realizam o que significam, porque a natureza hu
mana de Jesus está unida *à Pessoa do Verbo; ela é, por conseguinte,
o meio, o instrumento, pelo qual o Verbo vivifica os homens. Os ges
tos de Jesus são humano-divinos.I.
II. Os gestos do Coipo Místico. O Verbo humanado continua a es
tar em contacto vivificador com os homens, no Corpo Místico. A Igreja
repete os 7 gestos santificadores de Jesus Sacerdote: são os Sacra
mentos. A teologia sacramentária é a teologia da função sacerdotal de
Cristo, perdurando no Corpo Místico. O Sumo Sacárdote age, atual
mente, por meio dos 7 ritos eclesiásticos. E como o Sacerdócio de Cris
to culmina na Cruz, os Sacramentos nos trazem todos uma virtude da
Cruz. A vida divina nos vem pois de Cristo-Deus, por Cristo-Homem,
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agindo através dos Sacramentos da Igreja. O ministro dos Sacramen
tos é o ministro de Jesus Sacerdote vivendo no seu Corpo Místico. —
Por serem do Corpo Místico, os Sacramentos revestem índole indivi
dual e social; por serem sociais devem ter caráter sensível para ex
pressar e coadunar a coletividade dos crentes.
III. Harmonias sacramentais. 1) Cristo se amolda à condição hu
mana; ora, convém à nossa natureza que o corpo acompanhe a alma
na vida religiosa: daí os ritos sensíveis. Êles nos dão também a co
nhecer algo de sobrenatural, despertam-nos os sentimentos religiosos e
expressam a fé que nos vai na alma. 2) Por continuarem os gestos do
Homem-Deus, os Sacramentos lhe espelham a estrutura, são sensíveis e
divinos. Entrosam-se na ordem da Encarnação. — Convém que o Ver
bo humanado, enquanto Medianeiro, continue, como outrora, a fazer bai
xar às almas os divinos favores, por seus gestos sensíveis, e a fazer
subir ao trono do Altíssimo nossas homenagens, por gestos sensíveis
também. 3) Desde que a graça não destrói a natureza, é de prever
certo paralelismo entre nossas vidas natural e sobrenatural. Donde, uma
série de etapas na vida da graça, marcadas pelos Sacramentos, que
lhes aplicam um fruto colhido da Cruz.
IV. Estrutura dos Sacramentos. 1. Os gregos denominam os Sa
cramentos "mistérios”. O têrmo designa realidades ocultas e sobre
tudo ritos secretos de iniciação religiosa. O vocábulo "sacramentum”
no latim clássico significa o juramento militar e o penhor sagrado. Na
teologia passou, não se sabe ao certo como, a denominar as cerimô
nias sacras. Só no século XII, discriminou-se, quanto à terminologia,
entre Sacramentos e sacramentais.
2. A realidade sacramental vivida pela Igreja é a pedra de toque
da pesquisa teológica/ Ora, na cristandade primitiva, se nos antolham
ritos sensíveis, com tríplice simbolismo — passado, presente e futuro
— que conferem a santidade por êles significada. — Há que distinguir
entre o gesto natural, o simbolismo natural e o simbolismo cristão (re
ferente aos mistérios de Cristo e à santificação da alma). — O mis
tério dos Sacramentos reside nisso que êles não só significam como
causam o que figuram.
3. Cada Sacramento consta de um elemento sensível determinável
(matéria) e de um elemento sensível determinante (forma). A “matéria”
pode ser coisa ou ação. A "forma” consta de palavras que completam
e precisam o simbolismo esboçado pela "matéria”. Da conjunção de am
bos os elementos, surge um sinal sensível dotado de pleno valor de
significação. Tal significação deverá permanecer imudada, por entre as
mudanças acidentais a que a Igreja poderá submeter os elementos.
4. O Sacramento define-se: o sinal sensível de uma realidade sa
grada, enquanto ela santifica os homens. O sinal notifica, além de si
mesmo, algo de oculto. Refere-se todo inteiro ao nosso conhecimento
e à realidade simbolizada. Cristo serviu-se de sinais naturais para ele
vá-los não só a significarem o sobrenatural, como ainda a produziremno. Mas, por serem sinais, desaparecerão quando estiver definitivamente
revelada — no céu — a Realidade oculta. Assim os Sacramentos da
Lei Antiga desapareceram, Cristo presente. — Símbolo da graça da
Cruz, cada Sacramento a significa a seu modo, para adaptá-la às di
versas circunstâncias de nossa vida. Ademais, o simbolismo sacramen
tal é tríplice: rememorativo, demonstrativo, prenunciativo. O 2’ é o
precípuo; só êle é plenamente eficaz, significa e produz a graça, na
sua realidade atual.
5. E' a instituição por Cristo, que eleva um mero sinal sensível à
categoria de causa instrumental da graça, unindo assim a ordem de co
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nhecimento à ordem de eficiência produtiva. Os símbolos* sacramentais
a um tempo mostram e realizam. Por vontade de Deus — que pene
tra até a raiz do ser — são sinais causativos. — Cristo instituiu ime
diatamente todos os 7 Sacramentos. Discutem os teólogos sôbre se ele
determinou a “forma” e a “matéria” específicas de todos os 7 ou ape
nas do batismo e da eucaristia. Talvez as tenha escolhido apenas genèricamente, deixando à Igreja maior latitude na determinação dos ele
mentos sensíveis, salvo sempre o valor de significação do rito.
6. O ministro dos Sacramentos — exceto no matrimônio e, em
casos excepcionais, no batismo — deve ser consagrado pelo poder de
Ordem. O seu ofício não depende de sua santidade pessoal, justamente
por ser êle mero instrumento. Só é indispensável que tenha a inten
ção de fazer o que faz a Igreja — o que podem ter, ainda, o pagão
e o incrédulo quando ministros do batismo. — Mas a Igreja recomenda
ao ministro a maior santidade possível.
7. O rito confere a graça por virtude própria (ex opere operato)
e não em virtude das disposições de quem o recebe. Êste, entretanto,
deve ter sempre a intenção de receber o Sacramento. Ademais, para
beneficiar da graça sacramental (mas não para receber o “caráter”) é
indispensável que lhe não oponha óbice. Quanto mais perfeitas as suas
disposições, maior proveito tirará do Sacramento; mas aquelas são con
dições e não causas da recepção da graça.
8. Três são as principais teorias para explicar a eficácia dos Sa
cramentos. a) causalidade moral: o rito designa o beneficiário à ação
divina, confere um título infalível à graça; b) causalidade dispositiva:
o rito causa na alma o “caráter” ou um “ornato”, que a dispõe infa
livelmente à infusão da graça; c) causalidade perfectiva: o rito se en
trosa imediatamente na ação divina, como instrumento transmissor da
graça. Êste influxo instrumental do rito sensível talvez não seja incon
cebível, por ser Deus a causa principal. Se já o pincel e a pena, ma
nejados por um homem de .gênio, como que espiritualizam e transcendem
cfe tal modo o que podem fazer por si, ou nas mãos de um homem
comum — que será do instrumento nas mãos do Onipotente? Se o
carnal e o espiritual se compenetram de tal modo em nossa pessoa,
não devemos estranhar que a ação espiritual de Deus venha permear
o rito sensível. — Gestos da Humanidade do Verbo, os Sacramentos
podem nos transmitir, instrumentalmente, a vida de Cristo. — Para nos
santificar, Cristo Deus serve-se: a) de um instrumento conjunto: a
sua Humanidade; b) de um instrumento separado e animado: o mi
nistro; e) de um instrumento separado e inanimado: o rito. Agentes
mütuamente subordinados.
V.
Efeitos do Sacramento. 1. Embora a graça (comum) possa ser
dada fora dos Sacramentos, êstes são os meios principais de santifica
ção (graça sacramental). Dois “sacramentos dos mortos” (batismo e pe
nitência) são destinados a infundir a graça santificante primeira ou
justificação; os outros — “sacramentos dos vivos” — infundem a graça
santificante segunda que é aumento da vida sobrenatural (distinção
de categorias de Sacramentos, de valor muito relativo). Cada Sacra
mento, por significar diversamente a graça, produz a sua graça pe
culiar. Esta graça não difere essencialmente da graça santificante co
mum, é ela mesma, porém robustecida de energias especiais, para os
fins peculiares de cada Sacramento. — Diferem os Sacramentos da ma
gia, quanto à natureza, efeitos, ação e modo de causai^
2.
S. Paulo nos fala do misterioso “sinal” que marca os cristãos.
A Igreja proíbe a reiteração do batismo, confirmação e ordem. Dêstes
dois fatos, colhe-se a existência, na alma, de indelével marca produzida
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por êsses 3 Sacramentos: o “caráter” sacramental. Inamissível, êle não
santifica mas separa, consagra. Para tanto, basta a intenção de receber
o Sacramento. Sôbre a inamissibilidade do “caráter", baseiam-se alguns
teólogos para explicar a revivescência dos 3 Sacramentos que o impri
mem. O “caráter” é uma exigência permanente da graça; esta, se fôr
obstada por disposições perversas, será chamada, atraída infalivelmente
pelo “caráter”, tão logo seja removido o obstáculo. Não se explica co
mo revivam o matrimônio e a extrema-unção. — Muitos teólogos con
cebem o “caráter” como poder cultuai, participação do Sacerdócio de
Cristo, que nos ordena aos atos do culto público; atos a serem rece
bidos ou produzidos sob o influxo de Cristo Sacerdote. — A partir
do século XI, os teólogos distinguem entre: o puro sinal (o rito),
o sinal e a realidade produzida (o efeito sacramental que ainda sim
boliza a graça) e a pura realidade produzida (a graça sacramental).
3.
Os Sacramentos são, por excelência, gestos de fé. Protestação
solene de nossa crença — pessoal e social — em Cristo.

CAPITULO II

0 SACRAMENTO DA REGENERAÇÃO
L O BATISMO NOS EVANGELHOS
João o Batista

Filho do milagre, santificado desde .o seio materno, íncoia
do êrmo, rude asceta, João aparece aos judeus nos trajes e no
espírito de Elias (4 Reis 1,8; Mt 3,4; Lc 1,17).
Enfim, após 4 séculos de interstício, Deus renovava o ca
risma profético (Lc 7,26), suscitava um Vidente, uma Teste
munha (Jo 1,7).
Ao povo, João anuncia a mais grata e auspiciosa das no
vas: a vinda iminente do Reino messiânico. Não é que lhe cou
besse estabelecê-lo. Já Zacarias, seu pai, profetizara-lhe a fun
ção de precursor (Lc 1,76). Pregoeiro, arauto do Reino, êle
vaticinaria a vinda do Messias e lhe aplanaria o caminho (Lc
7,27; Mt 3,3; 11,10; Jo 1,23).
Constantemente, João insistia sobre êste seu papel, a um
tempo glorioso e subalterno (Mc 1,7; Mt 3,11; Lc 3,16; Jo
1,20). Ele não era a luz, mas como o arrebol da aurora; pre
nunciava a Luz a raiar (Jo 1,8). Ou então, mais humilde ain
da: era apenas uma voz (Jo 1,23), som que fere os ouvidos,
para logo se extinguir. Porém voz alvissareira, que pressagia a
realização da imensa esperança de Israel.
Simples e eficaz a mensagem do Precursor: fiel à Tradição
profética (Is 43,25; 44,22; Jer 31,31-34; Miq 7,19; Zac 3,9;
13,1) êle apregoa a transbordante misericórdia do Messias,
pronta a apagar os pecados aos penitentes (Lc 1,77). Mas,
aos que desprezassem o perdão, aguardavam-nos, ameaça
dores, a ira ventura e o castigo do fogo inexorável (Mt 3,7,
10,12; Lc 3,1 7 ).
A penitência, o arrependimento, implicam já a ruptura com
a vida pregçessa, já a adesão a Deus pela prática da cáridade
€ justiça (Mt 3,2,8; Lc 3,8,11-13).
E como o homem carece de sinais sensíveis, João, a man
dado de Deus (Jo 1,33), recorre a um rito miqto em uso em
diversas seitas judaicas — a mais conhecida é a dos essenia-
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nos — o batismo. Cerimônia que, a um tempo, provocava e ex
pressava os sentimentos de íntima contrição: “Estava João .ba.tizando no deserto e pregando o batismo de penitência para a
remissão dos pecados” (Mc 1,4).
No milagroso Jordão, imergia êle mesmo os penitentes (Mt
3,6; Mc 1,5). Dava tal relêvo ao rito que, aos olhos dos con
temporâneos e dos pósteros, passou a ser, por antonomásia, o
Batista.
A cerimônia era, por excelência, penitencial. Quem vinha
fazer-se lavar nas águas do Jordão confessava, pelo fato mes
mo, que tinha a alma poluída, necessitada de ser limpa. Nem
bastava o simples gesto humilde; acrescentava-se-lhe a confissão
dos pecados (Mc 1,5; Mt 3 ,6 ).
Admissão do estado de pecador, arrependimento, desejo de
purificação, propósito de mudar de vida, fé no Messias vin
douro, tudo isso envolvia o batismo joanino.
Enquanto as freqüentes abluções usadas pelos judeus ti
nham por finalidade apenas a pureza legal, exterior, João, por
seu batismo, colimava a purificação interna, espiritual. Verberava a hipocrisia dos que vinham ao batismo sem compunção
sincera (Mt 3,7; Lc 3 ,7 ). Por si só, a ablução não limpa nem
salva da ira divina, do castigo iminente. Valem apenas “os
dignos frutos de penitência”. (E sabemos que os orgulhosos fa
riseus nem mesmo ao rito externo se submetiam. Lc 7,30).
Mas, recebido com coração sinôfero, o batismo despertava.*
humildade e arrependimento. Assim se predisporiafií à vinda do
Messias, porquanto nada apresta melhor a acolher uma celeste
mensagem, do que o baixo sentir de si e a pureza d'alma.
“Vim batizar em água, para êle (o Messias) ser reconhecido
em Israel” (Jo 1,31).
João ressaltava a índole preparatória, efêmera e imperfeita
do seu batismo. “Eu, na verdade, batizo-vos com água para pe
nitência, mas o que há de vir depois de mim é mais poderoso
do que eu, e eu não sou digno de lhe levar as sandálias; êle
vos batizará no Espírito Santo e em fogo” (Mt 3,11; Mc 1,8).
A diferença não consiste — como superficialmente parece —
nos elementos do rito, mas na sua eficácia. Tanto a ação do
fogo sobrepuja a da água, tanto o batismo do Messias será
superior ao do Precursor. A água limpa tão. só a superfície, o
fogo, ao contrária, atinge o âmago do ser, depura de toda es
cória (Zac 13,9; Mál 3 ,2 ).
Tal eficácia provirá ao Batismo vindouro da operação do
Espírito Santo. As disposições subjetivas não agirão mais iso
ladamente, numa demonstração humana de humilde compunção:
intervirá o mesmo Espírito Santo. Prova e sinal desta eficácia,
ser o novo Batismo ministrado por Aquêle de quem João se
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proclamava precursor. A continuidade e o contraste entre os
dois ritos frisa a continuidade e o contraste entre as duas or
dens de salvação. João acaba o profetismo antigo (Lc 16,16),
e inaugura o evangelho (Mt 11,13). A Nova Aliança perfaz a
antiga, e esta desaparece para sempre (Jo 3,30).
Mais tarde, S. Paulo colocará em plena luz esta continui
dade contrastante dos dois batism os.1 A presença do Espírito,
discrimina para sempre o rito cristão do joanino (At 2,38;
19,2-4).
Mas quando viria o introdutor do novo batismo anunciado?
Quem era, onde estaria, como identificá-lo? O Batista recebera
de Deus um sinal profético (Jo 1,33-34). Sinal bem de acôrdo com os vaticínios dos antigos Videntes de Israel, que pressagiavam abundante efusão do Espírito, nos tempos messiânicos
(Is 11,2; 44,3; Ez 36,27; Joel 3,1 (Vulg. 2 ,2 8 ); Zac 12,10).
Com qife alvoroço aguardaria o Precursor a realização do sinal!
O Batismo de Jesus

A cena, imortalizada por tantos e tão grandes artistas, é
bem conhecida do leitor. Mas é próprio da teologia ir à pro
cura da doutrina substancial, que se recata por detrás das apa
rências sensíveis.
Ora, nesse ato inicial de sua vida pública, Jesus se apre
senta, antes de tudo, como o Salvador. De maneira solene, o
Batisnio de Cristo ■ina^ufa-lhe. .a missSo . .‘redentora. Nefti sãa
devaneios de teólogo. 6 ^ :o mais âitorftado dos intérpretes —
João Batista — que nos descobre a significação do que se pas
sou à beira do Jordão.
Certo dia, divisando Jesus, ele o mostra ao povo como o Cor
deiro de Deus que tira os pecados do mundo (Jo 1,29), e apóia
essa designação sôbre o que se lhe revelara quando Jesus fôra
batizado: 4<Eu vi o Espírito descer do céu em forma de pomba.
E eu não o cônhecia, mas o que me mandou batizar em água
disse-me: Aquêle, sôbre quem vires descer e repousar o Espíri
to, êsse é o que batiza no Espírito Santo” (Jo 1,32-33).
Cordeiro, símbolo de pureza e mansidão, mas também de
imolação. Isaías mostra o Servo de Deus, ungido pelo Espí
rito (Is 42,1) para sofrer e morrer pelo seu povo, qual ino
cente cordeiro (Is 53,7,10). Foi esta realização da profecia em
Cristo, que Deus revelou a João no momento...do Batismo.
Por isso pôde êle dizer que até enfâo pao conhecia a Jesus.
Sôbre ser improvável que parentes próximos e de famílias ami
gas jamais
houvessem encontrado, sabemos por S. Mateus
') At 19,1-5. — O Concilio Tridentino anatematizou quem asseve
rasse que o batismo de João tinha a mesma fôrça do que o de
Cristo (D. 857).
6

*
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(3,14) que o Batista conhecia de fato a Jesus. Contudo, não
o conhecia ainda como Messias padecente. Foi a descida do
Espírito que iluminou o Precursor e fê-lo descobrir, em Jesus,
o Servidor carregado de nossas iniqüidades.
Em virtude dessa missão redentora, é natural que Jesus,
embora imaculado — “quem de vós me arguirá de pecado?”
(Jo 8,46) — no seu primeiro ato público, se mistura à ralé
dos pecadores que vinham fazer penitência e implorar perdão.
E como João quisesse impedi-lo, é natural ainda que Jesus lhe
retorquisse: “Deixa por agora, pois convém que cumpramos
assim toda a justiça” (Mt 3,15). Justiça, por isso que, havendo
livremente tomado sobre si o fardo de nossos pecados, solidário
com os homens pecadores, justo era que participasse do rito
expiatório. Mas, por ser êle Deus, o gesto expiatório de sua
Humanidade nos purifica como, mais tarde, a sua morte nos
aviventará. A virtude da Cruz como que reflui antecipadamente
sobre as águas do Jordão. Eis a raiz do Sacramento.
E, para ratificar e consagrar a missão redentora, faz-se
ouvir a voz do eterno Pai: “Tu és o meu Filho amado, em ti
pus as minhas complacências” (Mc 1,11). O Pai, que de tal
modo amou os homens que lhes deu o seu Unigênito (Jo 3 ,16),
comprazia-se infinitamente em ver êste Filho cingir-se para a
obra da salvação. As palavras vindas do céu evocam o vaticínio
de Isaías (42,1) sôbre o Servidor padecente. Mais uma alusão
Paixão redentora.
‘........................... > VvV
^
ên t Sr/Lücas, lemos què, batízádo Jesus;* êle éntroúêrfi ‘'oíá1 *
çã o ,'só depois desceu o Espírito Santo (Lc 3 ,2 1 ). Qual seria
o objeto desta prece de Jesus Homem, senão obter fôrças para
cumprir o seu ofício de Redentor?
A misteriosa Pomba traria a Cristo e a nós os mais pre
ciosos dons. A êle não daria, é certo, a filiação divina que é
eterna, tampouco a graça santificante, cuja plenitude detinha
desde a Encarnação. Contudo, à sua Humanidade daria inspira
ção, impulso, reconfôrto, para ir ao encontro çla Cruz que já
se delineava no horizonte.
A descida da Pomba, ao passo que daria ao Precursor o
tão almejado sinal, permitindo-lhe levar a cabo a sua mis
são, cumpria as profecias de Isaías sôbre o Messias, Rei justo
e pacífico, no qual repousa o Espírito com o seu septiforme dom
(Is 11 ,1-3); Servç do Senhor, objeto da« divina complacência,
repleta-pelo Espífíto, a fim de espalhar justiça (42-,T ) ; Homeiti
de dores, oferecido em sacrifício, despedaçado por causa de nos
sos crimes (5 3 ,3 -6 ); Mensageiro, ungido para evangelizar os
mansos e curar os contritos de coração (6 1 ,1 -2 ).
Dons do Espírito para nós, igualmente. Ao encetar a sua
missão de Cordeiro imolado pelos pecadores, Jesus age como
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Cabeça da humanidade, de sorte que os seus gestos mais so
lenes repercutem sobre nós, e seus mistérios se perpetuam efi
cazmente. Em conseqüência, o Espírito que sobre ele baixara,
haveria de se derramar sobre nós; a imersão de Jesus nas águas
do Jordão santificaria para sempre todas as águas e lhes daria
o poder de regenerar. Ao imergir-se no rio, o novo Adão nêle
mergulhava a descendência do velho Adão, para purificá-la. Êsse
Batismo já prelibava o outro, de sangue (Mc 10,38; Lc 12,50).
Donde, antiquíssima tradição teológica faz derivar o nosso
batismo do Batismo de Cristo. “Êle nasceu e foi batizado a fim
de purificar a água pela recepção do rito” (S. Inácio, ad Efes.,
18,2), “O Senhor foi batizado, não para purificar a si mes
mo, mas para purificar as águas, a fim de que, limpas pela
carne de Cristo que não conheceu o pecado, elas adquirissem
o direito de batizar. E, por isso, quem vem ao banho de Cristo
despoja-se de seus pecados” (S. Ambros., in Luc., 1. 2, n. 8 3 ).
E S. Crisóstomo, glosando a ordem do Criador: “produzam as
águas répteis animados e viventes” (Gên 1,20), explica: “Des
de que o Senhor entrou nas ondas do Jordão, a água não,mais
produz répteis animados e viventes, senão almas racionais, por
tadoras do Espírito Santo” (In Ioan., homil. 26, n. 1).
A teofania, enfim, vem como que ilustrar a “forma” do
Sacramento — “eu te batizo em nome do. Pai, e do.Filho*e#;
dÕ -ESpíiâto 'Santo”
mostrando a operação . d a s ‘Jrês Pessoas
na alma regenerada.
Se tínhamos fé como um grão de mostarda (Lc 17,6), en
tendíamos que o mistério do Jordão se reproduz no batismo de
cada criancinha. O Espírito sôbre ela desce, para ungi-la com
os seus preciosos dons; o Filho, pelas mãos de seu ministro,
imerge na água purificadora êste seu novo membro; e o Pai,
por ver misticamente incorporado a seu Filho aquêle pequenino
ser, nêle descobre novo filho em que se compraz. Fora isso
percebido, e a Igreja não mais presenciaria, entristecida, o es
petáculo de um funcionário desobrigando-se, às pressas, de en
fadonha formalidade, rodeado por gárrulo bando de maitacas.
Amantes em extremo do simbolismo, os antigos Doutores
procuravam no tríplice milagre que, no Antigo Testamento, as
sinalou o Jordão, outras tanta-s imagens- d<£. Çatismo. Sepafamse as águas pará dar passagem ao ’ pôtfd* elèito e êle chega à
Terra de promissão, onde corre leite e mel (Jos 3 ,16). Elias,
antes de ser arrebatado ao céu no carro de fogo, separa as águas
do rio com o seu manto (4 Reg 2 ,8 ). Naamán, o leproso, ba
nha-se no Jordão e se livra do terrível mal (4 Reg 5 ,14). De
modo semelhante, pelas águas batismais, entra-se na verdadeira
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Terra de promissão*; por elas ainda, abre-se a porta do céu
pelo fogo do Espírito Santo; por elas enfim, limpa-se-nos a le
pra do pecado.
Forcejam sobretudo os Santos Padres para desvendar o
mistério da Pomba. Por que “desceu o Espírito em forma corpórea como uma Pomba” ? (Lc 3,22).
Sem dúvida, tais tentativas apresentam sempre algo de ar
tificial que, por vêzes, declina para o pueril. Entretanto, um
simbolismo sóbrio pode ser esclarecedor. Acredita-o S. Paulo
que nos convida a ver, nos acontecimentos do Antigo Testamen
to, outras tantas figuras do Novo (1 Cor 10,6).
Se foi vontade do Espírito revelar-se sob o símbolo da
Pomba, deve existir motivo para isso. Esse motivo só pode ser
a nossa instrução, pois que a teofania é para olhos mortais.
Mas que entendia o Espírito significar? Que lição devemos colhêr da Pomba? A ingenuidade dos Doutores se empenhou em
decifrar o enigma, procurando os diversos simbolismos da fu
gidia aparição. Entre as inúmeras interpretações, mais aceitá
vel nos parece a que se esforça por ilustrar, graças ao símbolo,
a ação em nós do Espírito Santo, no Batismo.
A Pomba, símbolo de inocência e simplicidade: o Sacra
mento nos torna imaculados e nos dá uma infância espiritual.
A Pomba, sinal de paz e reconciliação (aos olhos dos judeus
evocaria a pomb^. de N o £ ): o Sacramento nos reconcilia com
Deus;/A •Pombá, ■símbolo de amp.c: nãç recebemqs ..no^gatis^mq
á cãfidade que nos une a Deus e^entré -nós?* A Pomba, enfim,
âninial gregário' e fecundo: o Sacramento reúne todos os ho
mens ndma só grei; e é a. matriz fecunda donde constantemente
pululam novos filhos para a Igreja.
“Da água e do Espírito”

Tão vivo o contraste firmado pelo Precursor, entre o ba
tismo da água e o Batismo do Espírito, que poderiamos ser in
duzidos a crer no caráter puramente invisível do Batismo cris
tão. Dispensaria qualquer elemento sensível, logo qualquer ablução, para se reduzir ao recôndito derramar-se do Espírito nos
refolhos da alma.
Aparência enganosa, contrária à ordem da Encarnação, que,
como dissemos, constantemente irmana o visível e o invisível.
Já no Batismo de Jesus, verificamos a presença conjunta
da água e do Espírito e, pouco após, as palavras de Cristo a
Nicodemos cortam qualquer dúvida.
“Em verdade, em verdade te digo que não pode ver o Rei
no de Deus, senão aquêle que nascer de novo” (Jo 3 ,3 ). Se-2
2)
te e mel.

Por isso, no antigo batismo dos adultos, fazia-se-lhes beber lei
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ria estranhável, não conhecéssemos o orgulho da seita, que o
fariseu, apenas saudado o Mestre como enviado por Deus, se
rebele, longe de lhe receber docilmente os ensinamentos. Mas
o orgulho perturba a inteligência do “doutor em Israel”, ao
ponto de êle materializar, de maneira chocante, o conceito de
“nascer de novo”. Mas Jesus mantém, intransigente, a doutrina;
contudo, explica, com misericordiosa condescendência, a quali
dade da nova nascença: “Em verdade, em verdade te digo que
quem não renascer por meio da água e do Espírito Santo não
pode èntrar no Reino de Deus” (Jo 3,5).
Quatro verdades capitais nos revela o Senhor neste pas
so: a) a índole sacramental do Batismo. Rito sensível que não
apenas simboliza, senão produz o que significa: a regeneração
espiritual. Tanto produz, que a ablução faz nascer de novo, e
assegura a entrada no Reino de Deus.
b) a necessidade do Batismo. E ’ condição indispensável da
salvação, como de novo afirmará Jesus antes da Ascensão (Mc
16,16).
c) o duplo elemento, material e espiritual, do Sacramento; o
primeiro, subordinado ao segundo. Em virtude desta subordinação,
o Batismo cristão é eficaz por si mesmo, ao contrário da ablução
joanina, que só valia pelos sentimentos que despertava.
O estreito laço, ligando água e Espírito, em nada podería
.surpreendef^^icode.môs."‘Taptas* vezes havería êle lido no Gê
nesis' que* 0' Éspírífó, fecundando as águas ‘ primevas, sobre elas
pairava. ■ — Mais tarde Cristo revelaria que a água viva é sím
bolo do Espírito vivificante (Jo 7,38ss). — Como no momehto da criação do mundo, o Espírito fizera germinar, das
águas do caos, a vida natural, assim êle fecundaria sobrenatu
ralmente as águas batismais.
d) o efeito do Sacramento é o renascer. Pois que o Es
pírito nos traz vida nova, que maravilha se Jesus fala em “nas
cer de novo” ? Não mais da carne, como ao chegarmos a êste
mundo, mas do Espírito, para infância espiritual. O verbo gre
go empregado pelo evangelista pode ser traduzido por “nascer
de novo” ou “nascer do alto”. Ambos se implicam aliás: nascer
do alto é, por força, nascer de novo, e o nascer de novo de
que fala Jesus só se concebe como um nascer do alto.
Nascença não apenas espiritual, como estritamente sobre
natural: A/fim de “entrar no Reino de Deus”, devemos nos in
corporar um princípio divino que nos exalçará a tão alto nível.3
3)
Gên 1,2. O verbo hebraico significa, literalntente, chocar, in
cubar. — Êste simbolismo foi belamente aplicado ao Batismo por
J ertuliano (De Bapt. c. 3, n. 1: c. 4, n. 1) seguido por uma caterva
de Santos Padres.
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De outra forma, falecería qualquer proporção. Daí a filiação
sobrenatural: o filho tem em si algo da vida de seus pais, as
sim nós temos, pelo Espírito, algo da vida de Deus, como so
brenatural germe que em nós permanece (1 Jo 3,9 ).
Anunciava-o o prólogo do quarto evangelho (1 ,1 2 -1 3 ):
encarnou-se o Verbo, a fim de que nos pudéssemos tornar fi
lhos de Deus, nascendo não da carne senão de Deus. Ora, êste
nascer de Deus é obra do Batismo. Jesus, que começara por
falar em “nascer de novo” (ou “do alto” ), explica-o, diante
do espanto de Nicodemos, como sendo “nascer da água e do
Espírito Santo”.
Na perspectiva infinita que rasgam a nossos olhos as pa
lavras do Salvador, o Batismo não mais aparece qual forma
lidade — homenagem dos parentes e amigos aos pais do recémnascido, e para êstes, meio de agradar a parentes e amigos
ou de propiciar-se proveitosos compadrescos — mas como a
raiz de toda a vida cristã, dom preciosíssimo e insubstituível
de Deus, que nos arranca à pura natureza — como é forte a
expressão “nascer de novo” ! — para nos projetar sôbre o pla
no divino, fazendo de nós filhos do Pai e irmãos de Cristo.
“Como se pode isto fazer?”, indaga o céptico Nicode
mos. Com inefável paciência e bondade, Jesus afasta um canto
do véu que encobre o mistério, insinua o porquê do endeusamento do homem. “Como Moisés levantou no deserto a serpen
te, assim também importa que seja levantado o Filho do ho
mem, a fim de que todo o que crê nêle não pereça, mas tenha
a vida eterna” (Jo 3,13-14).
Contemplemos, no sagrado livro, o protótipo. “Partiram do
monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a ter
ra de Edom. Porém o povo enfastiou-se neste caminho, e o
povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste sair
do Egito, para morrermos neste deserto? Falta pão, não há
água, e nossa alma tem fastio dêsse alimento levíssimo (o maná).
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes ardentes que
morderam o povo, e morreram muitos em Israel. Pelo que, o
povo foi ter com Moisés e disse: Havemos pecado, falando
contra o Senhor e contra ti; roga-lhe que afaste de nós as ser
pentes. E Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse-lhe:
Faze uma serpente ardente e põe-na sôbre .uma haste, e vi
verá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fêz uma
serpente de bronze e pô-la sôbre uma haste-, e era que, mor
dendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de
bronze e ficava são” (Num 21,4 -9 ).
Passemos da figura à realização: Jesus, alçado no patíbulo,
sarando os mordidos pela serpente infernal. Não resta dúvida
de que a expressão “o Filho do homem deve ser elevado” tenha
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aqui, como mais longe (Jo 8,28; 12,32), o sentido técnico de
crucifixão.
Assim, somente o sacrifício da Cruz nos vale o “renascer
do alto” ; e a vida divina, infundida no Batismo, nos vem toda
da Cruz. Dom excelso o Sacramento, mas comprado ao preço
da morte de Jesus.
Num dos mais vetustos documentos cristãos — data do
fim do século I — a epístola de Barnabé (11,8) — lemos sin
gela mas comovedora exclamação: “Felizes os que, tendo es
perado na Cruz, desceram na água!” Como vibra, neste grito,
a ânsia da alma pagã, obnubilada por tamanhos erros e opri
mida por tão grandes pecados, sequiosa da regeneração! Como
vibra também o júbilo do novel cristão, libertado de insofrível
fardo, sabedor de que o passado estava para sempre abolido,
sentindo-se uma alma de criança, auscultando em si ò borbu
lhar de uma vida que não morre! Como vibra, sobretudo, a fé
inquebrantável na vitória definitiva da Cruz!
Associa estreitamente o velho autor a água e a Cruz, para
ressaltar a dependência do mistério sacramental para com o mis
tério do Calvário. Sem embargo, qual será o último porquê
dêsses dois mistérios, da água e da Cruz? No prosseguir dêsse
capítulo do 4 9 evangelho, que vimos analisando, S. João nos’
aponta outro mistério, ainda mais insondável: o excessivo amor
com que Deus nos amou. “Deus amou de tal modo o mundo,
que lhe deu seu. Filho Unigênito, para que todo o; cjue crê nêle
não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).
Um só capítulo do evangelho nos descobre toda a econo
mia do Batismo. Fonte derradeira é o amor inaudito do Pai
pela humanidade pecadora; amor que o levou a nos dar o seu
Filho, bem mais, a entregá-lo à morte por nós. Por seu sacri
fício, o Filho nos comunica a vida eterna, atravessando o espaço
e o tempo graças ao rito batismal, onde está operoso o Espírito.
Porém o Espírito só é dado aos homens após a imolação
gloriosa do Cordeiro (Jo 7,39). Por isso, apenas expirou Je
sus, um soldado lhe lanceia o flanco, donde jorra água e san
gue. Água, símbolo do Espírito (Jo 7,38) e do Batismo; san
gue, símbolo da Paixão que nos dá o Espírito e o Batismo.
São três realidades entrelaçadas: o elemento material, a Cruz
e o Espírito.
Que ocorre fazer para corresponder ao dom de Deus? Já
respondeu o texto de S. João: temos de crer* para conseguir
a vida eterna. Só a fé dispõe a alma para {edeber com fruto
o Batismo.
Conclui o nosso capítulo: “Depois disto foi Jesus com seus
discípulos para a terra da Judéia; e aí habitava com êles e ba
tizava. E João estava também batizando em Enon, junto a
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S a li m ...” (Jo 3 ,2 2 -2 3 ). Discutem os intérpretes sobre se êste
batismo de Jesus ainda era o de João. Afirma-o Tertuliano (De
Bapt., 11, n. 3 ) e muitos Doutores com êle. Outros, com quem
estamos, mais se inclinam a pensar que já era o batismo cristão.
Assinala o evangelho o ciúme despertado nos discípulos de
João, por êsse batismo novo (Jo 3 ,2 6 ). A que invejar, se o
batismo era o de João? Entende-se melhor o baixo sentimento,
se diferente era o rito, como diferente era a pregação. Aliás,
ensinaria o Mestre doutrina nova, ligando-a a uma cerimônia já
obsoleta? Não dirá êle que não se deita vinho novo em odres
velhos? (Mt 9 ,1 7 ). Enaltecendo embora a obra do Precursor,
Cristo apresentou-a sempre como ultrapassada, perempta, subs
tituída pela nova ordem de coisas (Mt 11,11; Lc 7,28; 16,16);
fala no batismo joanino como coisa do passado (Mt 21,25;
Mc 11,30; Lc 2 0 ,4 ). Por que haveria êle de continuar um
rito antiquado?
Instituição do Batismo

Admitido que o Batismo, conferido em nome de Jesus por
seus discípulos (Jo 4 ,2 ), já era o Sacramento cristão, quando
foi êle instituído?
Impossível responder com certeza, na falta de dados da
Escritura e da Tradição. No que depende da livre vontade de
Deus, frágeis são as nossas hipóteses e conjeturas. Quem so
mos nós para penetrar os divinos conselhos? Nem por isso, en
tretanto, nos é vedado formar suposições com o devido recato.
Alguns teólogos fazem datar a instituição do Batismo do
dia da Ascensão do Senhor, quando êle ordenou que ensinas
sem e batizassem todas as gentes (Mt 2 8 ,1 9 ). Mais parece,
todavia, promulgação do preceito do que instituição do Sa
cramento. Outros apelam ao colóquio com Nicodemos. Mas não
seria, antes, advertência sobre a necessidade do Batismo? Ou
tros, énfim, remontam ao Batismo de Cristo no Jordão. O Ca
tecismo Romano se abalança até a asseverar categoricamente:
“não resta dúvida que Nosso Senhor instituiu êsse Sacramento,
quando conferiu à água a virtude de santificar, na ocasião em que
êle mesmo se fêz batizar no Jordão”. 4 Assim se explicaria que,
pouco após, êle mandasse os seus discípulos repetir o rito. Sem
dúvida, o Sacramento recebe a sua eficácia do sacrifício do Cal
vário, que era então realidade futura, mas como Cristo viera
ao mundo na qualidade* de vítima designada, êle — antecipando
sobre a sua consumação — já dava a graça pela virtuçle da
Cruz. Quando dizia a Madalena: “teus'pecados te são pèrdoados”, de antemão aplicava-lhes os frutos de sua Paixão.
4)
Catecismo Romano, II p. c. 2, n. 20, trad. Leopoldo Pires Mar
tins, ed. Vozes, 1951, p. 231.
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Mais plausível se nos afigurará a instituição do Batismo
no Jordão, se tivermos em mente que Jesus desceu às águas
como Cabeça da humanidade. Não para ser regenerado, mas
para nos regenerar. Nas palavras de S. Atanásio: “Quando o
Senhor, como homem, se purificava no Jordão, éramos nós que,
nêle, éramos purificados” (I Contra Arian., 1, 4 7 ). Ou, nas
de S. Ambrósio: “Um só se imergiu para elevar a todos; um
só desceu nas águas, para que todos nós subíssemos; um só
lavou os pecados de todos, a fim de que, nêle, todos os peca
dores morressem” (in Luc., 1. 2, 91).
Desta sorte, o novo rito batismal será a projeção, no es
paço e no tempo, de um primeiro “gesto de Jesus”, ao iniciar
a sua missão pública. Hoje, na pia batismal, encontra-se, co
mo outrora no Jordão, o mesmo elemento material, o mes
mo Cristo, a mesma ação do Espírito, a mesma voz do Pai.
II.

O BATISMO NAS EPÍSTOLAS PAULINAS

Morte e ressurreição

As palavras do Senhor, nos evangelhos, ensinavam-nos a
necessidade absoluta do Batismo e o porquê de tal necessidade:
a vida divina que o Verbo encarnado nos traz requer, para
germinar em nós, uma segunda nascença que, justamente, se
processa pela recepção do Sacramento.
Todavia, continuava encoberto o “como” do misterioso re
nascer. Obra do Espírito Santo pelo ministério da água, está
claro, mas tudo ignoramos da maneira pela qual o rito sagrado
realiza fim tão excelso. E seríamos tentados de repetir, não já
incrédulos senão perplexos, a interrogação de Nicodemos: “Co
mo se pode isto fazer?” (Jo 3,9).
Arauto da revelação cristã, S. Paulo completou os ensi
namentos do Mestre. E podia completá-lo por isso que as pa
lavras de Paulo não eram de Paulo, mas ditadas pelo Espírito,
mandado por Cristo, para ensinar aos Apóstolos todas as ver
dades (Jo 14,16; 16,13).
Ora, a doutrina de S. Paulo sobre o Batismo, podemos re
sumi-la numa curta frase: o Batismo nos faz nascer de novo
— sobrenaturalmente — porque nos incorpora a Cristo; e, mais
precisamente, porque nos mergulha na morte e ressurreição de
Cristo.
Tão descorado escórço dá apenas longínqua idéia do pen
samento rico e pujante*do Apóstolo. Ouçamo-lo pois.
Nos primeiros capítulos da epístola aos Romanos, pinta S.
Paulo o mais tétrico quadro da humanidade, coYrompida até o
cerne pelo pecado, prostrada sob a ira de Deus. Contudo, no
seu insondável amor, o Pai dá aos pecadores o seu próprio Fi
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lho que, pelo sacrifício sangrento, vence e extermina o pecado
e^ por conseqüência, salva e justifica os pecadores.
Como, porém, cada um de nós poderá apropriar-se pessoal
mente os frutos da imolação feita uma vez por todas, e assim par
ti cipaj da vitória de Cristo? Como romper com o passado pecami
noso, a fim de viver vida nova? -— Pela fé e o Batismo.
Ao descrever a eficácia do Sacramento, relembra o Após
tolo: “Vós não sabeis que todos os que fomos batizados em
Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos, pois,
sepultados com ele a fim de morrer pelo Batismo, para que,
assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
assim nós vivamos uma vida nova. Porque, se nós fomos enxertados à semelhança da sua morte, sê-lo-emos também à se
melhança da sua ressurreição, sabendo nós que o nosso velho
homem foi crucificado juntamente com êle, a fim de que seja
destruído o corpo do pecado, para que não sirvamos jamais ao
pecado” (Rom 6 ,3 -6 ).
Entre os simbolismos do rito batismal, mais óbvio é o de
“banho purificador”, tanto assim que aparece em diversas reli
giões. Encontramo-lo também em S. Paulo, como veremos mais
longe, porém o Apóstolo não lhe dá o mesmo relêvo do que
ao outro simbolismo — exclusivamente cristão êste: — a imer
são e a emersão como sinais eficazes de morte e ressurreição
espirituais. Para falar com exação maior: o simbolismo puri
ficador, fá-lo S. Paulo depender do segundo. A êste, tentare
mos aprofundar com maior detença.
I9 Para S. Paulo, o Batismo realiza a identificação mística
com Cristo. Desta identificação ou transformação, o rito não é
apenas representação, sinal externo, mas também causa eficaz:
enquanto o corpo do catecúmeno mergulha na água, mergulha
em Cristo a alma pecadora. Com esta diferença, que a imersão
espiritual produz um contacto muito mais íntimo do que a ou
tra. “Todos os que fostes batizados, a Cristo revestistes” (Gál
3 ,2 7 ). Ora, “revestir”, em linguagem paulina, não significa só
cobrir-se externamente — como o corpo se cobre de água —
mas ainda apropriar-se internamente.
Prova seja, entre outros, o seguinte passo: “revesti-vos de
entranhas de misericórdia, de longanimidade, de humildade, de
modéstia, de paciência” (Col 3 ,1 2 ). Revestir-se de Cristo é,
pois, ter em si a vida de Cristo. “Para mim viver é Cristo”
(Filip 1,21). Pelo mergulho espiritual em Cristo, de tal modo
desaparecemos nêle, que por êle somos compenetrados,^impreg
nados, empapados, como a esponja pela água do mar.2*
29 Essa identificação mística pelo Batismo, não é comu
nhão a Cristo em geral, mas união a dois mistérios de Cristo:
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a morte e a ressurreição. Muito apropriadamente a imersão n’água
simboliza a morte, e a emersão, a saída do sepulcro. O Ba
tismo será pois o indispensável meio, pelo qual nos incorpora
remos a um e outro mistério: “tendo sido sepultados com êle
no Batismo, no qual vós também ressuscitastes” (Col 2,12). Na
epístola aos Romanos, S. Paulo emprega uma expressão muito
realista e forte: ” crescendo junto com Cristo, na semelhança da
sua morte, crescemos também com êle na semelhança da sua
ressurreição” (Rom 6,5 ). Êsse estar enxertado ou “crescer jun
to” — que é a tradução literal — implica a mais íntima so
ciedade com Jesus morto e ressuscitado. Somos incorporados à
morte de Cristo, renascemos à vida com êle, e participamos do
seu triunfo. Tudo isso não de maneira extrínseca — como po
demos partilhar dos sucessos ou malogros de um ou outro homem
— mas de maneira vital, como o enxêrto introduzido no cavalo.
De sorte que a “semelhança”, em nós, de sua morte e ressur
reição, longe de ser algo abstrato e exterior, é uma réplica ou
reprodução vivida em nós, do fato histórico da morte e res
surreição do Senhor. O Batismo nos torna como que contempo
râneos da paixão e da vitória de Jesus.
Mergulhamos nesses mistérios, ao ponto de fazê-los nos
sos, como se pessoalmente houvéssemos morrido e ressuscitado
com Cristo. De tão estreita a união entre a Cabeça e os mem
bros, podemos na verdade considerar nosso o que Êle por nós
sofreu. Ora, Cristo morreu sobre a Cruz — assumindo nossas
prevaricações, “feito pecado por nós” (2 Cor 5,21) — a fim
de exterminar o pecado. Em conseqüência, pelo Batismo, que
nos traz a virtude da Cruz, nosso “velho homem”, corrompido
pelas paixões enganosas (E f 4 ,2 2 ), será cravado à Cruz para
morrer também (Rom 6,5; Gál 2,19).
O Sacramento consuma em nós a morte mística, pela ruptu
ra com o passado pecaminoso, que se encontra de fato sepul
tado na água batismal. Mas, assim como Cristo, longe de per
manecer para sempre nas entranhas da terra, se ergueu vito
rioso do sepulcro, à nossa morte mística ao pecado segue-se
a renovação interior, a vida celeste, consagrada a buscar “as
coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra
de Deus” (Col 3 ,2 ). Ressurreição espiritual, desde já, mas tam
bém, ao cabo, ressurreição corporal gloriosa, cujo germe é se
meado em nosso corpo, pelo sacramento (1 Cor 15,29).
Comunhão ao sacrifício doloroso e ao triunfo perene do
.. Salvador, o Batismo realiza pois em nós um mistério de morte e
' ressurreição espirituais. Definitivos foram o traspasso e o res
surgir da Cabeça, assim deveríam ser nos membYos; bem mais,
assim o serão desde que êstes permaneçam fiéis à graça batis
mal. Esta lhes fará perdurar, pelo tempo fora, aquela morte ao
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pecado, aquela sobrenatural regeneração, que êles viveram no
momento do Batismo. Alforriados para sempre, o mal não mais
terá poder sôbre êles (Rom 6,14).
De tal modo liga o Apóstolo a recepção do Sacramento ao
esforço moral para progredir, morrendo ao pecado não só em
direito mas de fato, que ele exorta os seus convertidos a serem
fiéis, a não voltarem à escravidão antiga, a não cederem à concupiscência que ainda estremunha (Rom 6,1 lss), a viverem
vida de ressuscitados, “escondidos com Cristo, em Deus” (Col
3 ,3 ). O mergulho em Cristo não deve ser coisa de um ins
tante, para logo após se desvanescer; mas a nossa vida, dora
vante, deverá ser Cristo (Filip 1,21). — O comportamento vir
tuoso, a integridade moral, são conseqüência imediata da recepção
frutuosa do Sacramento. As fôrças sobrenaturais, recebidas en
tão, devem desabrochar na santidade dos atos.
Desde o Batismo até a entrada no céu, o cristianismo re
sume-se no atuar da mesma graça “cristo-conformante”. Santo
é quem logrou reproduzir em si, com tôda a pujança, o mistério
da morte e ressurreição.
Com feliz inspiração, a liturgia restaurada da vigília pascal
prevê que todos os assistentes renovem, em comum, as promessas
do Batismo, como para espertar, em seu seio, a chama acendida
pelo Sacramento, a fim de que sejam, em verdade, mortos com
Cristo, ressuscitados com êle, vivendo com êle para servir o Pai.
O rito de purificação

Encarado o Batismo à luz do simbolismo especificamente
paulino, com maior facilidade entende-se o simbolismo mais
óbvio: banho de purificação. A morte e a ressurreição místicas,
com efeito, nos indicam o porquê dessa purificação.
Aparece mais claro o segundo simbolismo, nas epístolas do
cativeiro e nas pastorais. Aos Efésios, por exemplo, escreve:
“Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou
a Igreja, e por ela se entregou a si mesmo, para a santificar,
purificando-a no Batismo da água pela palavra da vida, para
apresentar-se a si mesmo esta Igreja gloriosa, sem mácula, nem
ruga, ou coisa semelhante, mas santa e imaculada” (E f 5,25-27).
S. Paulo não hesita em recordar a seus neófitos, de que
abismos Cristo os havia retirado. Contraste violento entre o que
foram e o que são. Aos Coríntios diz: “Nem os fornicadores,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem
os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que
se dão à embriaguez, nem os maldizéntes, nem os roubadores,
possuirão o reino de Deus. E tais éreis alguns de vós; mas fos
tes lavados, mas fôstes santificados, mas fostes justificados em
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nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, e mediante o Espírito de
nosso Deus” (1 Cor 6 ,9 -1 1 ). E ainda: “Estáveis mortos pelos
vossos delitos e pecados, nos quais andastes o u tro ra.. . mas
Deus, que é rico em misericórdia, pela sua extrema caridade,
com que nos amou, estando nós mortos pelo pecado, convivificou-nos em C r i s t o ...” (E f 2 ,1 -2 ,4 -5 ).
O que mais ressalta no primeiro texto da epístola aos Efésios, que citamos, é a menção explícita do que levou Cristo a
instituir o Sacramento: “Cristo amou a I g r e j a ...” O Batismo
è, pois, uma dádiva de amor. Resposta da infinita Bondade ao
grito da niiséria humana. A fim de fazer vislumbrar o fervor,
a profundidade do afeto divino, Paulo apela à comparação nup
cial: Cristo-Espôso, a Igreja-Espôsa. Reminiscência quiçá de
Ezequiel (1 6 ,6 -1 4 ), onde o povo escolhido é comparado a mí
sera e desprezada rapariga, que Deus purificou e ataviou para
desposá-la. Assini Cristo para a humanidade. Encontrada a ja
zer sôbre o monturo, foi inexplicàvelmente amada pelo Senhor.
Amando-a, não a podia deixar naquela ignomínia, “entregourse
por ela”, com seu próprio sangue a limpou. Mas êste sangue se
aplica às almas pelo rito sacramental ( “ablução da água com
a palavra de vida”). Desaparece o passado asqueroso e bro
tam as mais belas virtudes. Plasmada a nova Eva, ei-la enfim
resplandente Espôsa, digna em tudo do divino Esposo.
Passagem preciosíssima para a teologia do Batismo. Mos
tra-lhe: a) a natureza: é um banho de água, que se reveste
de significação cristã, pelas palavras que o acompanham ( “ma
téria” e “forma” ).
b) ã origem: foi instituído por Cristo, de maneira perma
nente, para constituir a Igreja através dos tempos.
c) o motivo da instituição: o inexcedível amor de Cristo
pelos homens.
d) a razão da eficácia: é a morte de Cristo que o Sacra
mento aplica à alma (infrangível dependência do Sacramento
para com a Cruz).
e) os efeitos: 1* purifica (efeito negativo): como a água
deterge o corpo, assim o Batismo limpa a alma de “máculas e
rugas”, imagens do pecado. 29 santifica (efeito positivo): con
fere a graça que torna a alma “gloriosa, santa e imaculada”.
39 plasma a Igreja (efeito social), reunindo os homens em uma
só pessoa mística, unida como Espôsa, pela caridade, a Cristo.
Na epístola a Tito, reponta o Batismo qual grande mani
festação do amor divino pelo homem. “Também nós outrora
éramos insensatos, incrédulos, desgarrados, escravos de várias
paixões e prazeres, vivendo na malícia e na ihveja, dignos de
ódio, e odiando os outros. Mas, quando apareceu a bondade e
o amor pelo homem do Salvador nosso Deus, não pelas obras
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de justiça que tivéssemos feito, mas por sua misericórdia, sal
vou-nos mediante o Batismo de regeneração e de renovação do
Espírito Santo, que êle difundiu sobre nós abundantemente por
Jesus Cristo nosso Salvador; a fim de que, justificados pela sua
graça, sejamos herdeiros da vida eterna, segundo a esperança"
(Tito 3 ,3 -7 ).
O duplo efeito, negativo e positivo, do banho ritual, nos
é descrito como “regeneração e renovação".
a) regeneração ou renascimento (palingenesia). Como en
sinara Jesus a Nicodemos, o Batismo é um renascer espiritual,
simbolizado pela emersão do seio da água. Morto ao passado
pecaminoso — sepultado para sempre no elemento líquido —
o homem nasce de novo a uma vida inteiramente endeusada.
“Quem está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coi
sas velhas, eis que tudo se faz novo!" (2 Cor 5,17; cf. Gál
6,15; Ef 4 ,2 3 -2 4 ). Irrompe a ordem sobrenatural, forma-se o
“homem novo" semelhante a Cristo. S. Luís, rei de França,
comprazia-se em assinar “Loys de Poissy", considerando o vi
larejo onde fora levado à pia batismal como a sua verdadeira
terra natal.
b) renovação. Só se renova o que já existia, mas descaíra.
Indica-se assim que a “nova criatura” pressupõe algo: o peca
dor. Fixa-se o nexo entre o presente radioso e o lugubre pas
sado: “ ...despojando-vos do homem velho com tôdas as suas
obras, e revestindo-vos do n o v o ..." (Col 3,9 -1 0 ; Ef 4,22-24).
c) Enfim, a epístola a Tito indica que a eficácia do Ba
tismo não é obra nossa. Como poderia o homem, por mais se
esforçasse, renascer de novo? A virtude do Sacramento vem
da onipotência misericordiosa do Deus Trino. Assim criara o
primeiro homem, assim cria novamente o cristão. O Espírito
Santo santifica, por meio do rito, derramando sobre nós a gra
ça batismal; mas o Espírito nos foi mandado pelo Filho, nos
so Salvador, na ara da Cruz; o Pai, enfim, no seu amor pelos
homens, nos deu o próprio Filho. Aclara-se o porquê da “for
ma" sacramental, como a sua invocação trinitária.
Cumpre ainda assinalar, em S. Paulo, dois efeitos do Ba
tismo, individual um, social o outro.
Filiação adotiva

O Batismo realiza em nós dupla filiação espiritual, pois
faz de nós filhos de Abraão e filhos de Deus.
Na sua polêmica contra o legalismo judaico, argúi o Após
tolo de que as promessas — o “testamento" — feitas por Deus
em favor de Abraão e de sua descendência, 430 antes da pro
mulgação da Lei no Sinai, nada tem a ver com esta, que tam-
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pouco as pode revogar. Ora, qual é a verdadeira descendência
de Abraão? — E ’ Cristo (Gál 3,15-17). Não só o Cristo his
tórico, mas ainda o Cristo místico, a saber o Cristo histórico
enquanto êle incorpora, identifica a si mesmo, os seus mem
bros. Mas como é possível tal união dos fiéis com Cristo, que
permite a passagem da herança, dela aos seus? — E ’ possí
vel pela fé e o Batismo. No Sacramento, somos de tal sorte
unidos, “con-corporados”, a Cristo Jesus, que formamos uma
só pessoa mística com êle. Fazendo parte de Cristo, “revesti
dos” dêle, nós lhe partilhamos os direitos, por êle somos des
cendência de Abraão, legítimos herdeiros do patriarca e, por
conseqüência, de Deus (Gál 3,27-29).
Tão íntima a incorporação a Cristo, que ela vai muito além
de uma herança, de uma filiação legal; somos mais do que da
família de Abraão, somos da família de Deus, porque somos enxertados na própria filiação do Filho.
Para comprovar o sublime parentesco, Paulo apela não
mais ao direito sucessorial, mas à experiência religiosa do cris
tão. O mesmo clamor do Filho, no horto das oliveiras, ressoa,
pelo Espírito, no coração do batizado: Abba, Pai! Outrora es
cravos, somos feitos, pelo Batismo, filhos bem-amados- do Pai
celestial (Gál 4,6; Rom 8 ,15-16). No fundo, há um só Filho,
Cristo, mas neste estamos nós.
Formação da Igreja

Na primeira epístola aos Coríntios, S. Paulo, desejoso de
manter, pelo laço do amor, a unidade no seio das diversidades
das funções e dos dons carismáticos, é levado a comparar o cor
po eclesiástico ao corpo humano. Neste, reina distinção e soli
dariedade entre os membros, todos necessários ao bem do con
junto. Harmonia supõe variedade, mas, se esta se aguça em
antagonismo, perece o organismo. Aplicando à comunidade cris
tã: “assim como o corpo é um, e tem muitos membros, mas to
dos os membros do corpo, embora sejam muitos, são contudo
um só corpo; assim é também Cristo” (1 Cor 12,12). O final
surpreende. Esperaríamos: “assim é também a Igreja”. Expli
ca-se a substituição, por estarem os cristãos de tal modo unidos
a Cristo, que passam a constituir o próprio “corpo de Cristo”,
como diz mais abaixo o Apóstolo (vers. 2 7 ). No homem, a ca
beça e o membro formam um só corpo, e como, sobrenatural
mente, os cristãos têm por Cabeça a Cristo, justo é que receba
mos, em conjunto, um só nome: Cristo.
Paulo prossegue, explicando: “porque num mesmo Espí
rito fomos batizados todos nós, para sermos urh só corpo” (vers.
13). A unidade da Igreja origina-se, por conseguinte, da uni
dade do Batismo, no qual age. um só e mesmo Espírito. Donde,
Iniciação Teol. II — 7
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escreverá aos Efésios: “Há um só corpo e um só Espírito, co
mo também vós fostes chamados a uma só esperança pela vos
sa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só Batismo”
(E f 4 ,4 -5 ).
O Batismo, portanto, plasma o Corpo Místico. Imergindo
todos em Cristo, o rito faz desvanescer as diferenças de sexo,
raça e condição social, reúne a multidão dispersa num só or
ganismo sobrenatural, animado pelo Espírito de Cristo (Gál
3 ,2 6 -2 9 ).
À semelhança dos israelitas, moralmente incorporados a
Moisés — medianeiro entre Deus e os hebreus — a fim de
formar um só povo eleito (1 Cor 10,2), os cristãos, incorpo
rados mlsticamente a Cristo, formam o novo povo escolhido.
Batizados na morte única do Cristo único, todos os cristãos são
um só, em Cristo Jesus (Gál 3,28).
Donde pôde S. Paulo adiantar que a divisão entre os crisj^Ug-divide o mesmo Cristo. Verberando a discórdia correntia
na comunidade de Corinto, onde alguns declaravam: “eu sou
de Pedro”, outro: “eu, de Apoios”, outros ainda: “eu, de Pau
lo”, outros enfim: “eu, de Cristo”, indaga o Apóstolo mordaz
mente: “está dividido Cristo? Porventura Paulo foi crucificado
por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou gra
ças a Deus, porque .não batizei nenhum de vós a não ser Crispo
e Caio; para que ninguém diga que fostes batizados em meu
nome” (1 Cor 1,13-15).
No uso bíblico, “invocar o nome” de uma pessoa sobre
uma outra ou sobre uma coisa, era tomar posse desta coisa
ou pessoa, para aquela (Num 6,27; Deut 28,10; 2 Par 7,14;
Is 4 ,1; Dan 9,18-19, etc.). Em consequência, “batizar em no
me de alguém” equivalia a atribuir-lhe a propriedade do ba
tizado, de sorte que houvessem os Coríntios sido batizados “em
nome” dêste ou daquele evangelista ou apóstolo, seriam coisa
sua e haveria pluralidade de salvadores e não mais um só, Cristo.
Mas todos haviam sido batizados “em nome de Cristo”, logo to
dos foram entregues ao senhorio de Cristo. O próprio nome de
“cristão”, de que se gloriam os fiéis, indica esta pertença.
Por virtude de sua imolação salvadora, o Redentor reuniu,
em um só Corpo Místico, judeus e gentios, e o Batismo — por
nos trazer a virtude da Cruz — é o meio de integrar a êsse
Corpo Místico cada homem que vem ao mundo. Cresce a Igreja
pelo Sacramento, e por êle também se lhe conserva a unidade.
Fossem os catecúmenos batizados em nome de Pedro, de Paulo,
de Apoios, e seriam agregados a três “igrejinhas” heterogê
neas. Havendo porém um só Batismo, há uma só Igreja (E f
4,5; 5 ,2 6 -2 7 ).
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Batismo e fé

De todos os textos citados, decorre a necessidade do Ba
tismo, segundo S. Paulo. Sem Batismo, não há comunhão à
morte e ressurreição do Senhor, logo não há morte ao pecado
e regeneração ou nascença à graça. Sem Batismo, não há fi
liação divina, nem constituição da Igreja. Longe de ser rito dis
pensável, é a base mesma da religião cristã.
Opõe os protestantes a doutrina — mal interpretada — da
“justificação pela fé”. Bastaria, portanto, segundo S. Paulo, a
fé sem o Sacramento. No máximo, êste será mero símbolo da fé.
Sem embargo, a oposição armada entre fé e Batismo, não
passa de conflito artificial, pois que uma condiciona o outro,
ambas mütuamente se compenetram. Nem a fé justifica inde
pendentemente do Batismo, nem o Batismo independentemente
da fé. De um lado, quem crê em Cristo deseja o Batismo, ins
tituído por Cristo para a regeneração da alma; de outro lado,
o Batismo recebido sem fé, não justifica. Como morreriamos e
ressuscitaríamos com o Senhor, se nêle não créssemos? Rece
ber o Sacramento é professar a fé no Redentor. A fé, por seu
lado, toma forma no Sacramento: realiza-se, no ato batismal,
a justificação pela fé, pois que o Batismo é o Sacramento da fé.
Indicam bem claro a interdependência êstes dois textos:
“Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois
todos os que fôstes batizados em Cristo, revestistes a Cristo”
(Gál 3 ,2 6 ). “Tendo sido sepultados com êle no Batismo, no
qual vós também ressuscitastes mediante a fé na ação de Deus
que o ressuscitou dos mortos” (Col 2 ,1 2 -1 3 ).
O mesmo, aliás, se colhe das palavras de Jesus a Nicodemos: o indispensável renascer da água e do Espírito é condi
cionado pela elevação de Cristo sobre a Cruz, e, por conseqüência, exige a fé no sacrifício redentor (Jo 3,5,14-15). No cami
nho de Damasco Paulo creu com fé vivíssima, o que não im
pediu Ananias de lhe dizer: “levanta-te e batiza-te e lava os
teus pecados” (At 22,16).
S. Basílio apenas explicitava a revelação, ao escrever: “Na
verdade,. fé e Batismo, êsses dois modos de salvação, estão li
gados um ao outro e são indivisíveis, porque, se a fé recebe
do Batismo a sua perfeição, o Batismo se funda sôbre a fé.
Uma e outro tiram a sua perfeição das mesmas normas: como
cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, assim somos
batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A profissão de fé que leva à salvação vem primeiro, porém o
Batismo, sêlo de nosso assentimento, segue de perto” . #
■) Basile de Césarée. Traité du St. Esprit, c. 12. Paris, éd. du
Cerf, 1945, p. 157.
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A regeneração batismal é fruto do encontro entre a fé e a
graça. A fé é condição indispensável para receber a graça trans
mitida pelo sacramento: Cristo nos traz a vida sobrenatural en
volvida no rito batismal, e a alma abre-se a esta vida, crendo.
Por isso, na colação do Batismo, a Igreja exige do cateciimeno a profissão de fé, antes de derramar sôbre êle a água salutar.
III.

ELEMENTOS, MINISTRO E SUJEITO DO BATISMO

“Matéria” e “forma”

Tão necessário o Batismo, era de esperar da misericórdia
divina a escolha de um elemento sensível muito comum, para
fazê-lo significar a regeneração espiritual. De fato, Jesus disse
a Nicodemos: “aquêle que não renascer da água. . . ” (Jo 3 ,5 ).
Nos Atos dos Apóstolos, narra-se a evangelização do etíope por
Filipe diácono, “e continuando êles o seu caminho, encontraram
água, e o eunuco disse: eis água, que motivo me impede de
ser b a tiz a d o ?... E mandou parar o coche, e desceram os dois
à água, Filipe e o eunuco, e o batizou” (At 8,36,38). Um
pouco mais longe, relata o texto sagrado como o Espírito San
to desceu sôbre Cornélio e seus companheiros gentios: “Então
Pedro disse: Porventura pode alguém recusar a água para que
sejam batizados, a. êsses que receberam o Espírito Santo co
mo nós?” (At 10,47).
No curioso anedotário que coligiu sôbre o monaquismo palestinense do século VI, João Moschus narra que dez jovens,
fugindo à guerra, se embrenharam pelo deserto, onde não tar
daram em sofrer as conseqüências da fome, da sêde e do ca
lor. Ressentiu-se particularmente certo hebreu. Os companhei
ros, após carregá-lo por algum tempo, vendo-o reduzido ao
artigo de morte, resolveram abandoná-lo a fim de não pere
cerem êles também. Mas o outro adjurava-os: “Pelo Deus que
deve julgar a vivos e mortos, não me deixeis morrer judeu se
não cristão. Tende piedade de mim e batizai-me pois, a fim
de que eu deixe esta vida cristão e vá ao encontro do Senhor”.
Retrucaram os outros: “Não nos é lícito; batizar pertence aos
bispos e sacerdotes; aliás não há água aqui”. (Grande igno
rância a sua: no caso de necessidade, qualquer pode batizar;
e na falta d’água, o desejo supre). Mas como o outro insis
tisse, um dêles disse: “ponham-no de pé e dispam-no”. A mui
to custo conseguiram fazê-lo e nosso homem, enchendo então
as mãos de areia, deitou-a por três vêzes sôbre a cabeça do
moribundo, repetindo a fórmula batismal. Por milagre, sarou
instantâneamente o judeu, e chegada que foi a pequena tropa
a Ascalon, relataram o acontecido ao bispo. Este convocou o
clero para resolver o estranho caso. Como de sólito, acendeu-se
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viva controvérsia, à qual o prelado pôs têrmo, ortodoxamente,
mandando que o judeu se fosse fazer batizar no Jord ão.0
Deleitavam-se os Santos Padres em descobrir um simbolis
mo batismal nas%diversas águas mencionadas no Antigo Testa
mento. Foram amestrados pelos príncipes dos Apóstolos. Nas
águas do dilúvio, S. Pedro via uma figura do Batismo cristão
(1 Ped 3,2 0 ). Texto algo escuro, que podemos interpretar em
dois sentidos. I9 as águas do dilúvio, destruidoras da humani
dade primitiva, simbolizam o estado de morte do qual somos
salvos pelo Batismo, que nos faz entrar na Arca, figura da
Igreja. Causa de morte para muitos, as águas do dilúvio foram
instrumentos de salvação para os oito da família escolhida. 29
as águas do dilúvio purgaram o mundo de suas iniqüidades, co
mo as águas batismais limpam-nos dos nossos pecados.
S. Paulo via na travessia do mar Vermelho, sob a chefia
de Moisés, uma experiência de libertação, que prenunciava o
Batismo. As águas avermelhadas pelo sangue do Cordeiro, li
vram da servidão do pecado, o povo cristão incorporado a Cris
to (1 Cor 10,2). E como Faraó, inimigo dos israelitas, foi
sepultado nas ondas do mar, assim o pecado, nosso inimigo, nas
águas batismais.
Fala ainda o Apóstolo em batismo “na nuvem e no mar”,
outro símbolo, porventura, do Sacramento cristão no Espírito e
na água. A nuvem guiava os israelitas, iluminando-os durante
a noite e encobrindo-os, durante o dia, dos ardores do sol (cf.
SI 77,14; 104,39); assim o Batismo é iluminação da inteligên
cia e amortecimento da concupiscência. Lembra enfim S. Paulo
as águas salutares que, no deserto, jorraram do rochedo, fi
gura de Cristo (1 Cor 10,4).
Trilhando êsse caminho dos símbolos, os Santos Padres
lembram as águas do caos inicial a que o Espírito sobrepairava
(Gên 1,2); as águas do Jordão, purificando a lepra de Naaman
(4 Rs 5 ,1 4 ); as águas da piscina probática que, agitadas pelo
anjo, curavam o enfêrmo que nelas descia primeiro (Jo 5 ,4 );
as águas da piscina de Siloé que restituíram a visão ao cego
de nascença (Jo 9 ,7 ), etc.
A Liturgia interpreta, belamente, do rito batismal, a profe
cia de Ezequiel sôbre as águas que jorravam a oriente do tem
plo e espalhavam fertilidade sôbre a Terra santa (Ez 4 7 ,1 -1 3 ).
Como no tempo pascal a missa rememora constantemente o mis
tério do Batismo, realizado na vigília da Páscoa, cada domin
go, antes do ofício solene, a Igreja canta, durante a aspersão
a) Jean Moschus, Le pré spirituel, c. 176, éd. du\ Cerf, Paris, 1946,
p. 230. — O final parece aludir a certa crença antiga — contra a
qual já reagia Tertuliano (De Bapt. c. 4, n. 1) — na maior valia do
Batismo recebido no Jordão.
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com água benta, — como para pôr diante da mente a grata
recordação da ablução batismal — a seguinte antífona: “Vi
água jorrando do Templo, do lado direito, e todos os que esta
água tocam, foram salvos e dirão: aleluia, aleluia!"
Considerado em si mesmo, o elemento líquido presta-se a
multíplice simbolismo: limpando, significa a purificação da alma;
fertilizando, figura a fecundidade espiritual; refrescando, assi
nala o abrandamento da concupiscência; por sua transparência,
representa o fulgor da graça e das virtudes infusas.
Em caso de necessidade, qualquer água “verdadeira e na
tural" (D. 858) pode servir: de fonte, rio, poço, do mar, do
orvalho, do gêlo ou do granizo derretido, águas minerais, etc.
Que seja quente ou fria, pouco importa (D. 69 6 ). Inválido, po
rém, seria o Batismo conferido com outros líquidos, como leite,
óleo, suco de frutas, etc. Inocêncio III, em 1206, declarou nulo
o Sacramento ministrado com saliva (D. 412) e Gregório IX,
em 1241, invalidou o rito conferido com cerveja (D. 4 4 7 ). De
vemos obedecer com rigor à escolha de Cristo. No Batismo so
lene, manda a Igreja que se empregue água especialmente ben
ta; bênção esta de origem antiquíssima, atestada já por Tertuliano (De Bapt., c. 4, n. 4 ).
Como a água pode servir a tão diversos misteres, torna-se
necessário determinar o simbolismo: ao puro elemento material
acrescenta-se uma áção, a de abluir.' Completado assim o sim
bolismo da “matéria", aparece com maior clareza que o Ba
tismo é um rito de purificação: lavando o corpo, significa-se a
limpeza sobrenatural da alma.
Mostra a história da Liturgia que a ablução cristã reves
tiu, através dos tempos, três formas diversas: imersão, infusão,
aspersão. Talvez a imersão tenha sido o rito primitivamente mais
usado: o rápido mergulho n’água figurava, à maravilha, a cau
sa e os efeitos do rito sacramental: a morte e sepultura de Cris
to, seguidas pela ressurreição, e a conseqüente morte e renas
cença do catecúmeno. Por ser tríplice, simbolizava os três dias
de sepultamento, e também as três pessoas da Trindade.
Sem embargo, o Batismo por infusão de água sobre a ca
beça parece também ter sido usado desde os tempos apostóli
cos. Escassas as piscinas em Jerusalém e hostil o meio, onde
haveria Pedro de imergir os 3.000 convertidos de Pentecostes?
Quando lemos nos Atos que Paulo, aprisionado em Filipos, con
verteu o carcereiro e batizou-o com toda a sua família (At 16,33),
é pouco provável que na prisão se encontrassem meios de imer
gir êsses catecúmenos. E os doentes, presos ao leito, como re
ceberíam o Sacramento?
T) Em têrmos técnicos: a água é a “matéria remota”, a ablução,
a “matéria próxima”.
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Aliás, na antiquíssima Didaché, — datada de fins do século I
— encontramos menção explícita do Batismo por infusão: “ba
tiz a i... na água'corrente. Se não há água viva, batize-se em
outra água, e, faltando água fria, na água quente. Se não tens
bastante nem de uma nem de outra, deita três vezes água so
bre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo”. 8
As pinturas das catacumbas atestam a existência de um
rito batismal misto: imergia-se a parte inferior do corpo, ao
passo que o ministro derramava água sobre a cabeça.
Enquanto as igrejas orientais até hoje batizam por imer
são, a partir do fim da Idade Média a Igreja latina — exceto
a de Milão — passou a usar exclusivamente o Batismo por in
fusão. Diferenças acidentais, que não afetam o significado do
ato. Qualquer que seja o modo adotado, é sempre ablução purificadora.
Não^ obstante, o sinal sensível carece ainda de ulterior de
terminação. Pois que uma ablução pode ter finalidades diversas,
ocorre indicar ainda o seu caráter religioso, a saber: que ela é
feita no intuito de batizar (D. 398, 1317). E como — sem fa
lar no batismo de João — várias religiões praticavam ritos purificatórios, é necessário que à água se juntem palavras, decla
rando em nome de quem se batiza (D. 53, 296a, 297, 430,
482, 6 9 6). Ensina S. Paulo: Cristo santificou a Igreja, “puri
ficando-a no Batismo da água, pela palavra de vida” (E f 5,26).
Por si, a água não é atuosa; a virtude purificadora lhe vem
das palavras, e estas foram prescritas por Jesus: “ensinai
todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo” (Mt 28,19). Tal é a “forma” sacramental.
Poderia causar dúvida o fato de ser várias vêzes assina
lado, nas Escrituras, o Batismo “em nome de Jesus” (At 2,38;
8,12,16; 10,48; 19,5, etc.). Vem aclarar o problema o último
texto referido. Chegou Paulo a Éfeso e aí encontrou alguns discí
pulos. Perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo.
Contestaram que nem sequer tinham ouvido falar no Espírito
Santo. E o Apóstolo: “Em que Batismo, pois, fôstes vós ba
tizados?” E êles responderam: “No Batismo de João”. Paulo
ensinou-lhes então o caráter preparatório do batismo joanino.
“Ouvindo isto, foram êles batizados em nome do Senhor Jesus”
(At 19,1-5). Vê-se que o Batismo “em nome de Jesus” opõese ao batismo de João. Paulo supõe que o Batismo cristão é
conferido com invocação da Trindade.* Quem ignora até o
nome do Espírito Santo, não pode ter recebido o Sacramento.
8) Didaché, c. VII. — Les Péres Apostoliques^ I, Paris, Picard,
1907, p. 14.
■
’ ) Na Ia aos Coríntios (10,10) o Apóstolo relaciona a fórmula
trinitária com os efeitos do Batismo.
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Expressadas pela “forma” a ação do ministro, o sujeito
da ablução, e a fonte divina donde lhe vem a eficácia, está
completo o simbolismo da água e do uso sacramental que dela
fazemos. Constituído enfim o sinal sensível, torna-se apto a sig
nificar o mistério do Batismo e, significando-o, a realizá-lo.
“Unindo-se a palavra ao elemento, daí nasce o Sacramento”,
diz S. Agostinho (In Ioan. 80, n. 3 ).
Ministro

A mesma necessidade, externa e universal do Batismo, que
inclinaria Jesus a lhe escolher “matéria” tão encontradiça, ha
vería também de levá-lo a alargar o mais possível o rol dos
que podem conferir o Sacramento.
Só um homem está excluído dêsse ministério: o próprio
recipiente. Em 1206, foi referido a Inocêncio III que certo ju
deu, na iminência de «morrer, se batizara a si mesmo. Contestou
o Papa que o rito deveria ser reiterado, pois outro é o que ba
tiza, outro o que é batizado, segundo o mandado do Senhor
(Mt 28,19; D. 4 1 3 ).
Salvo esta única exceção, todos, absolutamente todos —
ainda os hereges e pagãos — podem batizar vàlidamente. Pedese-lhes apenas a execução fiel do rito tão simples, unido à in
tenção de fazer o que faz a Igreja (D. 696).
Vimos, no capítulo anterior, como o Papa S. Estêvão I não
vacilou em censurar S. Cipriano, que negara aos hereges o po
der de batizar. Declarava o Pontífice: não se deve inquirir quem
batizou, contanto haja invocado a Trindade. Do mesmo modo
decidiram os seus sucessores.19
A quem não reflete, causa surprêsa que um infiel possa intro
duzir alguém no grêmio da religião cristã. Cessa o espanto, se
lembramos que afinal é Cristo quem batiza, e onde Cristo está
presente, não nos deve preocupar a qualidade do seu instrumen
to. Pode o Senhor servir-se de qualquer ministro. A malícia even
tual de um dêles de modo algum obsta a santificação do recipiente,
porquanto a graça vem da Trindade e não de quem confere o rito.
Sem dúvida, fora da Igreja não há Sacramentos — como
lembrava S. Cipriano, — mas o herege, o judeu ou o pagão,
embora não pertençam à Igreja, unem-se momentâneamente a ela,
pela intenção de fazer o que ela faz ao conferir o rito da ini
ciação cristã. '
Ministrado corretamente por qualquer pessoa, o Batismo» é
sempre válido. Mas nem sempre é lícito. Salvo‘emergência, o mi
nistro do Sacramento deve ser o Bispo, o sacerdote, e o diácono por justa delegação. 11 Com efeito, o “caráter” impresso*)
10) D. 46, 47 nota 1, 53, 88, 94, 229, 335, 430, 696, 860.
**) Código de direito eclesiástico, cân. 738, 741, 744.
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pela Ordem consagra alguns homens à função sublime de “dispenseiros dos mistérios de Deus” (1 Cor 4 ,1 ). Ministro do
Corpo Místico, é normal que o sacerdote lhe agregue novos
membros; votado à eucaristia, é também normal que encaminhe
os fiéis à mesa sagrada, desde os primeiros passos.
Conferido o Batismo, surge espiritual parentesco entre o
ministro e o novo cristão: este é verdadeiramente filho de quem
o gerou em Cristo. 11
Os Padrinhos

Já observamos uma sorte de paralelismos entre a vida so
brenatural e a natural. Nascida a criancinha, ocorre-lhe ter ama
que a nutra e, mais tarde, pedagogo que lhe ensine os rudi
mentos. Assim, nascida espiritualmente pelo Batismo, carece a
alma de amparos que lhe permitam crescer e se desenvolver na
ordem da graça. Tal a função de padrinhos e madrinhas. E
como no plano sacramental, sempre baixa até nós o sobrena
tural através de sinais sensíveis, assim também o parentesco es
piritual entre afilhado e padrinho só exsurge se êste tocar fi
sicamente, por si ou por seu procurador, o corpo do catecúmeno,
no momento da ablução sag rad a.*13
Na Igreja antiga, desempenhavam padrinhos e madrinhas
importante papel. Apresentavam à comunidade os novos recru
tas, respondendo por sua idoneidade, contribuíam a amestrá-lo
durante o longo catecumenato. No ato do Batismo, ajudavam
os afilhados a descer à piscina e a sair dela, revestiam-nos
com as cândidas vestes dos neófitos, zelavam-lhes mais tarde a
fé e os costumes.
No Batismo das crianças, os padrinhos — cuja presença
já é atestada por Tertuliano (De Bapt. c. 18, n. 1) — como
que emprestam aos inocentes o próprio coração para que
creiam, e os lábios a fim de que professem a fé. Em nome dos
afilhados, tomam solenes compromissos de renúncia a Satanás
e de fidelidade a Cristo. Daí nascem as suas graves responsa
bilidades: velar para que tais promessas não sejam vãs. Ao
contrário do que comumente se acredita, os padrinhos não se
obrigam de forma alguma a amparar a vida material dos afi
lhados, senão a sua vida religiosa.
Desta obrigação, decorrem as qualidades que os pais deve
ríam procurar naqueles que escolhem para padrinhos de seus
filhos. Como poderá exercer as funções de pedagogo cristão
quem é ateu, ou indiferente, ou escandaloso? Quase sempre, en
tretanto a escolha pauta-se por conveniências familiares ou so
ciais, ou ainda pelo desejo ’ de assegurar futijramente ao novo
. " ) Ibid., cân. 768.
13) Ibid., cân. 765, n. 5.
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rebento amparo material. O padrinho é quem dá presentes e
arranja empregos. Em certos meios até, o vocábulo laicízou-se
por completo, perdendo todo significado religioso.
Outro gravíssimo abuso, muito encontradiço entre nós, é
de diferir indefinidamente o Batismo, sob pretexto de que os pa
drinhos residem em localidades distantes. Continua a criança
pagã por meses — anos até — arriscada de morrer sem ser
regenerada. Conhecemos uma que chegou à idade madura, sem
pre à espera da madrinha ausente.
Os padrinhos, de seu lado, de mais a mais perdem a cons
ciência da importância cristã — não mundana — de seus de
veres. O abuso não é de hoje. Já no século XVI lamentava o Ca
tecismo Romano: “Êste cargo está sendo muito descuidado na
Igreja. O nome, vazio de sentido, já parece exprimir uma sim
ples formalidade. Muitos fiéis nem vislumbram o que nele há
de sagrado. No entanto, todo padrinho deve lembrar-se de que
sua obrigação principal é velar sempre pelos filhos espirituais:
orientá-los em tudo quanto se refira à vida cristã; empenhá-los,
enfim, a moldarem os seus atos na solene promessa que o pa
drinho fizera por eles, durante as cerimônias do Batismo”. 14
Se assim era naquela época, muito mais será na sociedade descristianizada de hoje. Entretanto, essa descristianização mesma
exigiría — hoje muito mais do que então — que os padrinhos
suprissem à deficiência dos pais, no que se refere à educação
religiosa dos afilhados.
Necessidade do Batismo

Impossível resgatar o pecado, e renovar-se sobrenatural
mente, senão por Cristo, único Salvador (At 4 ,1 2 ), que, por
seu Sangue, nos reconciliou com Deus, “feito por nós justiça,
santificação e redenção” (1 Cor 1,30). Impossível, por conse
guinte, salvar-se sem ser membro de Cristo. E já que o Batismo
nos incorpora a Cristo, segue-se que o Batismo é necessário a
todos para a salvação. Doutrina perpétua da Igreja, de novo de
finida pelo Concilio Tridentino (D. 790, 861, 89 5 ).
Esta necessidade não decorre apenas do preceito de Jesus
Cristo a seus Apóstolos de batizarem todas as gentes 10, mas ain
da de que êle constituiu o Batismo como único meio de se in
corporar a êle, logo de se'salvar: “quem não renascer da água
e do Espírito Santo não pode entrar no Reino de Deus-P (Jo
3,5). Verdádií* novamente salientada pelo Tridentino1 (D. 7 9 6 ):
Já nos explicou S. Paulo o porquê desta necessidade: tão in
dispensável a morte de Jesus para nos salvar, tão indispensável
iÁ) Cat. Rom., 2 p., cap. 2, q. 27 (ed. cit., p. 235s).
,0) Com efeito, um simples preceito (por ex. de assistir à missa
aos domingos) pode vir a não obrigar por graves motivos.
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o Batismo, no qual se reproduz em nós, pessoal e vitalmente,
a morte e ressurreição de Cristo.
De tal forma inelutável a necessidade, que a alma da crian
cinha, morta sem Batismo, não se evola ao céu. Será relegada
ao Limbo, onde gozará de certa felicidade natural, porém não
privará da intimidade de Deus. Com efeito, falece à criancinha
qualquer meio de se incorporar a Cristo, a não ser o rito sacra
mental; logo, na falta dêste, não pode gozar da bem-aventurança.
Tanto encareciam os antigos a necessidade do Batismo,
que Clemente Alexandrino e Hermas fantasiaram uma descida
dos Apóstolos — já martirizados — aos Limbos, a fim de ba
tizarem os justos da Antiga Lei. Só assim teriam êstes acesso
ao Paraíso!
'
A mesma necessidade absoluta defronta o pagão adulto,
quando tem o Sacramento à mão. Anatematiza portanto o Tridentino quem pretendesse ser o Batismo de livre escolha, ou
facultativo (D. 8 6 1 ). Afrouxa-se a necessidade, para os adultos
sem possibilidade de receber o rito. De absoluta, se torna re
lativa. Não é mais indispensável a recepção atual do Sacramento,
mas é indispensável que a alma se encontre — ao menos pelo
desejo implícito — em relação com o rito .10 Ensina o Concilio
Tridentino que, promulgado o evangelho, a justificação não se
pode produzir sem a ablução regeneradora ou o seu voto (D. 79 6 ).
Pelo desejo, o Sacramento já existe — não na sua mate
rialidade, mas de um modo espiritual ou mental — na alma de
quem o deseja. E como o Sacramento não é feito para o cor
po, mas para a alma — só atravessa o corpo a fim de chegar
à alma — êle já começa a ter a sua eficácia de sinal, em vir
tude dessa existência mental.
Batismos de sangue e de desejo

A situação dos adultos impedidos, sem culpa sua, de rece
ber o Sacramento, levou a distinguir, ao lado do Batismo nor
mal, que é o Batismo d’água, dois outros, excepcionais, os Ba
tismos de sangue e de desejo. Em casos anormais, êstes suprem
o primeiro, embora não sejam independentes dêle: o Batismo
de desejo, como o mesmo nome indica, refere-se ao Batismo
d'água, e o Batismo de sangue envolve o Batismo de desejo.
Cada ano, a 10 de março, a liturgia^ dos* 40 mártires de
.Sebaste píopôe à ^nossa admiração a «ófàgem dêsses soldaíos,
eiffostoV^rrus, por uma noite inteira,; sôbré a siíperfície congela
da de um lago. Subjugado por tamanho heroísmo, e recreado por
celeste visão, eis que um dos guardas despoja aç vestes, professa
em altas vozes a religião cristã, agrega-se aosv mártires e com
ia) CL O Mistério da Igreja, p. 190ss.
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êles é coroado. Não recebera o Batismo, mas repugna a con
denação eterna de quem dera a vida por Jesus; temos aliás as
palavras expressas do Senhor: “o que perder a sua vida por
mim, achá-la-á” (Mt 10,39).
Bem mais, ainda nas criancinhas, o fato de verter o san
gue, embora inconscientemente, por Cristo, supre o Batismo: a
Igreja celebra a festa dos Ss. Inocentes.
Fácil é de entender a teologia do Batismo de sangue. Sem
incorporação à Paixão de Cristo, que extermina o pecado, não
há, para nós pecadores, salvação possível. O meio normal de
nos incorporarmos é o Batismo d’água que nos traz, sacramen
talmente, a eficácia da Cruz (Rom 6 ,3 ). Todavia, é ainda pos
sível nos conformarmos à Paixão, dando todo o nosso sangue
pelo Senhor Jesus. Ê!e mesmo não comparou a sua Paixão san
grenta a um batismo? (Lc 12,50; Mc 10,38). E Tertuliano,
seguido por muitos Padres, via na água e no sangue que jor
raram do flanco de Jesus morto os Batismos de água e de
sangue (De Bapt., c. 16, n. 1).
No mártir, verifica-se grau sumo de conformação aos so
frimentos de Cristo, quanto ao corpo vitimado e quanto à alma,
que dá ao Crucificado a prova suprema do bem que lhe quer.
Nada conforma tanto como o amor, ora o mártir ama Jesus ao
extremo de, como êle, entregar a própria vida (Jo 15,13).
Prêmio dêsse amor, o lugar eminente ocupado, na celeste
Jerusalém, pelas “almas dos que tinham sido mortos por cau
sa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham”
(Apoc 6 ,9 ). “Estes são aquêles que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os embranqueceram no san
gue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o
servem de dia e de noite no seu templo” (Apoc 7,14-15).
De maneira análoga devemos sentir do Batismo de dese
jo. O mártir dá a vida; o que deseja, dá o seu amor.
Todavia, para justificar o catecúmeno que se prepara ao
Batismo, será insuficiente um desejo qualquer, a simples e frou
xa vontade de receber o Sacramento. Deveria haver um movi
mento de graça bastante intenso para provocar naquela alma
certa veemência de amor, que o conformaria à Paixão, pelo
arrependimento profundo dos pecados, a fé, a ânsia de ser
lavado pelo Sacramento. Frutos da caridade, tais atos justifi
cariam.’ “Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu
o amarei” (Jo f4,21). Temos na Escritura o centurião Cornélio, santificado pelo Espírito Santo, antes mesmo de receber
o Batismo (At 10,44-48; 11,15-17).
Tão ardoroso pode ser o amor a inflamar êste desejo, que
não só apague as culpas, como todas as penalidades por êles
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devidas. 17 O Papa Inocêncio III, após haver resolvido o caso
acima referido do judeu moribundo, que se batizara a si mes
mo, e ter declarado o rito nulo, arrematava com estas notáveis
palavras: “contudo, houvesse ele falecido ato contínuo, ter-se-ia
evolado diretamente à celeste pátria, não em virtude do Sacra
mento da fé — que não recebera — senão graças à sua fé no
Sacramento” (D. 4 1 3 ).
O seu predecessor, Inocêncio II, admite a valia do desejo
mesmo implícito do Batismo. Morrera na diocese de Cremona
certo presbítero. Descobriu-se, então, que êle não havia sido ba
tizado vàlidamente. Era portanto pagão. Perplexo, interrogava o
Bispo se deveríam ser celebradas exéquias por aquela alma.
Responde o Papa convidando o Prelado a ler os textos de S.
Ambrósio e de S. Agostinho sobre o desejo do Batismo. Acon
tece porém que êsses doutores falam em desejo explícito, ora,
no caso, não podia haver desejo explícito, pois o defunto ig
norara a invalidez do seu Batismo. Não obstante, o Papa es
creve sem hesitar que “por ter vivido na fé da Igreja, e perseverado na confissão do nome de Cristo, foi libertado do pe
cado original” (D. 3 8 8 ).
O pagão que se encontra, sem culpa sua, fora do alcance
do Sacramento, terá por única tábua de salvação o desejo que
está implícito na boa fé com que serve a Deus como pode,
segundo as luzes que recebeu. Via de regra, a confiança no Sa
cramento, induzida pelo desejo explícito, não é tão perfeita co
mo a caridade que produz o martírio. Justificará do pecado ori
ginal e pessoal, mas as penas consequentes a êste último de
verão ainda ser saldadas. Haverá que as resgatar pelo fogo das
tribulações, ou mais tarde, pelas chamas do purgatório.
Suponhamos agora um catecúmeno já justificado pelo in
tenso desejo do Batismo. Recebe em seguida o rito sensível.
Será mera formalidade? De todo. Além de remir todas as pe
nalidades porventura ainda devidas aos pecados pessoais, o Sa
cramento lhe imprimirá na alma o “caráter” batismal, lhe aumen
tará a graça santificante, além de incorporá-lo visivelmente à
Igreja. O benefício não será apenas social; ainda os efeitos in
dividuais e invisíveis serão acrescidos. Por isso, embora Cornélio
fôsse já justo, fê-lo S. Pedro batizar n’água (At 10,48).
Disposições para o Batismo

Já por várias vêzes aludimos à preparação exigida no
adulto que se apresenta ao Batismo. A fim de estudá-la com
exação maior, há que discriminar entre recepção válida e re
ja,

1T) Sobre a diferença entre culpa e pena, ver O Mistério da Igre
112.
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cepção frutuosa do Sacramento. Para a primeira, é suficiente
a intenção de ser batizado. Suficiente, porém indispensável: fos
se o rito dispensado a quem o desconhecesse ou não o quisesse,
vã seria a cerimônia, pura ficção (D. 4 4 1 ).
Contudo, pode alguém ter a intenção de receber o Batismo,
mas faltar de fé, ounão
se arrependercom sinceridade de seus
pecados, nem se propor de levar vida nova, observando a lei
divina. Por vezes, vemos homens irem à pia batismal como
formalidade prévia ao casamento. Tendo a intenção de receber
o Batismo, recebem-no em verdade. Sela-os para sempre o in
delével “caráter” ; torna-os membros da Igreja, com os res
pectivos deveres e direitos. Todavia, tal recepção não é fru
tuosa. Longe de renascer, continuam chafurdados nos pecados
acrescidos de um sacrilégio. Permanecendo tais disposições, por
certo hão de se condenar.
Certa preparação íntima é pois absolutamente necessária,
no adulto, para a recepção salutar do Batismo. “Desperta tu que
dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará” (E f
5 ,14). Simples aplicação do princípio geral: embora a salvação
nos venha de Deus, êle não nos salva sem cooperação nossa.
Quando a inspiração do Espírito Santo toca o coração do pe
cador, êste deve livremente afastar-se do que o separa de Deus,
e abrir-se à vida sobrenatural que se lhe oferece. Daí: fé na re
velação, detestação dos pecados, arrependimento de haver ofen
dido a Deus, temor da divina justiça e esperança na misericór
dia infinita, inícios de amor de Deus. E ’ doutrina definida pelo
Concilio Tridentino (D. 797-798; 813-814, 8 9 4 ).
O Sacramento da fé

Princípio e fundamento de toda a preparação ao Batismo
é a fé . Declarou-o ao etíope, Filipe o diácono, quando, pergun
tado por aquêle: “eis água, que motivo me impede de ser bati
zado?”, contestou: “se crês de todo o coração, isso é possível”
(At 8 ,3 6 -3 7 ).
Até hoje inicia-se a cerimônia do Batismo solene pela in
terrogação do sacerdote: “Que pedes da Igreja de Deus?” —
“A F é”, responde o catecúmeno. E de novo, antes de conferir a
ablução salutífera, o ministro por três vêzes pergunta sobre a
fé: “Crês em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da
terra?” — “Crês em Jesus Cristo, seu filho único, Nosso Se
nhor que nasceu e morreu?” — “Crês no Espírito Santo, na
santa Igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos
pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna?” Só depois
dessa tríplice confissão de fé, infunde-se ao catecúmeno a água
que" regenera.
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“Sacramento da fé”, tal o nome tradicional do primeiro Sa
cramento. Todos os demais mereceríam, na verdade, êsse nome,
pois — como foi dito no capítulo anterior — todos tiram a sua
virtude da Paixão de Cristo conjunta à fé que nela temos, to
dos implicam uma protestação litúrgica desta fé. Contudo, a
denominação melhor convém ao Batismo, pois a cerimônia exi
ge uma profissão ainda mais explícita e solene, e sobretudo por
que a alma nêle nasce à vida cristã. Ora, vida cristã é vida de
fé: “a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho
de Deus que me amou e se entregou por mim” (Gál 2 ,2 0 ).
Cristo, quando bate à porta de um coração, pede que se
lhe abra (Apoc 3,2 0 ). Como seria salvo quem cerrasse a por
ta? Abrir é ter fé. Mas, consoante a nossa natureza de espí
ritos encarnados e de sêres sociais, tal fé deve ser protestada
também de maneira sensível e pública. Na Lei antiga, havia a
profissão de fé no Messias vindouro, pela circuncisão; na Lei
nova, haverá solene profissão de fé nò Senhor morto e ressus
citado, por um símbolo sacramental.
Poderia surpreender que se pedisse ao catecúmeno de pro
fessar uma fé que ele vem justamente buscar no Batismo. Mas
pede-se-Ihe apenas um esbôço de fé, uma fé imperfeita, um
simples ato de fé, enquanto no Batismo êle receberá a virtude
infusa de fé.
Exige-se um ato de fé, porque seria absurdo e ímpio agre
gar ao corpo dos “fiéis” quem tivesse por mitos as crenças do
cristianismo. Êste ato que produz o catecúmeno, já movido pelo
Espírito Santo, dispõe-no a receber, na pia batismal, o hábito ou
virtude sobrenatural de fé, que lhe permitirá viver como deve
viver o justo: de fé (Rom 1,17).
No catecúmeno, o ato de fé ainda não está aviventado pela
caridade ou amor sobrenatural, enquanto no Batismo êle rece
berá uma virtude de fé que obra pela caridade (Gál 5 ,6 ), con
forme ensina o Concilio Tridentino (D. 800).
Algo já foi dito, na introdução geral a esta “Iniciação Teo
lógica” sobre a virtude de fé como participação ao conhecimen
to divino. 18 Não admira pois que os Santos Padres, — desde
S. Justino, — fundamentando-se na epístola aos Hebreus (6 ,4 ;
10,32), hajam descrito o Batismo qual iluminação da alma, o
que as cerimônias rituais simbolizam pela vela acesa que o
ministro coloca na mão do recém-batizado.
“Vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma
gente santa, um povo de conquista, para que publiqueis as perfeições daquele que, das trevas, vos chamou à sua luz admirável”
(1 Ped 2 ,9 ). Assim celebrava o príncipe dos Apóstolos as ga
18) O Mistério da Igreja, pp. 8-38.
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las dos batizados. Pela incorporação a Cristo, estão consagra
dos ao culto divino; pela fé, banhados por torrentes de luz.
Impressionava vivamente os primeiros cristãos, o contraste
entre as fábulas grosseiras do paganismo, ou as frágeis conjeturas dos filósofos que outrora abraçavam, e as luminosas ver
dades que êles contemplavam a partir de sua conversão. Era a
oposição entre as trevas e a luz, tão dramàticamente pintada
pelo 4* evangelho. Ora, como despontava na alma esta aurora
espiritual, que espancara a noite do êrro? Como passariam “das
trevas” à “luz admirável”, senão pelo Batismo? (1 Jo 2,20).
O cego de nascença que Jesus mandara banhar-se na pis
cina de Siloé a fim de recuperar a vista (Jo 9,7) tornou-se a
figura do catecúmeno que se lavou na piscina batismal para
curar a cegueira pagã, recebendo o lume da fé. Assim exordia
Tertuliano o seu opúsculo sobre o Batismo: “Êste livro, sobre
o Sacramento de nossa água, pela qual, lavados dos pecados de.
nossa cegueira primeva, somos libertados para a vida etern a..
E Clemente Alexandrino: “Batizados, somos iluminados; ilumi
nados, somos filhos de Deus. . . Os batizados, livres dos pecados
cuja caligem obstava ao Espírito Santo, temos agora o olho es
piritual livre, transparente, luminoso, e por êle vemos a Deus,
havendo sido o Espírito Santo derramado sobre nós do alto dos
céus. Penetrados por êste eterno raio, podemos ver a luz eter
n a . . . ” (Paedag., I, c. 6 ).
Na legenda de S. Cecília, que figura no Breviário Roma
no, está escrito que a virgem disse ao espôso Valeriano, na pri
meira noite de núpcias: “Valeriano, estou sob a guarda de um
anjo que vela sobre a minha virgindade; nada tentes que possa
chamar sôbre ti a ira de Deus”. Valeriano retrucou que estava
pronto a crer em Cristo, contanto visse o anjo. E Cecília: “sem
o Batismo não o podes ver”. Desejoso da celeste visão, fêzse o jovem pagão batizar pelo Papa Urbano. De volta à casa,
encontrou Cecília posta em oração e, com ela, um Anjo refulgente de divino esplendor. Discute-se sôbre a autenticidade da
legenda. Ainda que apócrifa, testemunharia da crença antiga na
virtude iluminadora do Batismo.
Outrora cego e erradio, sem saber por onde caminhar, a
que se apegar, farto de mitologias e de filosofias, o recémbatizado, naquela longínqua era de fé, ouvia, como ditas a êle
mesmo, as palavras que Moisés, em nome de Deus, dirigia aos
israelitas, ao dar-lhes a Lei: “Êste mandamento, que eu hoje
te intimo, não está acima de tuas forças, nem fora do teu al
cance. Não está nos céus para dizeres: Quem subirá para nós
aos céus que no-lo traga, e no-lo faça conhecer, para que o
façamos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem
passará o mar por nós, para que no-lo traga e no-lo faça co
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nhecer a fim de que o cumpramos? Mas êste mandamento está
mui perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires” (Deut 30,11-14). Alegria da certeza enfim encontrada, do
sentido da vida enfim descoberto, da presença divina no ínti
mo da consciência. ..
A situação, hoje em dia, muito se assemelha à dos primei
ros séculos do cristianismo. Se nossos contemporâneos não mais
creem na mitologia pagã, substituíram-na por outra, política ou
pseudo-religiosa (totalitarismo, espiritismo, etc.). Alguns, desen
volvem inacreditável atividade intelectual, percorrem céus e
terras à cata de saber. Querem tudo esmiuçar, desde o infinita
mente grande até o infinitamente pequeno, ignorando embora as
respostas que os deveríam mais interessar. Gloriam-se até de
»nada saberem sôbre elas, de serem "agnósticos”. Que medonho
contraste entre tanta ciência do supérfluo, e tanta ignorância
do único necessário!
O cristão, ao contrário, jamais vagueia em trevas, porque
pelo Batismo acendeu-se-lhe na alma — para nunca se apa
gar, se êle for fiel — o lume da vida (Jo 8,12). Iluminaramse-lhe os olhos, para conhecer a esperança a que Deus o cha
mou (Ef 1,18). Sabe por que veio ao mundo, qual o seu fim
derradeiro, e os meios de atingi-lo. Como agradecer tamanho
dom? — "Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor.
Andai como filhos da luz” (E f 5,8).
Alguns protestantes depreciam o batismo para engrandecer
a fé. Na verdade, encontramos na Escritura três séries de tex
tos: a) salvação pelo Batismo (Rom 6,37; Tit 3 ,4 -5 ); b) sal
vação pela fé (Rom 10,8 -1 1 ); c) salvação pela fé e o batismo
(Mc 16,16; At 8,5,12; 16,30-33; Ef 4 ,5 ). Donde se colhe que
fé e batismo são correlatos. O pagão que tem fé deseja ser cris
tão, logo batizâr-se; só se batiza frutuosámente quem* tem fé.
E o Batismo transforma o ato de fé do homem pecador - em
virtude de fé do justo, filho adotivo de Deus (Gál 3 ,2 6 -2 7 ).
Sem o Batismo a fé não nos daria a segurança de têrmos mor
rido e ressuscitado com Cristo, de sermos herdeiros do Reino
dos céus. Longe de se excluir, fé e sacramento estão intimamen
te unidos. Um exige o outro. Saulo creu e se fez batizar (At
2 2 ,1 6 ). E o Batismo é profissão de fé (Col 2,12).
O catecumenato

O ato de fé que a Igreja pede ao adulto que se apresenta
ao Batismo supõe que as verdades do cristianismo lhe foram
propostas. "Como crerão naquele de quem não ouviram, e co
mo ouvirão se não há quem pregue?” (Roíh 10,14). Donde
a catequese que, desde os primórdios, precedeu o Batismo dos
adultos. A ela alude a epístola aos Hebreus, no seguinte. paslniclaç9o Teol. II — 8
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so: “Deixando de discorrer sobre os primeiros rudimentos acer
ca de Cristo, elevemo-nos a coisas mais perfeitas, sem lançar
de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, e
da fé em Deus, do ensinamento sobre os batismos, e também
sobre a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juí
zo eterno” (Heb 6 ,1 -2 ).
Temos pois um conjunto de seis verdades constitutivas da
primitiva catequese elementar (os “primeiros rudimentos”) : 1?
a penitência do passado pecaminoso; 2? a fé; 3* os batismos1”;
49 a imposição das mãos; 59 a ressurreição; 69 o juízo final.
Os Atos dos Apóstolos nos conservaram alguns espécimes de
discursos catequéticos, por exemplo, os de S. Pedro por oca
sião de Pentecostes (At 2,14-36; 3 ,1 2 -2 6 ), o de S. Paulo em
Antioquia de Pisídia (1 3 ,1 6 -4 1 ).
Enumerando os membros mais excelsos do Corpo Místico,
S. Paulo coloca em terceiro lugar — após os apóstolos e os
profetas — os doutores ou didáscalas, entendendo por êles, pro
vavelmente, os catequistas (1 Cor 12,28; cf. Rom 12,7; 1 Tim
5 ,1 7 ). Lembra aos catequizados a obrigação de prover ao sus
tento de seus mestres (Gál 6 ,6 ).
Com o tem.po, aumentando sobremodo o número de recru
tas, foi-se dilatando o período de preparação, estendendo-se nor
malmente por um mínimo de dois a três anos, segundo as co
munidades. Era natural que a Igreja quisesse selecionar com cui
dado os seus futuros membros, só admitindo^s uma vez bem
esclarecidos sôbré a doutrina e adestrados na prática da moral
cristã, cujas exigências são, por vêzes, duríssimas.í0 Preveniamse assim lamentáveis apostasias. Tanto mais que a disciplina
penitencial era mui severa: o batizado, recaído nos antigos er
ros, só com suma dificuldade conseguia reconciliação. Instituiuse pois uma sorte de noviciado cristão: o catecumenato J1, que
durou até o século VI, quando a prática generalizada do Ba
tismo das crianças fê-lo cair em desuso.
Por S. Hipólito sabemos que, em Roma, no século III, an
tes de ser admitido ao catecumenato, o candidato era subme
tido a percuciente exame. Perguntavam-se-lhe os motivos pelos
quais procurava a fé, interrogavam-se testemunhas sobre a sua
vida, verificava-se qual a ;sua profissão, pois uma série delas
não convinha a catecúmenos. Assim, eram afastados os atores,19
19) O plural atormenta os intérpretes." Alguns pensam nas três imer
sões, outros nos batismos de água, sangue e desejo, outros nos batismos
de João e de Jesus, etc.
ao) Por êste motivo negou-se S. Mônica a fazer batizar Agostinho
ainda criança (Confess., I, c. 11).
ai) O têrmo grego “catecúmenos” significa catequizado.
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gladiadores, proxenetas, escultores ou pintores de ídolos, feiti
ceiros, adivinhos, etc. ”
O catecumenato compreendia essencialmente: a) um en
sinamento dogmático (verdades a crer) e moral (virtudes a
praticar e vícios a evitar) 33; b) exercícios ascéticos (jejuns e
orações) destinados a implorar a fé e a conseguir a reforma
dos costumes; e) ritos litúrgicos: imposição das mãos, orações
públicas, freqüentes exorcismos para arrancar o catecúmeno à
influência demoníaca, que tudo poria em obra para impedir-lhe
a conversão e afastá-lo do Sacramento da regeneração.
For ser o Batismo conferido nas vigílias da Páscoa e de
Pentecostes, intensificava-se a preparação durante a Quaresma.
Deixou-nos a virgem espanhola Etéria, que peregrinou pelos Lu
gares Santos em fins do século IV, ou em princípios do V, in
teressante relação de sua romaria. Por ela, somos bem informa
dos sobre a disciplina reinante na comunidade cristã de Jeru
salém. Na véspera da santa quarentena, os catecúmenos preten
dentes ao Batismo naquele ano davam os seus nomes a um
sacerdote que os assentava. No dia seguinte, o Bispo, rodeado
pelo presbitério, acolhia os candidatos na basílica do Santo Se
pulcro, os homens acompanhados pelos padrinhos, as mulheres
pelas madrinhas. Interrogava testemunhas idôneas sobre a con
duta de cada um: “se leva vida honesta, se respeita os pais,
se não é dado à ebriedade” e ia assim percorrendo a lista das
faltas mais graves. Quando uma resposta era desfavorável, des
pedia- .o candidato, declarando “emende-se, e acederá então ao
Batismo”. Favoráveis tôdas as respostas, o Bispo inscrevia o
nome na lista dos candidatos aceitos.
Por toda a Quaresma, das seis às nove da manhã, reuniamse os catecúmenos na basílica, à roda do Bispo, para as ora
ções, os exorcismos, e as catequeses do Prelado. Assunto obri
gatório do ensinamento era a Sagrada Escritura, nos sentidos
literal e espiritual. Após cinco semanas, tinha lugar a cerimônia
denominada, na Igreja latina, “traditio symboli” : confiava-se aos
candidatos o símbolo da fé para que o memorizassem, e o Bis
po passava a explicá-lo, artigo por artigo. Logo antes da Se
mana Santa, procedia-se à “redditio symboli” ; acompanhados
pelos padrinhos e madrinhas, apresentavam-se os candidatos e
recitavam de viva voz o símbolo.14
Batizados, confirmados e comungados na noite do Sábado
Santo, completava-se-lhe- a instrução, durante a semana da Pás- *13
” ). Hippolyte de Rome, La traditiòn apostolíque, Paris, èd. ’du
Cerf, 1946, p. 43s.
13) Desta catequese moral, resta-nos vetustíssimq documento: os 6
primeiros capítulos da Didaché que descrevem o caminho do mal e o
caminho do bem.
í4) Em Roma, havia ademais 3 escrutínios que marcavam a acei
tação, pela comunidade, dos novos membros.
8*
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coa, pelas catequeses “mistagógicas”, em que se lhes desco
briam os mistérios dos três Sacramentos que haviam recebido.33
Mudaram os tempos, nem é lícito ao teólogo invadir o do
mínio da pastoração. Sem embargo, ser-lhe-á talvez permitido
melancolizar-se, ao contrastar a antiga iniciação cristã, de tal
modo dilatada e apurada, com certas “preparações-relâmpago”
de hoje em dia. Quais as garantias de perseverança?
Tanto a Santa Igreja não considera o Batismo de adultos
mera formalidade, que lhe reserva a colação, na medida do pos
sível, ao próprio Bispo diocesano. ia
Penitência e renúncia a Satanás

À fé deve juntar-se, no catecúmeno, o temor da justiça di
vina; a esperança na infinita misericórdia que inclina Deus a se
amercear, por Cristo, do pecador; enfim um incipiente amor.
Essas disposições despertarão na alma a penitência, que é hor
ror ao pecado como ofensa a Deus, e propósito de levar vida
nova (D. 800).
“Fazei penitência e que cada um seja batizado em nome
de Jesus Cristo, para remissão dos pecados” (At 2,38). Tal
o preceito de S. Pedro aos primeiros convertidos. Bem se en
tende. Morte e ressurreição, eis o Batismo. Ora, como o Sa
cramento não operà contra a vontade do recipiente, é indis
pensável que êste queira deveras morrer e ressuscitar. Querer
morrer ao pecado é detestá-lo; querer ressuscitar é propor levar
vida nova. Sendo o Batismo um rito purificatório, como se apre
sentaria a êle, com fruto, quem não quisesse ser purificado? E
como podería um desejo sincero de purificação coexistir com
o amor ao pecado? Como enfim pretendería alguém “revestirse de Cristo” pelo Sacramento, enquanto permanecesse escravo
de Satanás? Persistindo a vontade de separar-se de Cristo, abra
çando o mal, impossível unir-se a quem veio exterminar o mal.
Nem bastaria acercar-se do Sacramento com fé nua, pois
que tal fé está “morta”, e morta pelo apêgo ao pecado. Só
é frutuosa a fé contrita, que, pela graça sacramental, se tornará
fé “viva”, atuosa pela caridade (D. 7 9 8 ).
A qualidade da penitência influi diretamente sobre a abun
dância da graça conferida pelo Batismo. Pode, por exemplo, o
catecúmeno detestar o pecado grave e, portanto, ser justificado,
mas permanece ainda apegado a certos pecados vçniais*, o que
certamente lhe reduzirá o fervor da caridade.'
*•*)
a“) Ethérie. Journal de voyage, Paris, éd. du Cerf, 1948, p. 255ss.
Chegaram até nós as catequeses quaresmais de S. Cirilo de Jerusalém
e as catequeses “mistagógicas” atribuídas ao mesmo santo.
**) Código de direito ecles., cân. 744.

111. Element&s, Ministro e Sujeito do Batismo

117

Daí a gravidade da tríplice questão que faz o ministro:
Renuncias a Satanás?
E a todas as suas obras?
E a todas as suas seduções?
O catecúmeno antigo respondia, voltado para o oeste, re
gião do ocaso, das trevas, símbolo de S atan ás.a7 Não lhe era
difícil entender que o pagão estava sob o jugo do demônio e,
por ter sob os olhos o degradante espetáculo da escravidão,
como instituição social, compreendia que terrível sorte — mui
to mais terrível — é ser escravo de Satanás. Todo o catecumenato era uma luta contra o “príncipe que exerce o poder sôbre
êste ar, espírito que domina sôbre os filhos da incredulidade”
(Ef 2 ,2 ); luta que, pelo Batismo, culminava na derrota do anjo
das trevas.
De tal forma compreendiam os antigos a seriedade da re
núncia a Satanás, que alguns rigoristas, como Tertuliano, che
garam ao extremo de opinar que as faltas graves, cometidas após
o Batismo, eram irremissíveis. Devia o cristão conservar intemerata, até a morte, a veste batismal. Perdida a graça, não ha
via meio de recuperá-la. Manchada a veste, não mais era possí
vel limpá-la. Foi a Santa Igreja obrigada a reprimir tais exces
sos de rigor: não existem pecados irremissíveis. Mas há o Sa
cramento da Penitência. Por um excesso inverso, quantos bati
zados cuidam que não lhes urge obrigação alguma de se man
terem incontaminados. Cevam-se de pecados, sob o pretêxto de
serem “livres”, e não se apercebem de que voltam espontânea
mente ao cativeiro de Satanás.
O Batismo das crianças

Nossos avoengos, no Brasil colonial, traziam, tão cedo quan
to possível, os seus rebentos à pia batismal, e de tal modo
prezavam o Sacramento, que até nos documentos recordavam
mais o dia do batismo que o do nascimento.
Com o advento do liberalismo e conseqüente indiferentismo religioso, passou-se a opinar que, afinal, a religião é maté
ria de livre escolha. Ou não se deveria conferir o Batismo an
tes que o homem fôsse capaz de optar conscientemente pelo cris
tianismo, ou então se deveria considerar o rito como cerimônia sem
maiores conseqüências do que valer à criança padrinhos, e aos
pais compadres. Mais ,tarde, decidirá o interessado, como en
tender, se lhe convém ou não ser fiel às promessas batismais.
Êrro já desposado por Erasmo e condenado, como heresia, pelo
Concilio Tridentino (D. 870).
V) S. Cirilo de Jerusalém, Cat. myst.
o. Hipólito. Trad. apost. (ed. cit., p. 50).

1, n. 4

(ed. cit. p. 54).
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Data aliás da antiguidade a oposição ao Batismo das crian
ças. Tretuliano, embora não lhe negando a liceidade, aconselhava
que se aguardasse a idade adulta (De Bapt., c. 18, n. 4 ). No fim
do século IV, os pelagianos, por negarem o pecado original, re
servavam o Sacramento ao resgate dos pecados pessoais. Conde
nou-os em 418 o 169 Concilio de Cartago (D. 102). Durante a
Idade Média, alguns heresiarcas (valdenses, cátaros, albigenses)
negavam a validez do Batismo das crianças, pelo que foram
anatematizados pelo 4 9 Concilio do Latrão (D. 341, 370, 4 1 0 ).
Renovaram o erro os pseudo-Reformadores. Os anabatistas proscreveram o Batismo das crianças sob pretêxto de que es
tas eram incapazes de fé pessoal. Haveria pois que diferir o Sa
cramento até a idade adulta (33 anos como Jesus, fantasiavam
alguns), ou pelo menos, rebatizar as crianças quando atingiam
os anos de discrição. Condenou-os o Concilio Tridentino (D.
790, 791, 868, 869). O Batismo das crianças não só é válido
e lícito senão obrigatório, como único meio de apagar, na crian
ça, o pecado original e alcançar-lhe a vida eterna (D. 790,
796, 7 9 9 ). Uma vez conferido, não deve ser renovado (D. 867,
869, 8 9 5 ). Em nossos dias, além da seita “batista”, opõe-se ao
Batismo das crianças o célebre teólogo protestante Karl Barth.
Procuram dar, à sua negação herética, uma aparência de
fundamento bíblico.. Arguem, por exemplo, das palavras do Se
nhor ressuscitado: “Quem crer e for batizado será salvo, mas
quem não crer será condenado” (Mc 16,16). Ora, o recémnascido é incapaz,, .de. çrença, logo dé receber* o Batismo*.
A êstes, já demos uma resposta geral, no capítulo» anterior,
lembrando que Jesus fundou uma Igreja à qual prometeu de
maneira a mais solene assistência contínua e perpétua (e, em
S. Mateus (28,20) ao preceito do Batismo, segue-se logo a
promessa da assistência). Por conseguinte, é de todo impossível
que a Igreja, iluminada pelo. Espírito de Cristo, se haja enga
nado em matéria de capital importância, como é a condição para
a salvação eterna. Ora, a Igreja batiza as crianças. Bem mais,
impõe aos pais a grave obrigação de levarem os filhos à pia ba
tismal tão cedo quanto possível.” Se a Igreja falhou, falhou
também Cristo, e não mais falemos em religião cristã.
JB) Código de direito ecles., cân. 770. — O concilio plenário bra
sileiro repfova a dilação por mais de 10 dias após o nascimento (decret.
168 .§ 1; 176 § 3). Se a criança corre perigo de vida, e não há sacer
dote à mão, qualquer pessoa pode e deve batizá-la privadamente, dei-.
tando‘-lhe águ*a sobre a cabeça e pronunciando as palavras sacramentais
(Código, cân. 742, 750). A' 18 de fevereiro de 1958, o Santo Ofício ur
giu a obediência ao cân. 770 e proibiu que se diferisse o batismo das
criancinhas “por pretensas razões de comodidade ou de caráter litúrgico”. E prossegue: “tendem a favorecer êsse adiamento algumas opi
niões, inteiramente destituídas de fundamento sólido, sôbre o destino eter
no das crianças mortas sem o Batismo”.
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Aliás, se o Batismo das crianças, por inválido, não torna
cristãos êsses inocentes, chegamos à surpreendente conclusão de
que durante mil anos — do VI ao XVI séculos — se apagou o cris
tianismo sobre a terra, pois que então todos eram batizados na
primeira infância!
S. Agostinho opunha aos pelagianos, como argumento inven
cível, a praxe da Igreja. “Quem ousaria dar testemunho contra tão
grande M ãe?” (Serm. 293, n. 10). Êle compara a autoridade da
Igreja a inexpugnável muralha: quem contra ela investe a golpes
de aríete, longe de rompê-la, esmagar-se-á (Serm. 294, n. 17).
Quanto ao texto alegado de S. Marcos, refere-se, òbviamente, às condições de salvação dos adultos. Jesus está por su
bir aos céus; ordena aos Apóstolos que espalhem pelo orbe todo
'a nova religião. Haveríam de propagá-la entre recém-nascidos?
— Claro que entre adultos. Para isso, Jesus indica o meio: pre
gar. “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda cria
tura”. Entende-se, a quem o possa perceber por ter atingido
a idade da razão. (A criancinha também é uma “criatura”, en
tretanto não virá a mente de ninguém pfegar-lhe o evangelho).
A essa pregação, deverão os homens corresponder pela fé e a
recepção do Batismo. “Quem crer e for batizado será salvo”.
Tais as condições de salvação dos adultos. Hoje como sempre,
a Igreja mantém que êles devem ouvir a palavra de Deus e nela
crer, antes de serem batizados.
Mas os que não podem ainda ouvir a pregação.evangélica?
0 texto. aleg,âdo-’nãó os considera .expliyiamente.; E nãç> há quç
' estranhar, repetimos,
que se trata *8à'rpfirftèifa propagação
do cristianismo, a ser feita, por força, entre adultos. Subsiste
porém o problema da salvação das criancinhas.
Deveremos supor que, por serem ainda incapazes de‘ crer,
estarão condenadas sem remissão possível? Custa aceitar tão
dura sentença da boca do Senhor que, em vida, chamava a si
as crianças e as estreitava em seus braços (Mt 19,14; Mc 10,16).
Nem está conforme à Sua vontade de salvação universal,
o negar o Sacramento às crianças. Pior seria a condição dos
filhos de cristãos que a dos filhos dos judeus. Êstes, desde o
8P dia, eram feitos, pela circuncisão, partícipes das promessas di
vinas. Ora, a circuncisão era figura do Batismo (Col 2 ,1 1 -1 2 ).
Seria a realidade menos eficaz do que a figura?
Jesus, “depois de ter padecido, se apresentou vivo, com
muitas e .infalíveis provas, sendo visto por êles (os Apóstolos)
pelo espaço* d e -40 dias, falando do que .respeita ao Reino, de
Deus” (At 1,3). Que lhes teria dito? Muito mais, sem dúvida,
do que o pouquíssimo que os evangelhos noà conservaram. E
bem possível que os Apóstolos hajam interrogado o Mestre sôbré o meio de salvação das crianças, e que a resposta não te
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nha sido consignada nas Escrituras. Se não interrogaram, o E s
pírito Santo, que infalivelmente os guiava, inspirou-os de apli
car às crianças o mandamento de Cristo, na medida em que era
aplicável: batizando-os sem exigir a impossível fé.
Aliás, quando Jesus fala de modo absolutamente geral, so
bre as condições de salvação — válidas para qualquer criatura
humana — êle não menciona a pregação e a conseqüente fé,
mas apenas o rito sacramental: “Quem não renascer da água
e do Espírito Santo não pode entrar no Reino de Deus" (Jo
3 ,5 ). Texto que nos mostra não só a liceidade, como a ne
cessidade do Batismo das crianças. Sem êle, não entrarão no
Reino, logo se condenarão, o que, repetimos, é contrário à von
tade salvífica de Cristo (Lc 9,56; Jo 12,47).
Enfim, certos passos do Novo Testamento mencionam o ba
tismo de famílias inteiras. S. Pedro fêz batizar a família de
Cornélio (At 10,24,48). Em Filipos, S. Paulo batizou a tintureira Lídia (a primeira convertida da Europa) e a sua fa
mília; batizou também o carcereiro e toda a sua família (At
16,15,33). Em Corinto, batizou a família de Estéfanos (1 Cor
1,16). Não haveria nenhuma criança entre essas famílias?
Documentos de época antiquíssima assinalam como vin
do dos Apóstolos o uso do Batismo dos infantes. S. Hipólito
atesta o costume romano de batizar as crianças pela Páscoa,
e nas inscrições dais. catacumbas mencionàm-se ..váriosr cristãos
que receberam o Sacramento em tenra idade. Assim, na cata
cumba dé Priscila, uma lápide assinala a sepultura de urn-me-.
nino, cuja avó amantíssimà, vendo-o a pique de morrer, solicitou
da Igreja que êle saísse dêste século “fiel”.
Sem dúvida, pecados pessoais só se purgam mediante fé
e arrependimento pessoais, porém atentemos em . que o recémnascido está apenas privado da graça em virtude da culpa ori
ginal, que se transmite com *a própria natureza humana, pela
geração carnal. A mancha que lhe veio por simples heredita
riedade, logo sem qualquer vontade própria, por •que exigiría
a livre intervenção desta vontade, para ser apagada? (D. 4 1 0 ).
Pecador em Adão, sem culpa pessoal, só pelo fato de nascer, é
salvo em Cristo, também sem esforço pessoal, só pelo fato do
renascer sacramental.
Como a simples participação à natureza humana, . pelos pais,
sem qualquer ato seu, o constituiu em estado de morte espiritual,
assim a participação a Cristo, pela Madre Igreja, o estabelece em
um estado de vida espiritual. Há solidariedade no bem, como há
solidariedade no mal. De outra forma, não poderia S. Paulo as
severar que o bem da Redenção sobrepuja de muito o mal da
queda de nossos primeiros pais (Rom 5 ,15-17). Ora, ò único
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meio de receber a graça redentora é o Batismo, ou o desejo
dele. Incapaz de desejar, necessita a criança do próprio rito.
Podemos até dizer, em certo sentido, que a fé está pre
sente ao recém-nascido, quando ele é levado à pia batismal.
Fazem-no entender os Santos Padres, aduzindo mui apta com
paração. No seio materno, a criancinha vive corporalmente da e
pela mãe; assim no seio da Madre Igreja, vive espiritualmente
a sua alma, pela fé da Igreja.
Narra o evangelho diversas curas que Jesus obrou, não a
pedido do beneficiário, mas de seus pais ou de seus amos: o
servo do centurião, a* filha de Jairo, o filho da viúva, o filho do
régulo,' a filha da sirofenícia, etc. — Por que nãq curaria as
almas semelhantemente, de sorte que a criança, maculada pela
culpa alheia, fosse salva pela fé alheia?
Bem mais, a fé da Igreja, de qualquer maneira, nem mes
mo lhe é alheia. Comunica-se-lhe por obra do Espírito Santo
que faz partilhar a cada um, segundo as suas capacidades, os
bens de todos. E ’ a comunhão dos santos, conforme ensina o
Catecismo Romano: “Não padece dúvida que as crianças, ao
serem batizadas, recebem de fato o Sacramento da fé, não por
que creiam por ato pessoal de sua inteligência, mas porque
são assistidas pela fé dos próprios pais, se êstes forem cris
tãos; em todo o caso, pela fé de toda a agremiação dos
San tos".10
Quando é possível uma cooperação à obra da graça* Deus
a pede, exige-a até. Mas quando se verifica impossível, por se
nãó ter despertado a razão, intervém a Santa Igreja, que toma
a criancinha nos braços, como a mãe leva o filhinho ao mé
dico, empresta-lhe a sua fé para crer, e a sua voz para pro
fessar o símbolo.
Resume -a doutrina, com a sua soberana autoridade, Pio XII,
no famoso discurso às parteiras. “Na ordem presente, não há ou
tro meio (do que o Batismo) de comunicar essa vida (sobrena
tural) à criança que não tem ainda o uso da razão. E, no en
tanto, o estado de graça, no momento da morte, é absoluta
mente necessário à salvação. Sem isso, não é possível chegar à
felicidade sobrenatural, à visão beatífica de Deus. Um ato de
amor pode bastar ao adulto, para adquirir a graça santificante,
e para suprir a ausência do Batismo. Mas, para aquêle que ain
da não nasceu, ou para o recém-nascido, êsse caminho não está
aberto. Portanto, se se considerar que a caridade para com o
próximo impõe assisti-lo. em caso de necessidade; se esta obri
gação é tanto mais grave e urgente quanto maior é o bem a
proporcionar ou o mal a evitar, e quanto menos façilidade, aquê
le que dela precisa, tem para se ajudar a se salvar por si mes” ) Cat. Rom., p .2, c .2 , q .32 (ed. cit., p.238).
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m o , então fácil é compreender a grande importância de prover
ao Batismo de uma criança privada de todo o uso da razão e
que se acha em grave perigo ou diante de uma morte certa.
Sem dúvida, esse dever obriga em primeiro lugar os pais; po
rém, nos casos de urgência, quando não há tempo a perder e não
é possível chamar um padre, a vós é que é atribuído esse su
blime dever de conferir o Batismo.
“Não deixeis, pois, de prestar êsse serviço de caridade e de
exercer êsse ativo apostolado de vossa profissão. Possais achar
conforto e incentivo na palavra de Jesus: “Bem-aventurados os
misericordiosos, pois obterão misericórdia" (Mt 5 ,7 ). E haverá
misericórdia maior e mais bela do que a de assegurar à alma
da criança — entre o limiar da vida, que ela apenas transpôs,
e o limiar da morte, que ela vai em breve passar — assegurarlhe a entrada na gloriosa e bem-aventurada eternidade?" ,0
Recebe a criança, no Batismo, a graça santificante, as vir
tudes infusas e os dons do Espírito Santo. Permanecem, no en
tanto, em estado de latência, um pouco como o hábito de ciência
existe, inerte porém real, num sábio imerso em profundo letargo.
Ao saber do batizado de uma sua sobrinhazinha, escrevia
a grande carmelita Eíizabeth de la Trinité: “Sinto-me penetrada
de respeito diante dêsse pequenino templo da SS. Trindade. Sua
alma afigura-se-me um cristal a irradiar Deus. Se eu lhe esti
vesse ao pé, haveria de ajoelhar-me a fim de adorar Aquêle
que nela faz m o rad a".31
Mais tarde, espertada à razão, os hábitos virtuosos infusos
poderão prorromper em atos santos. Deverá a criança aperce
ber-se do tesouro que lhe foi confiado, fazer germinar a se
mente que lhe foi colocada na alma.
E isso nos leva a considerar a objeção dos* indiferentistas.
Pretender que o homem só deveria batizar-se por livre escolha
é tão inaceitável como sustentar que deverá aguardar a idade
adulta para conhecer a higidez, alfabetizar-se, aprender a ser
homem de bem. Ninguém sustentará que a aquisição de tais van
tagens deva ser abandonada à livre iniciativa de cada um; ao
contrário, increpamos os pais que não foram capazes de trans
miti-las à sua prole. Não somos moralmente livres de matar de
fome a criança (embora esta, mais tarde, queira se deixar mor
rer de fome), nem de lhe negar educação e instrução, embora
ela mais tarde as queira alijar de si.
Com maioria de. razão, no plano sobrenatural, aos pais não*
assiste o direito de recusar a seus descendentes o maior tesouro
que lhes possam legar: a vida endeusada em Cristo. Pòr isso,
cumpre a Igreja o seu estrito dever, trazendo tão cedo quanto
#0) Pio XII, Discurso às parteiras em 29 de outubro de 1951 (Do
cumentos Pontifícios 82, Ed. Vozes, pp. 11-12).
” ) Récits et Souvenirs, 6e éd., Dijon, 1915, p.156.
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possível, ao recém-nascido, a graça, com as suas radiosas prer
rogativas.
Na palavra de Pio XI, pertence aos pais “oferecer a sua
prole à Igreja, a fim de que esta Mãe fecundíssima de filhos de
Deus a regenere pela água purificadora do Batismo, para jus
tiça sobrenatural, e a torne membro de Cristo, participante da
glória à qual todos aspiramos do íntimo do coração”. **
Assim como o homem não é livre de escolher a sua natu
reza, mas é, por necessidade, homem e, como tal, sujeito a uma
série de leis biológicas, psicológicas e sociais, assim êle não é
dono de seu último fim; êste já lhe foi de antemão escolhido
por Deus. Está destinado a contemplar e a amar a Trindade,
eternamente. Embora tenha liberdade psicológica de recusar tão
alto destino — como pode fugir às leis da sua natureza, suici
dando-se — não lhe é moralmente lícito fazê-lo. Por conseguinte,
a Igreja, fundada para levar o homem à bem-aventurança, é
obrigada a batizar o recém-nascido e, mais tarde, a educá-lo cris
tãmente. ” “A educação tem, na ordem natural, como conteúdo
e fim, o desenvolvimento da criança, para se tornar um homem
completo; a educação cristã tem como conteúdo e fim a for
mação do novo ser humano, renascido pelo Batismo, para que
se torne um perfeito cristão”. 14
Aliás, do ponto de vista simplesmente humano e natural, não
comprova a experiência que o homem, graças à fé, atinge o seu
perfeito desabrochar?- Que admirável espécime de humanidade
é o cristão integral!— “Mas êste homem aqui, objetam, mal
grado a fé, de poucó ou nada. vale?” A resposta é sempre a
mesma: é fé sincera? fé que se traduz por obras? Ou reduzse a fazer promessas e novenas a estátuas milagrosas, para
obter favores temporais?
Promessas batismais e “naturalismo”

Marcados, desde os primeiros dias de vida, pelo “caráter”
batismal, bom é que, de tempos em tempos, rememoremos o al
cance das promessas que, em nosso nome, fizeram os nossos pa
drinhos. Resumem-se em poucas palavras: viver como sêres trans
feridos do reino de Satanás ao Reino de Cristo, do mundo pre-32*4
32) Encícl. Casti Connubii n. 14 (Documentos Pontifícios 4, Ed.
Vozes).
■9) Se aos pais assiste o direito e o dever de- levar a prole à pia
batismal, em compensação, não é lícito, a quem quer que seja, batizar
uma criança contra’ a vontade dos responsáveis -naturais. Excetua-se o
perigo certo de morte, quando o direito do filho à bem-aventurança so
brepuja o direito que sobre êle têm os pais. Nem é lícito batizar os fi
lhos de infiéis — mesmo consentindo êstes — se a subsequente educação
cristã não está suficientemente garantida (Código de direrto ecles., cân.
750, 751).
34) Pio XI!. Discurso para o “Dia da família”, em 23 de março
de 1952.
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varicador para a vida da graça. Tudo simples. Tudo certo. Afi
gura-se até truísmo. Na realidade, quão difícil viver o nosso
Batismo! Ser em verdade de Cristo. Andar como êle andou!
Há dificuldades inerentes à condição humana. O Batismo
lava o pecado original, mas deixa a concupiscência. Outras di
ficuldades há, adventícias, dependentes de uma época histórica
dada. Hoje é, em igualdade de condições, menos fácil ser cris
tão, do que na Idade Média, porque vivemos numa atmosfera
saturada de “naturalismo”.
Já tivemos ocasião de insistir, alhures, sôbre os males do
“naturalismo”. Não nos pejamos de retornar ao assunto. Cor
reremos de bom grado o risco de enfadar. E ’ que o perigo
tanto mais avulta, quanto mais desapercebido.
Quando se fala em perigos para o catolicismo, no Brasil,
lembra-se em seguida o espiritismo, o protestantismo, o comu
nismo. Olvida-se o “naturalismo”, que em nada cede aos ou
tros. Em certo sentido, até avantaja-se a êles, por ser mais sutil,
mais insidioso. Por caminhos diversos, bolchevistas russos e
hiper-capitalistas ocidentais, perseguem a mesma finalidade:
substituir o paraíso celestial cristão por um paraíso terrestre, de
finido como a soma do maior número possível de gozos mate
riais. Substituem o anseio pela eternidade divina por um culto
do momento presente, referto de prazer.
Bem conhecidos os sintomas do “naturalismo” hodierno: a
mania do “drink”, com o desfibramento gerado pelo alcoolismo; a
liberdade entre os sexos, com a conseqüente indisciplina de costu
mes; o divórcio, com a desagregação da família; o cinema, a tele
visão e as histórias em quadrinhos, com o embotamento intelectual
e moral; a propaganda comercial a persuadir a humanidade —
com diabólica astúcia — que não pode ser feliz sem os produtos
da indústria tentacular: carros, rádios, TV, geladeiras, enceradei
ras, aspiradores de pó, máquinas de lavar, liquidificadores, etc.,
etc. E como êste “conforto” exige muito dinheiro, segue-se, fa
talmente, a derrocada da honestidade privada e pública.
Ilaqueado por êsse “naturalismo” ultramoderno, o jovem
brasileiro animaliza-se, e se nos apresenta inferior ao pagão
antigo ou ao comunista hodierno. Embora seus erros e vícios,
o pagão antigo prezava a inteligência e concebia, por vêzes, al
tíssimo ideal moral; baste recordar, entre os gregos, Sócrates,
Platão e Aristóteles, e entre os romanos Cícero, Sêneca e Marco
Aurélio. Embora o seu materialismo, o comunista hodierno sabe
sacrificar-se,' sofrer, morrer até, pelo seu ideal, político* errado.
O jovem “naturalista”, ao contrário, despreza a vida in
telectual — só respeita a “técnica”, — verbera, como fraqueza,
toda preocupação de ética, nem mesmo chega a achincalhar o
ideal, pois não entende o que seja. O seu deus é o prazer, seus
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heróis são jogadores de foot-ball e cavalos de corrida, sua meta
é encher o vazio interior, pelo prazer brutal do momento. Egoísta,
falto de educação, domina-o uma ambição: fazer dinheiro, para
poder largar rédeas ao instinto. E fazer dinheiro a qualquer
preço, ainda pelo “golpe” o mais escuso. Ou recebê-lo sem pejo,
das mãos de rica “protetora”.
A êste, que lhe vale o Batismo?
Pessimismo, exagêro nosso? Bem sabemos que em nossa
civilização brasileira não campeia apenas o “naturalismo”. Um
resto de atmosfera cristã, herdada da era colonial — com sua
austeridade moral, suas estupendas virtudes familiais, sua ca
pacidade de dedicação, sua comovedora hospitalidade, sua ho
nestidade imarcescível — ainda perdura entre nós, como de um
frasco de perfume vazio se evola, por um tempo, suave eflúvio.
Nem se diga que endeusamos românticamente o passado. Basta
contrastar dois fatos, autênticos e inegáveis: a atmosfera de
desonestidade generalizada em que vivemos hoje, e a confiança
que levava os financeiros de há um século a emprestarem avultadas somas, sem qualquer garantia, até mesmo sem pedir recibos.
A herdade cristã é a única fôrça que obsta — ainda que
cambaleante — ao absoluto triuíifo do “naturalismo”. Desapa
reça ela, e teremos gerações inteiras de subprodutos de gangsters,
regidos pela lei das selvas.
Ora bem, o clima de “naturalismo” em que somos obriga
dos a viver não poupa, é certo, os lares cristãos. Respeitável ma
trona, já septuagenária, que em sua mocidade fora comungante
diária e esteio de obras católicas, perguntava-nos “por que ra
zão impõe a Igreja jejuns e abstinências? de que podem servir?
parece tão absurdo!” A tal ponto se obiiterou, ainda entre ca
tólicos praticantes, a compreensão da ascese cristã, o espírito
da Cruz! E um pai de família, freqüentador de igrejas, ao qual
aconselhávamos a ter mão nos filhos, a resistir-lhes aos ca
prichos, a ensinar-lhes a sofrearem as paixões, a serem homens
de dever, retorquia: “Impossível! isso geraria perigosos recal
ques!” E vem logo o sempiterno estribilho: “Quero que meus fi
lhos se sintam felizes!” Felicidade “naturalista”, já se vê, com
cinema, c o c a -c o la ... e o resto.
Habituado a agir sempre como melhor lhe apraz, concitado
a “aproveitar da vida” quanto puder, como conseguirá o jovem
vencer as tentações e, mais tarde, fazer ao outro cônjuge as
c.oncessões e sacrifícios indispensáveis. a ' uma vida em comum
harmoniosa? A crise moral, a crise da honestidade, a crise do
casamento, outra fonte não tem senão a total abdicação dos pais
diante de seus elementares deveres de educadòres cristãos.
A todos êsses errantes deve-se pregar — oportuna e importunamente — o Batismo. Mostrar-lhes que o Sacramento nos
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votou à Cruz. Quando o sacerdote derramou a água batismal so
bre as nossas cabecinhas de recém-nascidos, por três vêzes tra
çou o sinal da Cruz, invocando as Três divinas Pessoas. Assim
mostrava que a graça regeneradora, que nos vinha da Trindade,
chegava-nos tinta do Sangue do Senhor Jesus. Antes, no primeiro
exorcismo, fomos assinalados com a cruz sobre o peito e a fron
te; no segundo exorcismo, por três vêzes foi feito o sinal da
cruz sobre nós, e de novo foi-nos a fronte marcada com a cruz;
no terceiro exorcismo, repetiu-se o tríplice sinal e fomos ungi
dos em forma de cruz no peito e nas espáduas, com o óleo dos
catecúmenos.
Esse repetido simbolismo expressa bem que o Batismo im
primiu o sêlo do Crucificado em nossos corpos e nossas almas,
consagrou-nos e nos votou a uma vida crucificada. Todos os
subterfúgios de nossa ignávia e sensualidade não lograrão abo
lir esta situação inapelável. Mortificar-se é, para o cristão, ele
mentar dever de estado.
Devemos pois optar entre o “naturalismo” e as promessas de
nosso Batismo, porquanto o “naturalismo” é visceralmente in
compatível com a perspectiva cristã. Não cabe qualquer com
promisso.
Em que pesem todos os psicanalistas e “técnicos de edu
cação” dêste mundo, impossível sem ascese levarmos vida digna
sequer de homens. Impossível salvar-nos sem lágrimas. Impos
sível chegarmos ao céu senão abraçados à Cruz.
IV.

OS EFEITOS DO BATISMO

Incorporação a Cristo

Não raro, as exposições dos efeitos do Batismo deixam
certa impressão de desalinho: remissão do pecado, adoção di
vina, infusão da graça, incorporação à Igreja, inabitação da
SS. Trindade, “caráter” sacramental, se nos oferecem como ou
tros tantos mistérios, preciosos e fecundos, mas sem grande nexo
entre si, desgarrados até. Falta o fio de ouro que mütuamente
os ligaria. Pressentimos, sem dúvida, que são as diversas facêtas de uma só e mesma realidade, mas qual será ela? Importa
pois escolher, com cuidado, a perspectiva sob a qual contempla
mos o conjunto. Por outras palavras, ocorre descobrir o centro
a partir do qual veremos todas as verdades se irradiarem har
moniosamente.
Por certo, partindo de cada uma delas’ 'poderiamos encon
trar as demais, pois que mütuamente se implicam. Porém o Con
cilio Florentino parece-nos ter indicado o ponto, de vista mais
favorável, ao ensinar: “Entre os Sacramentos, ocupa o primeiro
lugar o santo Batismo que é a porta da vida espiritual, pois
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que por êle somos feitos membros de Cristo e do corpo da Igre
ja” (D. 696; cf. 8 9 5 ).
Se tomarmos a noção de “ser feito membro de Cristo”, ou,
mais brevemente, de inserção em Cristo, à guisa de princípio
básico, logo se aclaram e se agrupam os diversos mistérios a
meditar.
S. Tiago fala “no belo nome que foi invocado sobre nós”
(Tgo 2 ,7 ). Êste “belo nome” é Cristo, pois fomos batizados
“em nome de Cristo”, e invocar o nome em linguagem bíblica
significa, como dissemos, tomar posse para aquêle cujo nome
é invocado.
Batizados “em nome de Cristo” passamos a ser propriedade
dêle. Todavia, esse pertencer a Cristo não é apenas legal, senão
ainda e sobretudo vital. A vida espiritual que pela primeira vez
surde em nós pelo Batismo é a vida mesma de Cristo que co
meça a circular em nós: “e todos nós recebemos de sua ple
nitude e graça por graça” (Jo 1,16). Mas, como é possível tal
comunicação? Pelo fato de sermos, graças ao Sacramento, in
seridos em Cristo, de nos tornarmos membros dêle.
No membro unido ao corpo, flui a mesma vida que dimana da cabeça, pois vida de membro é vida dependente da ca
beça. Para tomar outra comparação, usada pelo mesmo Jesus,
inserido na vide, o sarmento vive da seiva que desta corre. “Como
o sarmento não pode de si mesmo dar fruto, se não permanecer
na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim”
(Jo 15,4).
Ora, que o Batismo tenha por efeito a inserção em Cristo
já se patenteou sobejamente quando explanávamos a doutrina
de S. Paulo. A própria fórmula da “incorporação”; na sua ma
terialidade, encontramo-la em S. Agostinho, quando diz que o
Batismo serve para “incorporar a Cristo como seus membros”
os que o recebem (De pecc. meritis et remiss. 1. 1, c. 2 6 ). E,
mais incisivamente, em S. Leão; “Como Jesus, nascendo, tor
nou-se nossa carne, assim nós, renascendo, nos tornamos seu
corpo” (3. serm. para Natal, n. 5 ).
Em conseqüência, outros efeitos não devemos procurar no
Batismo, fora as graças que contemplamos em Jesus-Cabeça,
cujos membros o Sacramento nos faz; em Jesus-Vide, na qual
o Sacramento nos enxerta. Numa palavra, devemos julgar pro
porcionalmente dos membros como da Cabeça, dos Sarmentos
como da Videira.
.
a)
Cristo nossa Cabeça por sua morte destruiu o pecado.
Membros de Cristo, “batizados na sua morte” (Rqm 6 ,3 ), so
mos mergulhados nos mistérios redentores que se tornam ver
dadeiramente nossos. Por conseguinte, somos libertados do pe
cado e de toda a pena a êle devida. De fato, “nosso homem
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velho foi crucificado juntamente com ele, a fim de que seja
destruído o corpo do pecado. . . Se morremos com Cristo, cre
mos que viveremos também juntamente com Cristo” (Rom 6,6,8).
Eis o efeito “negativo” do Batismo.
b) Cristo nossa Cabeça é cheio de graça (Jo 1,14), tem
plo do Espírito Santo, Filho do Pai (Mt 3,16-17; Mc 1,1011; Lc 3,22; Jo 1,32-34). Nele inseridos pelo Batismo, recebe
mos a graça, a inabitação do Espírito Santo, a filiação ado
tiva. Eis o aspecto “positivo” do Batismo.
c) Cristo enfim é Cabeça da Igreja, seu Corpo Místico.
Incorporando-nos a Cristo, o Sacramento nos incorpora, pelo fato
mesmo, à Santa Igreja. Eis o efeito “social” do Batismo.
d) Quanto ao “caráter” sacramental — que é o primeiro
efeito do Batismo, induzindo uma disposição à graça justificante — devemos concebê-lo como um sinal que cria em nós um
estado de pertença a Cristo, que nos consagra a êle, distinguenos como sendo propriedades dêle. Só a graça nos torna mem
bros vivos, mas o “caráter” já por si faz de nós membros de
Cristo, embora imperfeitos.
Logo, não há Batismo válido, sem qualquer incorporação
a Cristo. Mais se nos confirma a opinião de que, na presente ma
téria, a luz decisiva vem da doutrina do Corpo Místico.
Essa comunhão .sobrenatural entre Cristo e o homem bati
zado, afirmada com tanto vigor por S. Paulo, encontramo-la, co
mo era de esperar, posta em grande relêvo pelos Santos Padres.
Bastará citar um grego e um latino. “Quando o Senhor, como ho
mem, purificava-se no Jordão, éramòs nós que com êle éramos
purificados. E quando êle recebia o Espírito Santo, éramos nós
que, por êle, o recebíamos” (S. Atanásio, 1 contra Arian. 4 7 ).
“Não era que êle precisasse de santificação, mas êle devia san
tificar as águas destinadas a nos p u rificar.. . pela autoridade de
seu exemplo, êle consuma a obra santa de nossa salvação, santificando o homem pela Encarnação e pela água” (S. Hilário, in
Mt 2 ,5 ).
Simples aplicação do princípio que vê nos acontecimentos
da vida do Senhor outras tantas fontes de ação sobre nossas vi
das. Estudemos pois as correspondências entre o Batismo de
Cristo e o nosso batismo, amestrados por S. Hilário que, na
mesma passagem, diz: “Pela água santa, vem a nós do céu o
Espírito Santo, derrama-se sobre nós a unção da glória celeste, e a
voz do Pai proclama a adoção que faz de nós filhos de Deus”.'
Em dia de Péntecostes S. Pedro insinuou que a regenera
ção cristã se refere de certo modo ao rito penitencial e santificador do Jordão: “Arrependei-vos e cada um de vós seja bati
zado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e re
cebereis o dom do Espírito Santo” (At 2 ,3 8 ).
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O Rito purificador

“Então foi Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João, para
ser batizado por êle. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Sou eu
que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E, respondendo
Jesus, disse-lhe: Deixa por agora, pois convém que cumpramos
assim toda justiça. Êle então deixou-o. E, depois que Jesus foi
batizado, saiu logo da á g u a . .. ” (Mt 3,13-16).
Por que esta misteriosa insistência do Cordeiro imaculado
em submeter-se ao rito de expiação? Responde S. Damasceno:
“Quando Jesus foi batizado, o antigo Adão foi sepultado n’água,
e quando nós somos batizados, morremos com Cristo, para com
êle ressuscitar a uma vida nova. Assim, tanto a morte de Cristo
é necessária, tanto é necessário o Batismo” (De fide cath. 4, 9 ).
Mercê da união que ligava a humanidade de Jesus à Pes
soa do Verbo, todos os atos do Salvador, desde o primeiro ins
tante da Encarnação, revestiam infinito valor santificante. Por
tanto, o Batismo de Cristo no Jordão era uma fonte de purifi
cação para os pecados da humanidade inteira, que Jesus tomara
sobre si. Por isso acaba de nos dizer o Damasceno que o velho
Adão foi sepultado nas ondas do Jordão. E quando Cristo sai
da água, assegura o Nazianzeno, êle soergue consigo o mundo
inteiro, e vê abertos os céus que Adão fechara a si e a sua raça
(Orat. 39, 16).
Sem embargo, como o Verbo se humanara para morrer por
nós, êle não quis que o Batismo estivesse sem ligação com a
Paixão e a Ressurreição, pelas quais tomou sobre si as nossas
faltas e também nos fêz partícipes de suas grandezas. Assim
é que o Batismo no Jordão prefigura a ambos: Jesus desaparece
nas águas para depois reaparecer. Estavam pois figuradas a
morte e a ressurreição históricas da Cabeça e a morte e res
surreição espirituais dos membros. O segundo simbolismo aliás
depende estreitamente do primeiro, que o causa. Não morremos
ao pecado nem ressuscitamos à vida da graça, senão porque
nos conformamos à morte e ressurreição históricas de Cristo.
Longe de se reduzirem a puras lembranças, os mistérios do Se
nhor são realidades atuosas.
Donde S. Agostinho sentenciava: “Tudo quanto foi feito
na cruz de Cristo, na sua sepultura, na ressurreição ao terceiro
dia, na ascensão ao céu, na sessão à destra do Pai, foi feito
de sorte que a vjda cristã presente se configurasse a essas rea
lidades, não apenas por místicas palavras, senão de fato”
(Enchir., 53). .
Ora bem, os Sacramentos são os prolongamentos instrumen
tais dos mistérios do Salvador, mormente de sua morte e res
surreição, para delas nos aplicar a virtude, fazendo a nossa alma
morrer ao pecado e ressuscitar à graça. A Paixão constitui a
Iniciação Teol. II — 9
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fonte universal e definitiva de toda salvação. Não existe pecado
— presente, passado ou futuro — que ela não possa apagar.
Contudo, embora o Redentor tenha morrido por todos, nem to
dos aproveitam dessa morte. O conformar-se pessoa l.à Paixão
de Cristo se inicia pelo Batismo, que dispensa a cada alma
particular o remédio universal para remir-lhe os pecados próprios.
Êrro palmar seria entender a configuração pelo Sacramen
to, de uma ficção legal, que nos atribuiría convencionalmente os
merecimentos de Cristo. Nem mesmo deve ser concebida qual
imitação externa de Cristo por nós, mas como comércio vital,
que provém ao membro do estar unido à Cabeça, a fim de lhe
partilhar a vida. De maneira que no momento preciso em que,
pelo Batismo, o homem é feito membro de Cristo, a morte do
Salvador age vitalmente sobre a sua alma. Comunica-se-lhe a
Paixão como se tivesse pessoalmente morrido e sofrido com Cris
to. “Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado junta
mente com Êle” (Rom 6,6).
Batismo na água, veem os olhos da carne, mas os olhos
da fé alcançam mais longe; através da ablução, vislumbram o
Batismo “na morte de Cristo” (Rom 6 ,3 ). Configuração vital
fortemente expressada por S. Paulo: fomos sepultados com êle,
a fim de com êle morrer e ressuscitar (Rom 6,4,8). Quais as
conseqüências?
“Confesso um só Batismo para remissão dos pecados”, can
tamos na Missa, ecoando as palavras de S. Pedro: “cada um
de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão dos pe
cados” (At 2 ,3 8 ). Ensina a fé católica que a paixão e morte
do Senhor remiram toda e qualquer culpa, livraram de toda e
qualquer pena. Logo, o Sacramento que reproduz em nós esta
paixão e esta morte terá por efeito a remissão de tôda a culpa
original e atual, bem assim como de tôda pena (D. 6 9 6 ).
Remissão que é autêntico perdão, abolição do pecado, puri
ficação íntima e não — como pretendem os luteranos — mera
não-imputação legal, Deus dissimulando, fingindo não ver que
a alma está tão maculada depois do Batismo como antes (D.
792; cf. 742).
Admitir tão grande enormidade seria ir diretamente contra
o Apóstolo que, em vários lugares de suas epístolas, dá- por efei
to ao Batismo verdadeira santidade interior e sobrenatural. Lem
bra, por exemplo, aos Coríhtios, os vícios nafc quais jazianv an
tes de convertidos: “E tais éreis alguns de.|vósx mas fôstes la
vados, mas fôstes santificados, mas fôstes justiftcados, em nome
de Nosso Senhor Jesus Cristo e mediante o Espírito de nosso
Deus” (1 Cor 6 ,1 1 ). Aos Efèsios escreve: “Cristo amou a Igre
ja e por ela se entregou, para a santificar, purificando-a no B a
tismo da água, pela palavra da vida, para apresentar a si mes
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mo esta Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa seme
lhante, mas santa e imaculada” (E f 5,25-26).
Analisados, sem preconceitos, os têrmos paulinos, encontra
mos uma purificação que nada tem de extrínseco, de periférico,
de jurídico, mas que é algo vital, íntimo, transformando o pró
prio ser moral. A operação de Cristo e de seu Espírito, atingem
até o âmago da alma.
Podemos ver uma profecia do Batismo no texto de Ezequiel
(3 6 ,2 5 -2 6 ): “E derramarei sobre vós uma água pura, e vós
sereis purificados de todas as vossas imundícies, e eu vos pu
rificarei de todos os vossos ídolos. E dar-vos-ei um coração
novo, e porei um novo espírito no meio de vós; e tirarei da vos
sa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne”.
No Sacramento cristão realiza-se a profecia: temos a purifica
ção verdadeira, interna, pela água e o Espírito.
O próprio rito batismal — a “matéria próxima” — indica
que a ablução não é apenas fictícia. A água lava em verdade a
sujidade física. Assim o Batismo faz desaparecer a sujeira mo
ral. “Levanta-te, recebe o Batismo e lava os teus pecados” (At
2 2 ,1 6), ordena Ananias a Saulo recém-convertido.
Bem mais, em virtude do mistério sacramental, a limpeza
interior é efeito da ablução externa. Esta não só significa a pu
rificação interior, como ainda a realiza. Insinua esta verdade
o paralelismo indicado pela epístola aos Hebreus: “Purificados
os corações da consciência má e lavado o corpo com a água
limpa” (Heb 10,22).
.
• :
^
;
Simbolizava a cerimônia antiga a libertação real dos pe
cados, pelo despojar-se de tôdas as vestes, antes da imersão,
figura do despojar-se do “homem velho” (E f 4,22; Col 3 ,9 ).
S. Cirilo de Jerusalém descobre na casta nudez dos catecúmenos
um tríplice simbolismo: a) o despojar-se do homem velho; b)
a imitação de Cristo, nu sobre a cruz; c) o retorno à inocência
adamítica. “
Outro simbolismo que insinua a índole interna, e não ape
nas legal, da purificação, encontramo-lo na epístola aos Colossenses (2 ,1 1 ). A circuncisão, ensina o Apóstolo, figurava o
Batismo. Ora, como a cerimônia judaica despojava o israelita de
um pedaço de carne, assim o Sacramento, que é a “circuncisão
de Cristo”, despoja do pecado, realmente e não ficticiamente.
Na criança, incapaz de faltas atuais, apaga-se a mancha
do p ecad o‘original queJhe é transmitida, como a natureza hu
mana,, pela geração. (Pensemos, para amparar a imaginação, numa
tara hereditária). 8#
SB) Cat. myst. 2, n. 2 (ed. cit., p .1 8 ).
'
ao) Querendo Deus, no volume sôbre “O Mistério da Graça”, ex
planaremos, a seu tempo, o pecado original, a graça, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, pelo que seremos aqui mui breves.
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No adulto, a remissão da culpa original se acresce do per
dão de todos os pecados atuais, e das penalidades por êles me
recidas. Abolido êsse obstáculo que nos afastava do Paraíso,
o Batismo, pelo fato mesmo, abre as portas do céu (D. 693,
696, 7 9 2 ). Em S. Lucas lemos que, batizado Jesus, abriu-se o
céu (Lc 3,21) para dar passagem à Pomba e à Voz. Não era
necessário que o céu se abrisse para o Senhor, êle já lá es
tava (Jo 1,33). Mas o Batismo confere aos membros, guarda
das as proporções, os privilégios da Cabeça. Por isso é lícito
ver, com S. Beda, nas palavras evangélicas, uma indicação do
efeito do Sacramento em cada batizado: abre-se-lhe o céu, para
que venha o Espírito, e o Pai o adote por filho, e também para
que êle tome posse da herança futura.
O mesmo Jesus disse a Nicodemos: “Ninguém subiu aos
céus senão Aquêle que desceu do céu, o Filho do homem que
está no céu” (Jo 3 ,13). Portanto, só com Jesus podemos subir
ao céu. Ora, pelo Batismo, somos feitos membros de Cristo, e
Cristo é uma só pessoa mística com o seu Corpo. Onde vai a
Cabeça, segue-a o Corpo. Assim, pois, quem recebe o Batismo
sobe aos céus com Cristo (S. Agost., serm. 294, n. 10-11).
%
Desprendidas do corpo, as almas das criancinhas batizadas
se vão gozar, imediatamente, da glória eterna. Daí o nome de
“anjinhos” que lhes dá o vulgo, embora não sejam puros espí
ritos. A mesma sorte aguarda o adulto feliz, que venha a fale
cer logo após o Batismo, sem ter ainda maculado a inocência
sacramental (D. 530, 693).
Pelo Batismo, estamos pelo menos inscritos no céu, onde
mora o nosso Chefe. Bem mais, abre-se o Paraíso não só à alma
como ainda ao corpo. Fomos batizados na morte e ressurrei
ção do Senhor: os efeitos da ressurreição far-se-ão. sentir .em
nossa carne, que reviverá gloriosa, como a de Cristo. Morte ao
pecado, o Batismo é morte à morte, sequela do pecado (Rom
3 ,1 1 ; 1 Cor 6,14; 2 Cor 4,14; Fil 3,21; 1 Tess 4,14).
Com o triste privilégio que tem o homem de abusar das me
lhores coisas, muito se abusou do poder purificador do Batismo.
Acabadas as perseguições, inúmeros catecúmenos diferiam a re
cepção do Sacramento até a derradeira agonia, no intuito de es
caparem à disciplina penitencial neste mundo, às chamas do pur
gatório no outro, e se irem diretamente ao Paraíso. Veio do alto
o exemplo: Constantino fêz-se. batizar no leito de morte. Abuso
evidente, que para nós, entretanto, apresenta a vantagem de tes
temunhar da fé da Igreja antiga, na soberana eficácia do Batismo.
O perdurar da concupiscência

Extinto totalmente o pecado, remanesce contudo a “con
cupiscência”. Assim define o Concilio Tridentino (D. 7 9 2 ). Por
êsse têrmo não se entende apenas, em teologia, o apetite car
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nal desregrado, mas ainda todas as tendências sensíveis enquanto
repugnam à razão. “A carne tem desejos contrários ao espírito,
e o espírito desejos contrários à carne, porque estas coisas são
contrárias entre si” (Gál 5,17).
Ensina o Tridentino que tal “concupiscência” não é pecado
em si, mas fruto e fonte do pecado (D. 792).
Não é pecado. Erram os escrupulosos que — sem saber que
se despenham nos erros de Lutero — se creem responsáveis de
tentações não consentidas. Mas é fonte de pecado atual: fàcilmente nos arrasta a desobedecer ao império da razão e à lei
de Deus. E ’ fruto do pecado enfim, porque a desarmonia íntima
se estabeleceu, em nossa natureza, em conseqüência da deso
bediência de Adão.
Relutam certos pedagogos modernos em admitir tal doutrina.
Ilaqueados pelo êrro de Rousseau, persuadem-se de que o ho
mem nasce naturalmente bom. Concitam pois os educandos à li
vre expansão da própria personalidade, sem discriminar, na crian
ça e no adolescente, entre o que nêles há de melhor e de pior.
No máximo, exortam-nos a que se abstenham dos atos que os
cblocariam em conflito com a sociedade. A moral toma feição
puramente social — simples adestramento coletivo — e a norma
suprema da conduta passa a ser: “Faze o que quiseres, con
tanto não te deixes apanhar pela polícia!” Não revestirá forma tão
crua, mas, na verdade, se reduzirá a isso.
Claro que a diversidade, a variedade, são queridas por
Deus; urge pois não colocar a todos no mesmo molde. Proscrita
deve ser a contraproducente compressão. Porém a arte de edu
car consiste em ajudar o jovem a descobrir êle mesmo a hie
rarquia das tendências; a reconhecer em si certa proclividade ao
mal, logo a necessidade 'da autodisciplina; a levá-lo a entender
que as vitórias do instinto são obtidas, muita vez,
detri
mento da humanidade superior. Assim, o educando — por con
vicção pessoal e não por constrangimento — abraçará de bom
grado a regra da moral, a lei evangélica; irá identificar-se livre
mente a elas, nem se espantará de descobrir por vêzes, em seu
íntimo, a fascinação por certos abismos.
Se, infelizmente, muitos de nossos contemporâneos perde
ram o senso do pecado, se numerosos batizados parecem agi
tados por frenético desejo de enodoar a sua inocência batismal,
razão maior para que tenhamos sempre diante dos olhos as con
sequências morais do Batismo. Mortos ao pecado, como viveria
mos ainda nêle? “Sabendo bem que nosso velho homem foi cru
cificado com êle (C risto ). . , para que não sirvamos jamais
ao pecado. . . Considerai-vos como estando mortos para o pe
cado, mas vivos para Deus em Nosso Senhor Jesus Cristo. Não
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reine pois o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obe
deçais às suas concupiscências” (Rom 6,2,6,11-12).
E' lícito conjeturar que o remanescer da concupiscência, ain
da após o Batismo, provenha de que ó Sacramento atinge imediata
mente a nossa pessoa, e não já a nossa natureza. Ora, o desacordo
entre razão e sensibilidade é próprio à natureza humana de
caída por obra do pecado de Adão. Por semelhante motivo, a
doença, a mortalidade, o trabalho penoso — efeitos que a mis
teriosa solidariedade no mal faz sentir a toda a progênie de
Adão (Rom 5,12-21) — não são redimidos por ora. Pertencemà nossa própria condição humana. O Batismo nos dá apenas um
penhor, um germe da restauração da natureza humana na sua
perfeição. Essas virtualidades só desabrocharão pela ressurreição
gloriosa.
Portanto, a falar com exação, devemos dizer que o Batismo
apaga todas as penas devidas ao pecado pessoal (no adulto),
porém, no tocante ao castigo do pecado original, só nos livra
imediatamente da privação do céu, abrindo-nos as portas do pa
raíso. As outras penalidades, só as redime após a ressurreição.
Por ora temos apenas um penhor (E f 1,14; 4,3 0 ). “Estais
mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus«
Quando aparecer Cristo, que é vossa vida, então também vós
aparecereis com êle na glória” (Col 3 ,3 -4 ).
Poderia sem dúvida Cristo restituir-nos na pia batismal os
privilégios adamíticos. F.oi vontade sua, entretanto, que perdu
rassem as consequências do primeiro pecado* para nos exerci
tar à luta espiritual (D. 7 9 2 ). Pugnando e sofrendo virilmente
com o Senhor Jesus, teremos ensejo de merecer maior galardão.
Membros do Crucificado

Mais profundamente, os limites traçados à ação do Batis
mo, explicam-^e por sua índole incorporadora a Jesus. Feitos
membros do Salvador, devemos nos conformar a êle, andar como
êle andou (1 Jo 2 ,6 ). Ora, Cristo veio num corpo passível, es
colheu o sofrimento, a fome, a sêde, a tristeza, o pavor e o té
dio, suportou paixão acerba: “nos dias de sua carne, oferecendo,
com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o po
dia livrar da m o r t e ...” (Heb 5,7). Conviría porventura levar
vida regalada um membro de tão dolorosa Cabeça?
Não nos remiu o Salvador para que vivéssemos na inércia
e na acídia, mas para que nos conformássemos à sua vida de
sofrimento e expiação. O Batismo é o lugar de nosso primeiro
encontro com o Crucificado; impossível separar o Sacramento, da
Cruz. Insiste S. Cirilo de Jerusalém sobre esta verdade que o
Batismo não é apenas perdão do pecado, graça de adoção, mas
ainda comunhão aos padecimentos do Redentor (Cat. myst. 2,
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n. 5 -6 ). 0 que Jesus sofreu na sua carne é reproduzido, pelo
Batismo, em nossa alma.
De certo, o Cristo que revestimos é o Cristo glorioso, mas
este Cristo é, por identidade, o Cristo morto e sepultado. O pro
cesso histórico pelo qual Jesus, através de sua paixão, se tor
nou Senhor da glória, nós o devemos reviver sacramentalmente.
Desta sorte, a Paixão continua a operar no Corpo Místico.
O Batismo é a porta de entrada do cristianismo, precisa
mente por nos colocar èm estado de permanente comunhão ao
Calvário. Pois o efeito santificador do Sacramento encontra-se
indissolüvelmente ligado ao ato redèntor de Cristo. Crucificados
em direito, no Gólgota, somos crucificados de fato, no Batismo.
Ser um batizado é um constante “éstar encravado na cruz com
Cristo” (Gál 2 ,1 9 ). logo, um reviver, um assimilar interno do
que Cristo ele mesmo experimentou. Somos inviscerados a Cristo
de sorte que, guardadas as proporções, o que é dito de Cristo
pode ser dito de nós.
Ao ser regenerado, nosso corpo se torna, de certo modo,
carne de Cristo. Daí as conseqüências ascéticas: “os que são
de Cristo crucificaram a sua própria carne com os vícios e concupiscências” (Gál 5,24). “Longe de mim o' gloriar-me, senão
na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está
crucificado para mim e eu crucificado para o mundo” (Gál
6,14) .
ás&im nossa paixão se terminará, como a de Cristo, pela
glorificaçSo, quando nosso çorpo será conformado, na parusia,- ao
corpo do Senhor glorifiçado (1 Cor 15,20-23; Rom 8,1 1 -1 3 ).
A morte sacramental arrasta, logicamente, a mortê moral e mís
tica para assegurar a ressurreição escatológica.
S. Pedro no Tabor exclamava: “E* bom para nós estarmos
aqui”. E o evangelista comenta: “êle não sabia o que dizia”
(Lc 9,33). Com efeito, sobre esta terra melhor é para nós es
tarmos no monte Calvário do que no monte Tabor.
No seu estilo candente e realista, a Beata Ângela de Foligno
afirma que o Filho do homem recebeu de seu Pai três fidelíssimas companheiras: a pobreza suma, perfeita e constante, o
desprêzo sumo, perfeito e contínuo, a dor altíssima, plena e sem
trégua. “Esta. a companhia que a Cristo se uniu, para jamais
dêle separar-se, na perfeita penitência que durou toda a sua
vida no mundo. Por ela, subiu aos céus na sua humanidade. Por
ela, a alma pode e deve caminhar para Deus e em Deus. Fora
dela não existe outro caminho, porque é necessário que o cami
nho trilhado pela Cabeça, sigam-no os membros, e que sejam
os membros associados às companheiras da Cabeça. . . Cheia de
amor de Cristo, a alma considerando que o mçsmo seu Chefe
quis e teve predileção por tal companhia, ama-a e deseja-a ela
também. . . Por êsse caminho andou a nossa Cabeça e pelo mes
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mo devem andar a mão, o braço, as espáduas, o pé, a perna e
todos os membros”. 37
Nesta doutrina temos o porquê daquele desejo do martírio
em que ardiam os santos. Batizados com Cristo no Jordão, êles
anelavam mergulhar com êle no batismo de sangue da Paixão
(Mc 10,38; Lc 12,50). Percebiam que o Sacramento nos destina
ao martírio.
Nesta doutrina, ainda, temos o último porquê, a derradeira
resposta à pergunta ansiosa que tantas vêzes nos aflora aos lá
bios diante de tantas agruras, decepções e pungentes dores, das
enfermidades e mortes, das tentações sempre renascentes, do iso
lamento do c o ra ç ã o ... “por que permite Deus tudo isso?” —
E a resposta é: “olha de que Cabeça és membro! olha a que
te votou o teu Batismo!”
Na mesma doutrina encontramos, enfim, a chave dos ensi
namentos, à primeira vista enigmáticos e paradoxais, do Ser
mão da Montanha: “Bem-aventurados vós os p o b re s ... Bemaventurados vós que agora tendes fo m e ... Bem-aventurados vós
que agora ch o rais.. . Bem-aventurados vós que sofreis perse
guição . . . ” Associados vitalmente a Cristo, enxertados na divina
Vide, devemos viver como êle viveu, e só seremos coroados, co- *
mo êle o foi, após muito penar (Lc 24,26). A definitiva vitória
sobre a concupiscência, a dor e a morte, só a conseguiremos
se tivermos padecido com Cristo (Rom 8,17).
Enquanto não atingimos êsse beatífico têrmo, alente-nos o
pensamento de que as nossas lutas são a contribuição pessoal
que' o Senhor nos pede à sua obra de Salvador. Vivendo o nos
so Batismo, conformados os sofrimentos de nosso Chefe, nós pu
rificamos a nossa alma e ajudamos a purificar nossos irmãos.
O Renascer
“Batizado Jesus, saiu logo da á g u a . .. ” (Mt 3 ,1 6 ). O
rápido mergulho, que simboliza a morte e sepultura, é logo se
guido pela emersão, pois que o Batismo não é apenas morte,
senão morte para um novo nascer. “Nós fomos sepultados com
êle (Cristo) a fim de morrer pelo Batismo, para que assim co
mo Cristo ressuscitou dos mortos para glória do Pai, assim
nós vivamos vida nova. Porque se nós lhe formos unidos para
crescer com êle pela semelhança de sua morte, sê-Io-emos tam
bém à semelhança de sua ressurreição” (Rom 6 ,4 -5 ).
Pasmamos ao saber, pelos 'entomólogos, das metamorfoses dos
insetos. Muito mais portentosa a mudança da alma ao receber
o Batismo. A essa transmutação íntima que abole o passado
para dar lugar a nova vida, convém o nome de “renascer” que
lhe deu Jesus (Jo 3 ,5 ). Ao dom da vida, chama-se “geração” ;31
31) II libro delia Beata Angela da Foligno, p.138, 141, 144.
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ora, o Batismo nos vem trazer nova vida, será pois “nova ge
ração”, na ordem da graça. Aduz Tertuliano graciosa compara
ção: “Nós, os peixinhos, nascemos na água, segundo nosso Peixe,
Jesus Cristo”. 38
Em toda a liturgia da bênção das fontes batismais, na Vigí
lia Pascal, aflora sempre e sempre o tema da nova nascença.
Por exemplo, no Prefácio: “Lançai, Senhor, os olhos sobre a face
de vossa Igreja, e multiplicai nela as vossas regenerações, vós
que cumulais de alegria, pela abundância de vossas graças, a
vossa santa cidade, e que abris as fontes batismais para reno
var todas as nações que habitam a t e r r a ... Que o Espírito
Santo, por uma secreta impressão de sua graça divina, torne
fecunda esta água, destinada à regeneração dos homens, a fim
de que a raça celeste, concebida, pela santidade, no puro seio
destas águas divinas, delas saia como nova criatura, e que a gra
ça, como mãe, dê à luz, numa idêntica infância, os que distin
gue o sexo no corpo ou a idade no tempo”.
De quando em vez, surpreendemos nos lábios de homens e
mulheres o desejo de recomeçar a vida, de passar uma esponja
sôbre o passado. Tal desejo, quase sempre estéril, nos ajuda a
entender o júbilo que, na antiguidade cristã, possuía os conver
tidos do paganismo, durante a vigília pascal. Júbilo pela Res
surreição de Cristo, que também era a ressurreição moral de cada
um. A escolha dessa noite para dispensar o Batismo mostravalhes quão estreito laço prendia a ressurreição do Senhor à re
generação da alma. Ambas, aliás, vitórias de Cristo sôbre o pe
cado, sôbre a morte. “Renascendo da ablução, vivem como Cristo
ressurgindo do sepulcro”, comenta S. Agostinho (Enchir., 4 3 ).
Envelhecidos no êrro e no vício, os neófitos sentiam-se libertos
do poder das trevas e transferidos, por Deus, ao reino do Filho
de seu amor (Col 1,13). Salto prodigioso fora do êrro e do ví
cio, para a luz e a santidade.
Surpreendemos algo dêsse transporte de alegria no opús
culo de S. Cipriano Ad Donatum. Pinta-nos primeiro o sombrio
quadro de sua alma, mergulhada nas trevas de profunda noite,
balouçada sôbre o mar agitado do mundo; flutuando à matroca;
incerta de sua vida, estranha à verdade e à luz. Tais os seus
costumes, que julgava difícil salvar-se. Como poderia nascer para
nova vida, pelo Batismo da água salutar, ser regenerado, des
pojar o que havia sido e, sem mudar de corpo, mudar de alma
88) De Bapt. 1, 3. — A designação de Cristo como Peixe resulta
de um acróstico. Verificaram os antigos que o conjunto das iniciais
dos nomes gregos que traduzimos por "Jesus Cristo Filho de Deus
Salvador”, formavam o nome "ichthys” que significa peixe. Daí o sim
bolismo: Jesus é o Peixe misterioso, divino. Ora, o peixe vive n’água
e o Batismo se ministra com água. Na água batismal recebemos, pois,
do divino Peixe uma nova natureza, somos gerados por êle, tornamonos ‘‘peixinhos”, outros cristos.
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e de espírito? Tão enredado se achava por vícios, dos quais não
acreditava poder se livrar, tal a sua complacência por êles, seus
velhos familiares.
Em compensação, que maravilhoso sentimento de libertação
e renovamento, quando a água regeneradora lhe limpou as man
chas da vida passada e, no seu coração purificado, difundiu-se a
luz vinda do alto! Baixando do céu, o Espírito Santo müdou-o,
por uma segunda nascença, em homem novo. A certeza, admiràvelmente, sucedeu à dúvida, abriram-se-lhe as portas fecha
das, resplandeceram as trevas; fácil se afigurou o que parecia
difícil, e possível o impossível.
Júbilo não apenas do neófito mas de tôda a Igreja. O
longo catecumenato era para ela tempo de penosa gestação.
Durante a Quaresma, ela “estando grávida, clamava com dores
de parto, e sofria para dar à luz”. Enfim, naquela noite santa,
nasciam-lhe os filhos “que guardam os mandamentos de Deus
e retém a confissão de Cristo” (Apoc 12,2,17). Então ela, ape
nas “deu à luz, já se não lembra da sua aflição, pelo gôzo
que tem” (Jo 16,21).
Com que alegria cantava a Igreja o aleluia pascal! Com
que carinho revestia os recém-nascidos de brancas vestes, sím
bolo de purificação (D. 800) — um pouco como Maria enfaixava
o Menino. Com que amor lhes fazia beber leite e mel! “Neófitos”,
plantas novas, chamavam-lhes os gregos; “infantes”, diziam os
latinos. Tôda a liturgia pascal está referta de alusões à nova nas
cença, à infância espiritual.
Essa liturgia é, como sempre, eco fiel do ensinamento apos
tólico. Volta continuamente, por todo o Novo Testamento, o
conceito do “nascer de novo”, da renovação vital. Afirmara-o
primeiro Jesus, como vimos (Jo 3 ,5 ). Repete-o S. Pedro: “como
meninos recém-nascidos, desejai ardentemente o puro leite espi
ritual” (1 Ped 2 ,2 ). E S. João: “Sabemos que todo o que nasceu
de Deus não peca, mas o nascimento que êle tem de Deus o
guarda” (1 Jo 5 ,1 8 ). S. Paulo: “Nós fomos pois sepultados
com êle, a fim de morrer pelo Batismo, para que, assim como
Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós
vivamos uma vida nova” (Rom 6 ,4 ). “Reformai-vos com o re
novamento de vosso espírito” (Rom 12,2). “Se alguém está em
Cristo é uma nova criatura; passaram as coisas velhas, eis que
tudo se fêz novo” (2 Cor 5,17). “Em Cristo, neçn a circuncisão
nem a incircuncisão nada* valem, mas o ser uma nova criatura”
(Gál 6 ,1 5 ). “Renovai-vos,. pois, no espírito de vosso entendi
mento, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus na
justiça e na santidade verdadeira” (E f 4 ,2 4 ). “Despojando-vos
do homem velho, com as suas obras, e revestindo-vos do ho
mem novo” (Col 3,1 0 ).
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Da Escritura, a doutrina passou, como devia, à primeva li
teratura cristã. Baste citar a epístola a Barnabé: “Renovandonos pela remissão dos pecados, imprimiu em nós uma nova ima
gem, ao ponto que temos almas de criancinhas justamente como
se êle nos criara de novo” . E explicando em que consiste essa
renovação, o velho autor prossegue: “descemos n’água cheios de
pecados e manchas, mas dela subimos carregados de frutos, ten
do no coração o temor, -e no espírito, a esperança de Jesus”. 39
Repetem tais conceitos todos os Santos Padres, e o ma
gistério solene da Igreja consagrou-os. Ensina, por exemplo, o
Concilio Tridentino: “Revestindo, pelo Batismo, a Cristo (Gál
3 ,2 7 ), nós somos feitos nele uma criatura inteiramente nova,
conseguindo plena e integral remissão de todos os pecados” (D.
895; cf. 795, 8 0 0 ). Belamente o Catecismo Romano: “Por na
tureza nascemos de Adão, como filhos da ira (E f 2 ,3 ), mas
o Batismo nos faz renascer em Cristo, como filhos da mi
sericórdia”. 40
Esta vida nova, divina, não abrolha em nós pelo Batismo,
para permanecer inativa, mas sim para animar todos os nos
sos atos, de sorte que vivamos como cristãos e não como pa
gãos. A santidade batismal é um ponto sobre o qual S. Paulo
chama, indefesso, a atenção de seus neófitos. À morte e ressur
reição sacramentais, devem corresponder a morte e ressurreição
morais, (1 Cor 6,9-11; Rom 6,4,11; 8,12-13).
Um dos temas favoritos de nossos primeiros apologistas
era o contraste berrante entre costumes pagãos e cristãos. An
tes deles, já S. Inácio de Antioquia exaltava o apostolado do
exemplo como o melhor de todos: “Orai sem cessar pelos ou
tros homens. Porque se pode esperar que cheguem a Deus pela
penitência. Dai-lhes de aprenderem de vós, ao menos por vos
sas obras. Às suas cóleras oponde a vossa mansidão; à sua
jactância, vossa humildade; às suas blasfêmias, vossas orações;
a seus erros, vossa firmeza na fé; à sua ferocidade, vossa hu
manidade, sem jamais procurar retribuir-lhes o mal que vos
fazem. Pela bondade, sejamos-lhes irmãos”. 41
Para nós, cristãos de hoje, batizados com poucos dias ou
poucas semanas, o místico renascer seguiu bem perto o nasci
mento natural. Por isso, entretanto, não desapareceu a obriga
ção de levarmos vida de ressuscitados. No cristão que vive o
seu Batismo, logo se evidencia o abismo que o separa do pa
gão moderno. Di-lo, com felicidade, um poeta católico. “Aquêle
para quem Jesus Cristo é algo de autêntico e- não pura imagem,
a#)
Picard,
<0)
41)
p.78.

Pseudo-Barnabé 6, 11; 11, 11. — Les Pères Apostol. I, Paris,
1907, pp.50, 72.
\
2 p., c.2 , n .5, ed. cit. p.225.
Ef 10. — Ignace d’Antioche, Lettres, Paris, ed. du Cerf, 1951,
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em seguida se torna desagradável e suspeito aos outros homens.
Seu plano de vida está às avessas, seus motivos não são mais
os deles. Há qualquer coisa nele que sempre escapa e está alhu
res. Seja atento ao que faz! Os outros têm os olhos sôbre êle!
Vigie cada um de seus passos, pois êle é um sinal: todo cristão
é verídica embora indigna imagem do seu Cristo. A face que êle
mostra é o reflexo trivial desta Face de Deus em seu coração,
abominável e triunfal!” 41
Templos do Espírito Santo

“Ora, aconteceu que, recebendo o batismo todo o povo, ba
tizado também Jesus, e estando em oração, abriu-se o céu, e
desceu sôbre êle o Espírito Santo em forma corpórea como uma
p o m b a ...” (L c 3,21-22).
Conformados a Cristo pelo Batismo, é normal que também
baixe sôbre nós o Espírito Santo. Mera conveniência ou conjetura? De modo algum. João Batista, como vimos, anunciara ex
plicitamente o Batismo no Espírito Santo (Mc 1,8). Jesus, por sua
vez, caracterizara o Sacramento como um renascer da água e
do Espírito Santo (Jo 3,5 ). S. Paulo, enfim, qualifica-o “banho
de regeneração e de renovamento pelo Espírito Santo” (Tit 3 ,5 ).
E ainda: “num mesmo Espírito fomos batizados todos n ó s ...
e todos temos bebido de um só Espírito” (1 Cor 12,13). “Não
sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita
em vós?” (1 Cor 3,17; 6,19; Rom 8 ,U ) .
Tão viva, na Igreja antiga, a fé neste mistério que o már
tir Leônidas, pai de Orígenes, soía descobrir o peito do filhinho,
quando êste dormia, e osculá-lo reverentemente, para honrar o
Espírito que aí fazia morada. ° E S. Leão, ecoando os ensina
mentos de S. Paulo, ponderava: “Pelo Sacramento do Batismo
fôste feito o templo do Espírito Santo; não afugentes pois tão
grande Hóspede pelos teus atos depravados; não voltes à ser
vidão do demônio, pois o teu resgate pagou-o o sangue de
Cristo”. 44
Para simbolizar essa descida do Espírito Santo que nos
unge interiormente, como ungira a humanidade de Jesus, no
Jordão, “ao sair da ablução somos ungidos de óleo bento, con
forme a antiga disciplina. Segundo esta, ungiam-se, com óleo
de um vaso de chifre, os sacerdotes — como Aarão por Moisés
— e nosso nome de “cristãos” vem de “crisma” que significa
unção, e que dá o seu nome ao Salvador (Grjsto).. Unção es
piritual que, no Espírito, êle recebeu de Deus Pai, segundo está
4J) P. Claudel, Le chemin de Cróix, 6e station. Paris, Art catholique, 1918, pp. 14-15.
4>) Eusébio, Hist. ecles., 1.6, c.2 , n .ll (éd. E. Grapin, Paris,
Picafd, 1911, t.II, p. 156).
“ ) l 9 Serm. para Natal, n.3 (ed. cit., p .74).
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escrito no livro dos Atos (4 ,2 7 ) : coligaram-se nesta cidade con
tra o teu santo Filho, o qual ungiste”. ““
Qual o efeito obrado pelo Espírito Santo na alma do ba
tizado? — Renascença, renovamento? Já o sabemos, porém não
se nos aquieta a fé, no seu anelo de intelecção. Que resulta dêsse renascer no Espírito, dessa divina unção? Para S. Paulo, o
Espírito é o enviado do Cristo celeste, e o medianeiro da jus
tificação: “fostes lavados, fostes santificados, fostes justifica
dos, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e mediante o Espí
rito de nosso Deus” (1 Cor 6,1 1 ).
Por conseguinte, o que resulta da celeste unção é o “ho
mem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade ver
dadeira” (E f 4,2 4 ). Justiça e santidade que são dons gratui
tos de Deus, logo “graças”. “Todos pecaram e são justificados
gratuitamente por sua graça” (Rom 3 ,2 4 ). “Justificados pela fé,
tenhamos paz com Deus, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos
firmes” (Rom 5,1). “Como o pecado reinou dando a morte,
assim reine a graça pela justiça para a vida eterna” (Rom 5 ,2 1 ).
“Não estais sob a lei, mas sob a graça” (Rom 6,14 ).
Algo tão sobrenatural esta “graça”, que, no dizer de S. Pe
dro, ela nos torna “partícipes da natureza divina” (2 Ped 1,4).
Além da graça, o Espírito nos infunde as virtudes sobrenaturais,
em primeiro lugar a rainha de tôdas, a caridade: “a -caridade
de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito San
to que nos foi dado” (Rom 5,5 ). As outras virtudes também:
“somos obras suas (de Deus) criadas em Jesus Cristo, em vis
ta das obras boas que Deus nos preparou para praticarmos”
(E f 2 ,1 0). “O fruto do Espírito Santo é a caridade, a ale
gria, a paz, a longanimidade, a doçura, a bondade, a fideli
dade, a mansidão, a temperança” (Gál 5,22). Às virtudes se
ajuntam os Sete Dons do Espírito Santo.
E ’ todo um novo organismo sobrenatural que se instaura na
alma batizada. O Concilio Tridentino nada mais fez senão codi
ficar os ensinamentos da Escritura, ao definir que o efeito precípuo do Batismo è a infusão da graça santificante e das virtudes
sobrenaturais. 4a
Toda graça não é batismal, nem mesmo sacramental. Adão
foi criado na graça do Senhor, entretanto os ritos sagrados ain
da não haviam siçjp instituídos. O mesmo se diga de todos os
justos que viveram antes do Messias. Nós mesmos, os batizados,
podemos obter a cada instante um acréscimo de graça, fora dos
Sacramentos, como foi explanado.
^40
40) Tertuliano. De Bapt., c .6 , n .l. — (Tertullien,
Baptême, Paris, éd. du Cerf, 1952, p .76).
" ) D. 792, 795, 796, 799, 800; cf. 410, 483.
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Nada afirma a Igreja sobre a índole da graça sacramental,
mas — como também acima esclarecemos — é lícito conjeturar
que, por nos chegar através das cerimônias sagradas, a graça
se tinja de especial modalidade. Esta consistiría em colocar-nos
em continuidade profunda com certos mistérios do Salvador, fa
zendo-nos revivê-los. A graça sacramental perpetuaria no Corpo
Místico a santidade da Cabeça, reproduzindo — na medida do
possível — nos membros o modo de ser, os estados interiores
de Cristo, de sorte que o cristão seja um outro Cristo, cresça
junto com Cristo.
Ora, já sabemos que, segundo S. Paulo, ser batizado é revestir-se de Cristo. Vimos como, na epístola aos Romanos, êle
afirma que, pelo Sacramento, somos mergulhados na morte e
ressurreição de Cristo. O vocábulo empregado pelo Apóstolo
(symphytoi) designa, no sentido próprio, o fato de uma plan
ta, enxertada noutra, vegetar com ela, na unidade de vida. So
mos, pois, pelo Batismo, enxertados na Paixão e Ressurreição
de Cristo, e sobrenaturalmente crescemos pela seiva que delas
recebemos.
Donde, o efeito principal do Sacramento é, sem dúvida,
nossa justificação e santificação, porém justiça e santidade de
membro vivo de Cristo, por enxerto na sua Morte e Ressurreição.
Tal se nos afigura, a modalidade própria, constitutiva, da gra
ça batismal. Por isso mesmo redime toda a culpa e toda a pena,
funda a união de nossa pessoa à Pessoa do Salvador, união de
tal modo íntima que, misticamente, somos um só com Êle, por
existir unidade de vida entre Êle e nós.
A presente doutrina nos ajuda a entender por que, no Ba
tismo, nossa alma é santificada, dedicada, consagrada a ser
Templo de Deus. Com efeito, o Batismo repristina em nós algo
da vida de Cristo em seus mistérios. Salta à vista que nos fará
participar da caridade extrema em que o Senhor ardia (Jo 13,1;
Gál 2 ,2 0; Ef 5 ,2 ). Esta caridade chama a nós a Presença amo
rosa da SS. Trindade, segundo a promessa inefável de Jesus:
“se alguém me ama, guardará as minhas palavras e meu
Pai amá-lo-á, e nós viremos a êle e nêle faremos a nossa mo
rada” (Jo 14,23).
Antes do Batismo, já estava Deus presente à alma. Todavia,
há presença e presença. Pojsso achar-me presente num aposento
porque nêle estou-a dormir;, possò nêle%encontrar-me, desperto
desta feita, mas indiferente; posso nêle vir em inimigo ou*a êle
chegar como amigo devotado. Ora, à alma não-batizada Deus
está presente, como a causa ao seu efeito, enquanto Criador. Se
existimos, se emergimos do nada que a cada instante ameáça de
nos sorver, devemo-lo à ação divina que nos criou e continua
mente nos conserva. Ação divina comum às Três Pessoas. Mas,
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pela graça, os Três se tornam presentes à nossa alma de uma
presença nova, especialíssima, de amizade. Nosso conhecimento
e nosso amor encontram o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
como amigos, com os quais podemos amorosamente conviver.
Mora aquela alma fortunada nas Três Pessoas divinas, parti
lhando-lhes a vida, antegozando a eternidade. E ’ o céu, na me
dida em que o comporta nossa condição presente de fé obscura
e não de clara visão. Mas, em seu fundo essencial, vida da
graça e vida beatífica são idênticas, já que aqui e ali há posse
da SS. Trindade, pelo conhecimento e o am or.47 De maneira
que, incoativamente, verifica-se da alma batizada o que S. João
diz da celeste Jerusalém, morada de Deus que a nós se dá:
“Eis o Tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com
êles. E êles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com êles”
(Apoc 21,3).
Longe de vivermos distantes do Hóspede divino — afastados
ou distraídos como se êle não existira — nossa existência de
cristãos, templos vivos de Deus, deveria consistir em procurar
um contacto sempre mais íntimo com a Trindade, até nela nos
transformarmos pelo am o r.48
Filhos de Deus

“E ouviu-se uma voz vinda dos céus: Tu és o meu Filho
amado, em ti pus as minhas complacências” (Mc 1,11).
Êsse traço do Batismo de Cristo, também se reproduz —
sempre guardadas as proporções — no Batismo cristão. A filia
ção é conseqüência da geração; ora, o Batismo é sobrenatural
geração, de que Deus é princípio: “Por sua livre vontade, nos
gerou pela palavra da verdade0 (Tgo 1,18). Gerados por Deus,
participamos-lhe a natureza, somos pois filhos seus.
Afirma-o, com perfeita clareza, S. João: “a todos os que o
receberam, (o Verbo) deu poder de se tornarem filhos de Deus,
aquêles que crêem no seu nome, os quais não nasceram do san
gue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas
de Deus” (Jo 1,12-13). “Considerai que amor nos mostrou o
Pai, que sejamos chamados filhos de Deus, e de fato, nós o
somos” (1 Jo 3 ,1 ).
Sem dúvida, Jesus é o Unigênito, consubstanciai ao Pai, no
qual êste plenamente se compraz porque nêle encontra sua pró
pria natureza, pçrfeitamente idêntica à dêle mesmo. Ao contrá
rio, nós somos, ao nascer,^ permanecemos após o Batismo, sim
ples -criaturas. Todavia, a nova geração, pelo Sacramento, nos
incorpora vitalmente a Cristo, logo temos em ^nós algo da na- 41
41) Leão XIII, Encfcl. Divinum illud munus, n .20-21 (Docum. Pontif.
5, ed. Vozes); Pio XII, Encícl. Mystici Carporis Christi, n .80-81.
4a) Cf. O Itinerário Místico de S. João da Cruz, pp.60-62.
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tureza divina: “por Jesus Cristo, Deus nos deu tão grandes e
preciosas promessas a fim de que por elas vos torneis partícipes
da natureza divina” (2 Ped 1,4). Por isso mesmo somos fi
lhos, irmãos de Jesus (Mt 28,10; Jo 20,17) e, por conseqüência, “membros da família de Deus’.' (E f 2,19). Haverá por
ventura título maior de nobreza? Que é sangue real em compa
ração?
“Raça divina do Peixe celeste”, lemos em antiquíssimo epi
táfio cristão. O maior orgulho de nossos pais na fé era o seu
título de “cristão”. O mártir S. Carpo, por exemplo, ao procônsul que lhe perguntava o nome, contestou: “Meu primeiro e
principal nome é o de cristão; mas se perguntas o que tenho no
mundo: eu me chamo Carpo”. E o seu companheiro de suplício
e de glória, Pápilo, intimado a sacrificar aos ídolos, respondeu:
“Desde minha juventude sirvo a Deus, e jamais sacrifiquei aos
ídolos, mas sou cristão. E nada mais ouvirás de minha boca, pois
tampouco é possível dizer nada de maior nem de mais belo” . "
S. Francisco de Sales, criança, levava amiúde os seus com
panheiros de jogos à igreja matriz e, fazendo-os formar um cír
culo em tôrno da pia batismal: “Eis, meus amigos, dizia-lhes, o
lugar do mundo que nos deve ser mais caro, porque aqui fomos
feitos filhos de Deus. Cantemos juntos o “Gloria Patri”. Depois,
cada qual aproximava-se e, de joelhos no chão, beijava respei
tosamente a p ia .80 •
Por falta de melhor têrmo, chama-nos S. Paulo de filhos
“adotivos” (Gál 4,5; Rom 8,15,17,23; 9,4; Ef 1,5). Afasta
desta sorte todo panteísmo. Porém a filiação adotiva é, entre
os homens, simples ficção legal, algo extrínseco que em nada
modifica a pessoa do adotado; no cristão, ao invés, é uma rea
lidade imanente, que, nos divinizando em verdade, assimila-nos ao
Filho. S. Paulo explica-o, precisamente a propósito do Batismo:
“Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois
todos os que fostes batizados em Cristo revestistes-vos de Cris
to. Não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há
homem nem mulher. Porque todos vós sois um só em Cristo Je
sus” (Gál 3,26-28).
Não nos induza em êrro a metáfora “revestir-se”. Nossa
relação a Cristo não é de ordem indumentária. Uma simples ves
te nada muda intrinsecamente, e aqui a mudança é tão íntima
e profunda que suprime as çiiferenças de raça, condição social
e sexo. Formamos, os cristãos, uma só pessoa mística em Jesus
e com Jesus, a quem o Batismo nos assimila e incorpora, confe
rindo-nos uma só maneira, sobrenatural, de ser. Peló Sacra
*') D. Ruiz Bueno, Actas de los mártires. B .A .C . Madrid, 1951,
pp.377, 380.
,0) Hamon, Gonthier, Letourneau, Vie de S. Fr. de Sales, Paris,
Gabalda, 1909, t.I, pp. 19-20.
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mento, somos animados, logo intrinsecamente aviventados, pelo
Espírito de Cristo (1 Cor 12,13). Unidos vitalmente ao Filho
por natureza, somos filhos também nós. Donde, um pouco antes
escrevera o Apóstolo: “vivo já não eu, mas é Cristo que vive
em mim” (Gál 2,20). “E a prova de que sois filhos de Deus é que
Deus manda a nosso coração o Espírito de seu Filho, que cla
ma: Abba, P ai!” (Gál 4 ,6 ).
De novo o Concilio Tridentino apenas codificou a doutri
na da Escritura, decretando que a justificação é “a trasladação
daqtiele estado, no qual o homem nasce filho do primeiro Adão,
para o estado de graça e de adoção dos filhos de Deus, pelo
segundo Adão, Jesus Cristo nosso Salvador. Traslação que, após
o evangelho promulgado, não pode ser operada sem o banho
da regeneração ou o seu desejo” (D. 7 9 6 ).
O sentimento agudo da filiação divina constitui uma das
diferenças entre o cristianismo e o judaísmo. Êste, ainda per
meado pelo espírito de temor; aquêle, caracterizado pelo espírito
de amor filial que, chegado à perfeição, desterra o temor (Rom
8,15; 1 Jo 4 ,1 8 ).
O espírito de filiação, já incipiente no judaísmo, os ímpetos
de amor — que os havia muitos — eram sombreados de temor
e tremor. “Temerás o Senhor teu Deus e só a êle servirás” (Deut
10,20). Enquanto o cristianismo estabeleceu, entre Deus e nós,
as mais ternas relações de amor filia): “Meus filhinhos”, diz
Jesus aos seus (Mc 10,24; Jo 13,33).
E talvez para inculcar-nos êsse espírito filial tenha a Igreja
inserido, nas cerimônias do Batismo solene, a recitação do “PaiNosso”.
Solidão do homem. Quantas vêzes explorou a literatura con
temporânea êsse tema. Mais se perde na “massa”, mais o ho
mem de nossos dias se sente só. Aquela segurança que êle de
sesperadamente procura — e por vêzes consegue a custo —
quanto à vida material, falece-lhe por completo no domínio es
piritual. Ermo, irreparàvelmente êrmo; impossível romper as mu
ralhas que o separam dos outros, estabelecer comunicação com
êles, pois “o inferno são os outros”. Impossível apelar para Deus,
pois que “Deus morreu”. Uns poucos ilham-se na filosofia do
absurdo e do desespêro; a maioria tenta atordoar-se, mergulhan
do na facticidade dos prazeres materiais. Em vão. Sempre re
torna o sentimento do abandono, da derelicção; punge a angústia
de sentir-se atirado, sem saber por que, no oceano revolto da exis
tência, boiando ao acaso, à espêrà do‘ naufrágio final. Multi
plicam-se os suicídios. Enchem-se manicômios, e casas de saúde.
Ouvisse o homem contemporâneo, como a ovelha tresmalha
da, a voz do divino Pastor e a sua vida se transformaria. Uma
das revelações capitais de Jesus foi a Paternidade de Deus. Não
Iniciação Tcol. II — 10
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apenas essa benevolência que se estende a todos os sêres e a
que chamamos Providência: 11. . .o Pai que está nos céus, o qual
faz nascer o Sol sobre bons e maus, e manda a chuva sobre
justos e injustos” (Mt 5 ,45). “Porventura, não se vendem dois
passarinhos por um asse? E nem um só deles cairá sobre a ter
ra sem a permissão de vosso Pai” (Mt 10,29). Não. Jesus nos
revela uma Paternidade bem mais profunda e íntima: Deus, pela
graça, faz de nós seus filhos. Doravante jamais estamos sós,
mas sempre com o nosso Pai. Sabemos que, a cada instante, seus
olhos amorosos se pousam sôbre nós. Podemos com toda a ver
dade clamar, à semelhança de Jesus: Abba, Paif
Na medida em que vivemos o nosso Batismo e nos dei
xamos invadir pelo Espírito, mais nítido, mais veemente se torna
em nós o testemunho interior, mais nos sentimos abraçados, en
volvidos, pelo amor de nosso Pai. “O Espírito mesmo dá tes
temunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus” (Rom
8 ,1 6 ). E o Pai, vendo em nós a imagem de seu Filho bemamado, porá em nós as suas complacências.
Todas as graças que recebemos em nossa vida cristã se en
raizam nessa primeira graça de adoção, dispensada peío Batis
mo. E' por sermos filhos seus que o Senhor derrama sobre nós
os efeitos de seu amor de predileção. Nossa existência de bati
zados não deveria pois desenrolar-se sôbre o plano meramente
natural. Impossível. nos contentarmos de viver como “bons pa
gãos”. Devemos viver como filhos de Deus, animados pelo prin
cípio divino que o Sacramento inseriu em nós. E como, em Deus,
a vida é conhecimento da perfeição divina e amor. dela, asSim
nossa vida cristã deve ser, antes de tudo, conhecimento de Deus,
pela fé teologal, e amor de Deus, pela caridade teologal.
“Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do céu nos cumulou de toda sorte de bênçãos es
pirituais, por Cristo; porque foi nêle que nos escolheu antes da
criação do mundo para sermos santos e imaculados a seus olhos
pela caridade, tendo-nos predestinado a sermos seus filhos, por
Jesus Cristo, para louvor e glória de sua g r a ç a .. . pela qual nos
tornou agradáveis a seus olhos em seu Filho Bem-Am adoí'
(E f 1,3-5).
A filiação divina funda a fraternidade cristã. Irmãos são
todos os homens, porque descendem todos, quanto ao corpo, do
mesmo pai, Adão, e quanto :à alma são todos criados por Deus.
Contudo, nos batizados essa fraternidade se estreita sobremanei
ra; êles formam uma só família, da qual Deus é o Pai, e Jesus
o primogênito (E f 2,19; Rom 8 ,2 9 ). Os primeiros cristãos cha
mavam-se entre si de “irmãos”. E não só se chamavam, co
mo eram de fato irmãos. Tertuliano recolheu a exclamação atônita
dos pagãos: “Vêde como êles se a m a m ... e estão prontos a
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dar a vida uns petos outros! . . . ” (Apolog. 2 9 ). E o empenho
dos Apóstolos em banir das comunidades primitivas toda riva
lidade e dissensão mostra a que ponto eles pretendiam levar êsse
espírito de fraternidade rro Senhor. Nem deixam de ser alvissa
reiras — pelo menos em suas intenções — as tentativas leva
das a efeito na Europa, para reanimar entre cristãos o espí
rito comunitário que, em nosso caso, é autêntico espírito de
família.
Filho do Pai, Jesus é também o primogênito de Maria (Lc
2 ,7 ). O termo deixa supor que virão outros filhos alargar a famí
lia. De fato, 'Cristo foi constituído “primogênito entre muitos ir
mãos” (Rom 8,29), filhos do Pai, mas também filhos de Maria.
Não há meio, para nós, de nos tornarmos filhos do Pai, se
não identificando-nos ao Unigênito, por união vital. Essa mis
teriosa fusão de nossa vida com a vida de Cristo — pela qual
o Filho por natureza passou a fazer misticamente um só co
nosco, que nos tornamos assim filhos por participação — con
sumou-se sôbre a ara da Cruz, por virtude do Sangue que Je
sus ali verteu. Ora, nesse instante preciso, o Redentor deu a sua
Mãe um novo filho: “Mulher, eis aí o teu filho” ; e a João:
“Eis aí a tua Mãe” (Jo 19,26-27). O senso cristão sempre en
tendeu que, na pessoa do discípulo, o Chefe da humanidade re
generada entregava por filho à “Mulher”, à nova Eva, todos
os que Êle amou a ponto de por êles morrer.
Maria, no momento de se tornar Mãe universal, sem dúvida
repetiu em seu coração: “eis aqui a serva do Senhor”. Dilatou as
suas entranhas, a fim de estender o amor que votava a Jesus aos
novos irmãos dêste seu Primogênito. De seu lado, a família cris
tã, por João, passou a dedicar filial afeto à Senhora: “desta hora
por diante, a levou o discípulo para sua casa” (Jo 19,27).
O Batismo, já o dissemos bastantes vêzes, é o meio pelo
qual nos apropriamos, individualmente, os frutos do Calvário. Na
pia santa começamos pois a ser filhos de Maria. Muito oportuxiamente estabeleceu-se entre nós o piedoso costume de acom
panhar o rito sacramental, pela consagração do recém-batizado
à Mãe do céu (Concíl. Plen. Brasil, decr. 174).
Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo

~ “Tu és o meu Filho Bem-Amado", díz a Voz a )esus_apenas batizado (Mc 1,11; Lc 3,22). Se é Filho, é herdeiro. Don
de S. Paulo conclui para nós: “Filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo — se todavia sofre
mos com êíe para com êle ser glorifícados”' {Rom 8 ,1 7 ; Gál
3,29; 4,7; Tit 3,7; Tiago 2,5; 1 Ped 1,3-4).
'
Estamos habituados a considerar o céu como prêmio, re
compensa, conquista. E temos razão, di-lo expressamente S. Pau-
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Io: “Tudo o que fizerdes, fazei-o de boa vontade, como pelo
Senhor, e não pelos homens, sabendo que recebereis do Senhor
a herança como recompensa” (Col 3 ,2 3 -2 4 ). Não seremos co
roados, senão depois de ter combatido. (2 Tim 2 ,3 -5 ). Porém
a insistência do texto sagrado em falar de “herança” (E f 1,18;
5,5; Heb 1,14) mostra-nos que, em virtude do Batismo, o cris
tão detém um direito liquido ao paraíso. “ . . . O Batismo que ago
ra nos salva, não tirando as imundícies da carne, mas justifi
cando a consciência para com Deus, graças à Ressurreição de
Jesus Cristo que está à direita de Deus, depois de ter absorvido
a morte, para que nos tornássemos herdeiros da vida e te rn a .. . ”
(1 Ped 3 ,2 1 -2 2 ). Em virtude dêsse direito, as crianças batiza
das que morrem antes de ter chegado à idade da razão vão-se
diretamente ao céu, embora não tenham logrado combater.
Podemos — é tristemente certo — perder tal direito, por
culpa nossa. Devemos tutelá-lo por uma luta perene; contudo,
o que importa aqui é bem entender a enorme diferença que me
deia entre o não-batizado e o batizado. Êste usufrui de imen
sos privilégios. A êle, só a êle, foi prometida a herança eterna.
(Heb 9 ,1 2 ), esta lhe está reservada (1 Ped 1,4; Ef 1,18). So
mos, desde já, cidadãos dos céus (Filip 3,2 0 ). “Senhor, exclama
vam jubilosos os discípulos, até os demônios se nos submetem
em virtude de teu nome!” Mas Jesus contesta: “Não vos ale
greis porque os espíritos vos estão sujeitos; mas alegrai-vos por
que os vossos nomes estão inscritos nos céus!” (Lc 10,17-20).
O paraíso é a mansão do Pai. Na qualidade de filhos do
Pai, os batizados podem considerar o céu como casa sua. Te
mos aqui uma das raízes da esperança teologal, que levava os
santos . a considerarem a morte como chegada à casa paterna.
“Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também
em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim
não fora, eu vo-lo teria dito. Vou preparar o lugar para vós. E
depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei nova
mente e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, estejais
vós também” (Jo 14,1-3).
O que o Pai deu ao Filho deve ser nosso. Por conseguinte,
temos por herança Deus êle mesmo, a ser gozado em companhia
do Filho, nosso irmão.
A herança material só pode ser. usufruída, morto o pai, ou
por ter êle abandonado a ckda filho *o seu quinhão. De qualquer
modo, há separação entre -os bens do pai e os dos filhos. Daí,
falarmos em sucessão ou transmissão. Mas os bens ^espirituais
podem ser integralmente possuídos por alguém sem detrimento
de outra pessoa qualquer. A obra d’arte, por exemplo, contemplam-na milhares dè homens, e o prazer estético de cada um
deixa intacta a obra, nem impede o gozo dos demais contempla-
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dores. Com maioria de razão, êsses bens puramente espirituais
que são os bens da graça. Por isso, pode haver no céu “muitas
moradas”. Deus deixa que os seus filhos se fartem de contem
plar e amar as divinas perfeições, sem que êle as perca, e sem
que nos prejudiquemos uns aos outros. A “herança incorruptí
vel, que não pode contaminar-se, nem murchar” (1 Ped 1,4;
cf. Mt 6,20; Lc 12,33), longe de separar, une indissolíivelmente
Deus, o Unigênito e os filhos adotivos.
Se os homens tanto disputam em torno de heranças terres
tres, que esforços não conviría dispender para assegurar a pos
se da herança celeste? Tornar realidade efetiva o sentido escatológico do Batismo deveria ser uma de nossas grandes pre
ocupações. E S. Paulo, no texto já citado da epístola aos Ro
manos, nos mostra o meio mais seguro de consegui-lo: “ . . . her
deiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se todavia com êle
sofremos para ser com êle glorificados” (Rom 8 ,1 7 ). Alguns
exegetas, em vez de “se todavia”, traduzem: “se é verdade”.
Na primeira versão, os sofrimentos são a condição do triunfo,
na segunda, são o resultado de nossa união a Cristo, que nos faz
prolongar, reproduzir em nossa vida a paixão do Senhor. Mem
bros do Redentor, com êle padecemos sobre a terra e, por conseqüência, com êle triunfaremos no céu: mística da assimilação
a Cristo, com o resultante sofrimento e glória. Em qualquer hi
pótese, resplandece o papel da luta dolorosa na vida do cristão,
irmão de Cristo que, pela paixão, subiu ao céu (Lc 2 4 ,2 6 ).
Da radiosa herança do Filho, partilha igualmente o corpo
do batizado, pois que ressuscitará glorioso como Cristo. O ramo
enxertado no tronco lhe aspira a seiva, e pois o Batismo nos
mergulha na ressurreição do Senhor (Rom 6,4-5), “aquêle que
ressuscitou Jesus nos ressuscitará também com Êle” (2 Cor 4,14;
Rom 8,11).
Retornamos sempre ao mesmo princípio: os membros se
guem a condição da Cabeça e lhe partilham a sorte. Donde S.
Paulo chama a Cristo de {<primogênito dentre os mortos” (Col
1,18). E ainda: “Cristo ressuscitou dos mortos sendo êle as
primicias dos que dormem. Pois, já que por um homem veio a
morte, também por um homem veio a ressurreição. Com efeito,
assim como todos morreram em Adão, assim também todos se
rão vivfficadós em Cristo. Mas cada um em sua ordem: Cristo,
como primicias, depois os que são de Cristo, que creram na
sua vinda” (1 C ot 15,20-23).
t*
Os têrmos “primogênito”, “primicias”, frisam a solidarie
dade entre Cristo e nós. Como Adão foi o chefe da humanidade
votada à morte, assim Cristo Jesus é o Chefe da humanidade
vencedora da morte. Como convém, o Chefe ressuscitou primeiro;
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depois, será a vez dos que “são de Cristo”, pela comunhão vital
com êle (Col 3,4 ).
Assim, recebe a vida cristã o seu sentido escatológico. Pren
de-se, pelo Batismo, à Ressurreição do Senhor, que já ressuscitou
nossas almas do pecado, e ressuscitará nosso corpo da morte.
O Batismo inicia esta continuidade entre a vida de Jesus e a
nossa; a Eucaristia a perfaz.
Os Santos Padres deleitavam-se em procurar no Êxodo ima
gens do Batismo. Atravessando o mar Vermelho, os israelitas
libertaram-se da escravidão do Egito, ofereceram culto a Deus
no deserto e entraram na Terra de promissão. Assim o novo
povo eleito, através da água batismal, liberta-se da escravidão
do pecado, habilita-se a oferecer a Eucaristia, caminha para o
Paraíso prometido.
Imagens vivas de Deus

Cristo é a “imagem do Deus invisível” (Col 1,15). Ora,
os que o Pai “conheceu em sua presciência, também os pre
destinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que
êle seja o primogênito’ enl ré muitos irmãos” (Rom 8 ,29). E ’
pelo Batismo que somos feitos “imagens de Cristo”, ensina S.
Cirilo de Jerusalém (Cat. myst. 3, n. 1). Ora, a doutrina, até
aqui exposta, da filiação divina nos leva a entender por que o
Batismo restaura, no homem, a imagem de Deus, desfigurada
pelo pecado original.
Em teologia, a noção de imagem inteira-se de três elemen
tos principais: a semelhança, a derivação, o protótipo.
A semelhança é uma relação entre diversos sêres possuidores
da mesma qualidade, por exemplo, da mesma configuração. Con
tudo, um ovo ou uma laranja se assemelham a outro ovo e outra
laranja, sem que um seja imagem do outro. Para tal, é exigida
a origem ou proveniência, como causa da semelhança. Assim o
filho se assemelha ao pai porque dêle provém; logo, será “ima
gem” de seu pai. Em conseqüência, toda imagem nos dá a co
nhecer um protótipo ou exemplar do qual deriva e que ela imita.
Por natureza, a imagem retrata um outro ser, e ela o retrata
porque a êle se assemelha, e assemelha-se-lhe porque dêle provém.
Perguntar se o homem é imagem de Deus equivale a in
quirir se êle é apto a nos' fazer conhecer a Deus, pelo fato de
apresentar com Deus uma semelhança, resultante da sua deri
vação de Deus, causa eficiente e exemplar.
Responde a Sagrada Escritura: “Deus disse: façamos o ho
mem à nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do
mar e as aves do céu, sôbre os animais domésticos e sobre toda a
terra e os répteis que se arrastam sôbre a terra. E criou Deus o
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homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, e criou-os ma
cho e'fêmea” (Gên 1,26-27; cf. Sab 2,23; Ecli 17,1; Tgo 3 ,9 ;.
Claramente indica o texto sagrado o laço entre ser imagem
de Deus e dominar a natureza. Deus governa o cosmos como
o homem governa os animais. Rei da natureza, o homem reflete
a realeza divina; assemelham-se as ações do Criador e da cria
tura humana. Semelhança ativa, dinâmica. Mas como pode o ho
mem governar, presidir? Sem dúvida, por ter sido dotado de in
teligência que planeja e vontade que executa. Logo, a imagem
de Deus em nós está situada no ápice da alma, Esta representa
a Deus, por ser um princípio intelectual e volitivo.
Explica-o belamente S. Gregório Nisseno. “Alguns filósofos
conceberam sobre o homem idéias verdadeiramente mesquinhas e
indignas de sua nobreza. Acreditavam glorificar a humanidade,
comparando-a a êste mundo. Chamam o homem de “microcosmo”,
composto dos mesmos elementos do que o universo. Com êsse no
me pomposo, pretenderam magnificar a nossa natureza, e não vi
ram que o que fazia, segundo eles, a grandeza do homem convinha
tão bem aos mosquitos e aos camundongos. Pois êstes são com
postos de quatro elementos, como todos os demais sêres criados.
Dos elementos são formados, em grau maior ou menor, pois sem
eles nenhum ser sensível pode subsistir. Que grandeza pode haver
para o homem em ser a efígie e semelhança do universo? Êste céu
que revolve, esta terra que muda, êstes sêres que nela se encerram,
passam como tudo que os envolve. Segundo a Igreja, em que
consta a grandeza do homem? Não já em levar a semelhança do
mundo criado, mas em ser feito à imagem d’Aquêle que o criou.
“A divindade é Espírito e Verbo: “No comêço era o Verbo”
(Jo 1,1) e. segundo Paulo, os profetas “têm o Espírito de Cristo”
(1 Cor 7,9) que neles fala. A natureza humana tampouco está lon
ge dêsses atributos; em vós mesmos vêde a razão e o pensamento,
imitação d’AquêIe que é, em verdade, Espírito e Verbo. Deus é
ainda amor e fonte de amor. João o sublime diz que “o amor vem
de Deus” e “Deus é amor” (1 Jo 4,7,8). O plasmador de nos
sa natureza colocou em nós também êste traço”. 01
Desmaiada e deficiente semelhança. Basta entretanto, para
que sejamos qualificados de “imagem e glória de Deus” (1 Cor
11,7). Basta para nos conferir suprema dignidade. Por ter sido
o homem criado à sua imagem, proíbe Deus o homicídio (Gên
9 ,6 ). Pela parte superior de nosso ser, nós nos aparentamos a
Deus, entramos na esfera do infinito. Além da natureza e além
da morte, subsiste sempre no homem o que não pertence à na
tureza e o que desconhece a morte.
\
S. Grégoire de Nysse, La création de rhomme. cap.16; cap.5.
Paris, éd. du Cerf, 1943, pp.151, 97.
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Tal a imagem de Deus que existe em cada homem, ao che
gar a êste mundo. Mais estreita ainda será a semelhança quando
pensarmos em Deus e amarmos a Deus. A vida beatífica de Deus
consiste no conhecimento que êle tem de sua soberana Verdade,
e no amor por sua infinita Bondade. Portanto, nos momentos em
que a inteligência e a vontade humanas conhecem e amam a Deus,
imitam mais de perto o sublime Exemplar. O que não é cris
tão — ao menos pelo desejo implícito — jamais conseguirá
imitar a Deus de mais perto.
Tomam nitidez maior os contornos da imagem, ela se enri
quece de modo prodigioso, quando passamos da ordem natural
à sobrenatural cristã. Na alma batizada, encontramos uma ima
gem de Deus, incomparàvelmente mais viva e fiel — pela graça.
Não é que se apague a imagem natural, para ser substituída
pela imagem sobrenatural. Em todo homem, encontramos uma
capacidade de elevação à ordem da graça, por ser êle imagem
natural de Deus. Com efeito, consiste nosso destino sobrenatural
em ver e amar Deus tal qual êle é e nesta visão, nesta posse,
estancar por inteiro a sêde de felicidade que nos consome. Ora,
como ver a Deus e dêle gozar, senão por nossa inteligência e
vontade? E não é por elas que se delineia a imagem natural de
Deus? Se pois existe distinção profunda entre a imagem natural
e a sobrenatural, todavia esta supõe aquela, e a imagem esbo
çada na alma pela criação se aperfeiçoa pela graça aqui na ter
ra, e se acaba pela glória, no céu (1 Cor 15,47-49).
Mas a passagem de uma a outra imagem exige, está claro,
especial intervenção de Deus, tal a desproporção entre a nossa
capacidade natural de visão e amor, e a visão e amor de Deus
tal qual êle é em si mesmo. “Ninguém conhece o Filho senão o
Pai, nem alguém conhece o Pai senão o Filho e aquêle a quem
o Filho o quiser revelar” (Mt 11,27).
Sôbre o plano natural, o homem se assemelha a Deus pelo
fato de ter inteligência e vontade como Deus. Semelhança mui
longínqua; não existe qualquer contacto entre nosso conhecimen
to e amor, e o conhecimento e amor divinos. Sôbre o plano da
graça, mui ao contrário, uma participação de conhecimento e
amor divinos nos é comunicada vitalmente. A semelhança é pois
incomparàvelmente mais íntima e estreita. “Dei-vos a conhecer
tudo aquilo que ouvi de meu Pai” (Jo 15,15). “Eu fiz-lhes e
far-lhes-ei conhecer o teu Nòme (do Pai) a fim de que o amor
com que me amaste esteja nêles, e eu nêles” (Jo 17,26).
Inclina-se sôbre a nossa alma o Senhor e a torna “deiforme”, comunicando-lhe essa imagem viva da divindade. Pela fé,
participamos ao conhecimento pelo qual Deus se conhece; pela
caridade, participamos ao amor pelo qual Deus se ama. Já é
o céu, na medida em que o comporta nossa condição presente.
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Em seu fundo substancial, vida da graça e vida beatífica são
idênticas. Já possuímos Deus, embora na obscuridade.
Quando nosso pai Adão foi criado à “imagem e semelhança
de Deus” imprimiu-se-lhe n5alma não apenas a imagem natural
senão também a sobrenatural. Por isso, Tertuliano interpretava
o têrmo “imagem” da imagem natural, e o têrmo “semelhança”
da imagem sobrenatural (De Bapt., c .5 , n .7 ).
Adão pecou e, pecando, entenebreceu, destroçou, mesmo, em
sua alma, a imagem sobrenatural. Nêle, como em seus descen
dentes, quedou-se apenas a imagem natural. Mas Cristo veio
restaurar a humanidade. Na qualidade de Filho, êle é “resplendor da glória e impressão da substância” divina (Heb 1 ,3);
êle é “imagem de Deus” (2 Cor 4 ,4 ). Conformando-nos pelo
Batismo à sua vida de Filho, êle nos conforma também à sua
semelhança com o Pai. E cria em nós de novo a imagem so
brenatural. A Encarnação retoma a obra do 6° dia, cria uma se
gunda vez o homem à imagem de Deus, dando-nos Cristo o Ho
mem Novo, princípio da humanidade restaurada, como Adão —
o homem velho — fôra princípio da humanidade decaída. O Ba
tismo nos insere neste universo novo que se constrói e organi
za em tôrno de Cristo.
Na bênção da fonte batismal, implora a Liturgia: “Que tôdas as máculas dos pecados sejam aqui apagadas, que a natu
reza humana, criada à vossa imagem, sendo restabelecida na dig
nidade de sua origem, se purifique de todas as imundícies do ve
lho homem, a fim de que todos os que receberem êste Sacra
mento de regeneração renasçam na verdadeira inocência de uma
nova infância”.
Com absoluta exação podemos dizer que o cristão é plas
mado à imagem de Cristo (Rom 8,29) na pia batismal, onde
despojamos o homem adamítico, para revestir “o homem novo,
que se renova em proporção do conhecimento, segundo a imagem
daquele que o criou” (Col 3,9-1 0 ). “Renovai-vos, pois, no espí
rito de vosso entendimento, e revesti-vos do homem novo, criado
segundo Deus, na justiça e na santidade verdadeira” (E f 4 ,2 4 ).
O texto aos Colossenses mostra que a imagem sobrenatural,
longe de ser algo estático, na realidade é essencialmente dinâmi
ca, progressiva. Perpétuo aperfeiçoar-se ou “renovar-se”, que nos
configura mais e mais ao protótipo incriado. Essa metamorfose do
cristão se processa pelo “conhecimento”, a saber pela fé viva,
que se apropria, com intensidade crescente, os mistérios de Cristo
(Col 2 ,2 -3 ). Em conseqüência, imprime-se na alma uma seme
lhança sempre maior: “Refletindo, como um espelho, a glória do
Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em
glória” (2 Cor 3,18).
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No Batismo, Cristo Filho Unigênito — e como tal perfeita
imagem do Pai —■ irradia sôbre nós a sua glória, fazendo-nos fi
lhos adotivos, e, nessa qualidade, imagens, embora imperfeitas,
do Pai. Sob a ação das virtudes teologais nós nos transfigura
mos — por uma sorte de transmutação gradual — em imagens
sempre mais fiéis, estreitando nossa relação de filiação ao co
nhecer e amar, com intimidade maior, o que Deus conhece e ama.
Nesta perspectiva, a vida do homem batizado aparece qual
crescente assimilação a Cristo, assimilação que se iniciou pelo
Sacramento e se perfaz pela visão face a face. Por ora, encon
tramo-nos num estado de morte mística, donde a imagem de Cris
to se acha como que amortecida exteriormente, “escondida em
Deus” (Col 3 ,3 ). Mas quando, na Parusia, Cristo nossa vidâ*
aparecer, nós também resplandeceremos com o fulgor que irradia
o Cristo glorioso (Col 3,4; 1 Cor 15,49).
O “caráter” batismal

Em sua narrativa do Batismo de Jesus, S. Lucas inseriu um
pequeno detalhe, que os outros evangelistas deixaram escapar:
“ . . . batizado Jesus, e estando em o ra ç ã o ..
(Lc 3,2 1 ).
Desde o primeiro ato da vida pública de Jesus, manifestase-lhe o caráter sacerdotal. E pois o nosso Batismo reproduz, pro
porcionalmente, o Batismo de Jesus, não despontará nele tam■.bém^qualquer índole cultuai?. E ’ o que nos .resta a investigar.
Suponhamos um de nossos, hodièrnos pagãos que vai con
trair matrimônio com uma catóíica. F^zVse bàtlzár. por. simples
complacência, ou por causa do brilho da cerimônia na' igreja.
Falta-lhe fé, e mais ainda, arrependimento da vida pecaminosa
em que apodrecia. Sem embargo, tem a intenção de receber o
rito sacramental. Já explicamos que êle o recebe, na verdade,
embora de maneira não frutuosa. Conquanto permaneça em seus
pecados — acrescidos de um sacrilégio — e não seja, por con
seguinte, nem filho de Deus, nem templo do Espírito Santo, nem
herdeiro da glória, nem imagem sobrenatural da divindade, to
davia deve-se ter produzido qualquer modificação em sua alma.
De outra forma o rito seria inoperante e, mais tarde, arrepen
dido, o nosso homem deveria ser rebatizado.
Ora, jamais pairou, na Igreja, sombra de dúvida sôbre a
impossibilidade de reiterar o Batismo v álid o." Discutiu-se,..çomo
vimos, e ferrenhamente, sôbre se as pess.oas batizadas numa. seita
herética deveríam, abjurado o erro, recebèr o”. Batismo, católico..
Os que, por engano, sustentavam a afirmativa — como S. Ci- ;
priano ou S. Cirilo de Jerusalém — partiam da falsa suposição
de que no seio da héresia não existem Sacramentos, os ritos ali
")

D. 46, 53, 88, 97, 435, 464, 574a, 695, 852, 867, 869, 895, 996.
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empregados não passando de ineficazes arremedos dos nossos.
Claro que, nesta suposição, o herege não fora batizado de todo.
Havendo pois abjurado o erro, ocorria dispensar-lhe o Sacra
mento, exatamente como ao pagão. Mas ninguém, repetimos, se
abalançou a propugnar a reiteração de um Batismo válido, por
mais ilícito e infrutuoso fôsse êle.
A não iterabilidade do Batismo talvez nos seja insinuada
por S. Paulo, quando êle escreve: “ Há um só Senhor, uma só
fé, um só Batismo” (E f 4 ,5 ). “Impossível aos que foram uma
vez iluminados (pelo B atism o). . . e foram feitos participantes
do Espírito S a n to ... e caíram, tornem a ser renovados pela pe
nitência” (Heb 6,4 -6 ). Equivale a dizer: impossível ao pecador
recorrer a novo Batismo.
Se procuramos o motivo da impossibilidade de reiterar o Sa
cramento, encontramo-lo porventura no fato do Batismo nos in
corporar misticamente à morte e ressurreição de Cristo, que são
acontecimentos únicos ( í P etf*3,l8; Rom 6,10). E como essa
incorporação tem pór efeito morrer ao pecado e nascer à gra
ça, de novo aparece um motivo de unicidade do Batismo, pois
o homem nasce e morre uma só vez (Heb 9,27).
De um modo mais geral, podemos dizer que o Batismo in
corpora a Cristo; ora, essa incorporação é tão indelével, na or
dem espiritual, quanto na ordem carnal a incorporação a Adão.
O renascer nos vincula a Cristo, como o nascer nos liga ao pri
meiro pai (Rom 5,12-21; 1 Cor 15,20-22).
Enfim,- *aos pecados com que viéssemos a nos manchar após
o Batismo já provera o Senhor outro remédio: o Sacramento da
Penitência. Alguns Santos Padres interpretam neste sentido aque
las palavras de Jesus em S. João: “O que se lavou não tem
necessidade de lavar senão os pés, pois todo êle está limpo” (Jo
13,10). O banho seria o Batismo; o lava-pés, a Penitência.
De qualquer maneira, a não iterabilidade do Batismo válido
supõe, é óbvio, que êle produz sempre um efeito indelével. Será
porventura a graça sacramental? — Não, pois o Sacramento nem
sempre é frutuoso. Ademais, a graça é amissível (D. 8 6 2 ). So
mos pois levados a admitir um efeito distinto da graça. Cha
mam-no os gregos, como vimos, “sphragis”, sêlo, sinête, por alu
são a alguns textos paulinos (2 Cor 1,21; Ef 1,13; 4 ,3 0 ). S.
Agostinho preferia dizer “character”, outro têrmo de origem gre
ga, e que significa o efeito produzido pelo sinête: impressão,
marca, sinal, chancela.
Um e outro vocábulo indicam que o Batismo grava na alma
algo de perene, que a distingue e autentifica para sempre, como
pertencente a Cristo.
A circuncisão marcava indelèvelmente a própria carne do
israelita, separando-o do gentio, e agregando-o ao povo de Deus;
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assim o Batismo — circuncisão espiritual cujo autor é Cristo
(Col 2,11) — marca e separa definitivamente nossa alma como
propriedade do Senhor. “O Batismo distingue os cristãos e os
separa daqueles que não foram purificados na água regeneradora
e não são, portanto, membros de Cristo”. 03
Hermas, no segundo século, escrevia: " . . . êstes homens
embora mortos (espiritualmente), receberam êles também o sêlo
do Filho de Deus, e entraram assim no Reino de Deus. Porque,
tanto que o homem não leva o nome do Filho de Deus, está
morto; mas, ao receber o sêlo, despoja a morte para receber
a vida. Ora, o sêlo é a água (batismal). Descemos mortos na
água, e dela emergimos vivos. Êstes homens, também, ouviram
o anúncio do sêlo, e pediram-no a fim de poder entrar no Reino
de Deus”. M Em um epitáfio do segundo século, lemos que Abércio foi a Roma, e ali viu “um povo possuidor de resplandente sêlo”.
Talvez nos insinue S. Paulo a diferença entre, graça e “ca
ráter” batismais, quando escreve aos Coríntios: “fostes lavados,
fôstes santificados, fôstes justificados em nome de Nosso Se
nhor Jesus Cristo” (1 Cor 6,1 1 ). Lavar é purificar dos pe
cados, justificar é infundir a graça. E santificar? No Antigo Tes
tamento, o têrmo significa amiúde “consagrar” ( ê x 13,2; 28,41;
30,30; Deut 15,19; 3 Reis 9,3,7; Jer 1,5, etc.). O mes
mo Jesus emprega-o nesta acepção: “a mim, a quem o Pai
santificou e enviou ao mundo” (Jo 10,36). E ’ lícito conjeturar
que S.. Paulo tenha'querido indicar que o.Batismo fios “consa
gra", ’ arrancando-nos' â ordem profana, para nos votar a Deus,
pelo sêlo ou “caráter”.
Como conceber tal sêlo ou “caráter” ? O Tridentino define
apenas que é um “sinal espiritual e indelével” (D. 852). Mas
já os teólogos medievais haviam tentado mostrar que êle inicia
ou preludia à nossa “configuração” a Cristo, dando-nos feição
incoativa de membros de Cristo. De explicitação em explicita
ção, elaboraram uma teoria, já exposta no capítulo anterior e que,
quanto ao essencial, foi afiançada por Pio XII: “pelo Sacra
mento do Batismo os cristãos tornam-se, por título comum, mem
bros do Corpo Místico de Cristo Sacerdote e, em virtude do “ca
ráter” que se lhes imprime na alma, são deputados para o culto
divino, participando assim, do modo conveniente ao seu estado,
no sacerdócio de Cristo”. 38
Estamos agora habilitados a entender melhor por que .ç>
“carátér” inicia nossa configuração a Cristo,’ sem.todavia perfazêla: é que êle nos comunica apenas uma semelhança funcional,
BB)
B<)
Picard,
BB)

Pio XII, Mediafor Dei, n.39.
Hermas, Pasteur, Sim., 9, 16, 3 (Les Pères Apost. IV, Paris,
1912, p.270.
Mediator Dei, n.84.
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fazendo-nos participar no sacerdócio de Cristo, ordenando-nos
ao culto divino; enquanto a graça batismal confere uma seme
lhança entitativa: por ela somos feitos “partícipes da natureza
divina” (2 Ped 1,4), filhos do Pai, irmãos de Cristo, tem
plos do Espírito, imagens sobrenaturais de Deus. Só então so
mos membros perfeitos, plenamente conformados, outros cristos.
Não nos leve, contudo, a relativa imperfeição do primeiro
efeito do Batismo a menoscabar-lhe a dignidade e grandeza.
Por êle somos integrados à religião cristã. A Trindade Santís
sima, servindo-se, como instrumento, da Humanidade do Se
nhor, deixa impressa em nossa alma uma semelhança do poder
sacerdotal de Cristo. Aquêle culto perfeito, que Jesus Sacerdote
rendia a seu Pai, e que êle veio consumar na Cruz, nós todos,
por sermos batizados, podemos oferecê-lo também, incorporados
ao Sumo Sacerdote.
Errou Lutero ao pretender que, pelo Batismo, recebem to
dos o sacerdócio, pois entendia negar o Sacramento da Ordem
(D. 9 6 0 ). Mas não é errôneo afirmar que, pelo Batismo, rece
bemos uma participação — ainda que muito menos perfeita do
’ que pela Ordem — no Sacerdócio de Cristo. Dupla participa
ção até, interna e externa, simbolizada pela unção com a crisma
que nos é feita logo após o Batismo.
" . . . Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.. . geração escolhida, sa
cerdócio real, .gente s a n t a ...” (1 Ped 2 ,5 ,9 ). “Em seu sangue,
Cristo lavou-nos dos nossos pecados, e fêz de nós um.reino, e
instituiu-nos sacerdotes, para Deus seu Pai” (Apoc 1,5-6). Êle
nos fêz “para o nosso Deus, reis e sacerdotes” (Apoc 5,10;
2 0 ,6 ). Sacerdócio intimo, que todo batizado pode exercer a cada
momento e que, sobre a ara do coração, oferece “oblação viva,
santa, agradável a Deus, como culto racional” (Rom 12,1; cf.
Heb 13,15-16).
Sacerdócio externo também — e o “caráter” visa propria
mente o culto público.Ba Se estamos certos, ao oferecer a Deus
homenagens litúrgicas, que elas terão “odor de suavidade” e
serão “hóstia aceita, agradável a Deus” (Filip 4,18), é porque
o “caráter” batismal faz de nós, de maneira permanente, ins
trumentos do Sumo Sacerdote. Em virtude de tal influxo, na
hora da Missa o simples fiel é chamado à ordem cultuai a fim
de oferecer, copi. Cristo e o sacerdote- seu ministro, a oblação
sãcrificial, çomo explanaremos ao tratar da Eucaristia.
•'
Por. -ser ordenação ao culto divino, o caráter batismal mão
só nos dispõe a receber* os demais Sacramentos — que são
■•) Com efeito, o pagão que deseja o Batismo já pode oferecer
a Deus êsse culto interno e puramente espiritual, mas não pode tomar
parte ativa no culto público da Igreja.
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atos cultuais — como é indispensável para dispensá-los.61 Bem
mais, o Batismo não nos dispõe apenas aos Sacramentos, mas
nos dá um direito estrito a recebê-los, se estamos bem prepara
dos. O Bispo, por exemplo, não pode, em justiça, negar a con
firmação a quem lha pede legitimamente; ao fiel que deseja
razoàvelmente ser ouvido em confissão, o pároco não pode re
cusar, em justiça; ao fiel que, durante a Missa, se ajoelha à mesa
da comunhão, não posso, em justiça, negá-la, a menos que a sua
indignidade seja pública.68
A incorporação ao poder sacerdotal de Cristo, pelo “caráter”,
está a exigir uma incorporação mais profunda: à vida mesma de
Cristo, pela graça batismal. Exige-a, porque de outra forma não
podemos exercer santamente nosso múnus cultuai. Daí, por dis
posição divina, a quem não opõe óbice, a infusão da graça segue,
imediata e infalivelmente, à impressão do “caráter” sacramental.
Volvamos agora ao pagão moderno de quem falávamos aci
ma: foi batizado sem as devidas disposições para a recepção frutuosa do Sacramento. Sem embargo, foi marcado por indestru
tível sinal. Ora, o “caráter” chama a graça como seu neces
sário complemento. Esta, todavia, encontra, na obstinação da
vontade perversa, intransponível obstáculo que a impede de inun
dar a alma. Situação anômala de ruptura interior. Eis porém que
o nosso homem se converte. Cai o obstáculo e logo irrompe a
graça divina. C om oé possível? Coisa do passado — porventura
de um passado longínquo — como atuará ainda o rito sacra
mental? Respondemos que, embora passado, não se extinguiu por
completo. Deixou atrás de si esteira, rasto ou virtualidade que
se não apaga: o “caráter”. Graças a êle já se processou uma
incorporação inicial a Cristo. Por virtude própria ela tende a se
perfazer. Não desapareceu; permanece em suspenso. Foi-lhe pa
ralisado o exercício. Mas, tão logo ceda o óbice, esta virtuali
dade desenrolará as suas consequências sobrenaturais.50
Grande alento e consolo traz à nossa vida cristã a doutri
na do “caráter” batismal. Sabemos que pertencemos a Cristo,
e para sempre. Sabemos que Satanás jamais poderá ter abso
luto poder sôbre nós. Ainda o renegado leva delineado nJalma
o misterioso sinal que atrai a graça, chama-a com insistência.*•
)
BT) Como já foi dito, abre uma exceção o próprio Batismo que, por
sua urgência e necessidade, pode ser ministrado até pelo pagão. — Em
compensação, s casamento dos pagãos não é um sacramento, enquanto
os cristãos, são ministros do sacramento do matrimônio.*•) Êsses três casos são contemplados expressamente pelo Código
de direito eclesiástico, cân. 785, 853, 855, 892. ..
iD) Por isso se diz que o ‘‘caráter” é o “primeiro” efeito do Ba
tismo, anterior à graça. Claro que tal precedência vale apenas na ordem
racional: lògicamente 6. “caráter” antecede a graça. Porém, na ordem
concreta, ambos são conferidos juntos, instantâneamente, não havendo
óbice. Ha rendo óbice, só o “caráter” é impresso, como dissemos.
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Atração frustrada, sem dúvida, mas que, um dia, poderá ser li
bertada; chamamento sem efeito, mas que poderá ser ouvido en
fim. Então o “caráter” batismal dará ao pecador o direito de
vir ajoelhar-se aos pés do Salvador, no tribunal da Penitência, e
de banhar novamente a sua alma no Sangue redentor.
Diversos teólogos opinam que também na vida futura per
manecerá o “caráter”. Seria o sentido pleno da indelebilidade de
finida pelo Tridentino. Eterno é o sacerdócio de Cristo, eterna
deve ser a sua derivação na alma imortal. Perenidade que cons
tituirá, para os eleitos, refulgente título de glória, para os réprobos motivo de ignomínia acrescida.
Incorporação à Igreja

“Num mesmo Batismo fomos batizados todos nós para for
mar um só corpo, judeus, gregos, escravos e livres” (1 Cor
12,13; Gál 3,26-28).
Na sua luta contra as dissensões que solapavam a comuni
dade coríntia, S. Paulo apela a dois Sacramentos: o Batismo
e a Eucaristia.
'Há um só Batismo e não vários, pois que todos são ba
tizados em nome de Cristo (1 Cor 1,13). Na epístola aos Efésios, o Apóstolo nos mostra a Igreja como um todo que re
cebe o Batismo (E f 5 ,26). O Batismo sangrento de Cristo na
Cruz (Mc 10,39). O Espírito que enche e anima a Igreja não
nos faz nascer, pelo Batismo, à vida sobrenatural, para viver
mos segregados uns dos outros, mas para integrarmos um só
organismo vivo. Pelo Sacramento, a comunidade cristã se torna
uma realidade. Como na Lei antiga a circuncisão agregava ao
povo eleito, na Lei nova o Batismo é a fonte sempre viva que
alimenta a Igreja, fazendo-a crescer e se expandir.
Até aqui insistimos sobre os efeitos individuais do Sacra
mento, mas não lhe devemos olvidar os efeitos sociais e, me
nos ainda, separar uns dos outros. Muito ao contrário, são dois
aspectos conexos, solidários, de uma só obra salvífica.
O êrro do individualismo protestante foi de ter obliterado
o caráter social do cristianismo. Assim como na ordem natural
não vimos ao mundo abandonados numa ilha deserta, senão nas
cemos em uma sociedade familiar e em uma sociedade civil, as
sim também, na ordem sobrenatural, recebemos a vida da graça
não isoladamente, mas das mãos de uma sociedade religiosa.eo
Cristo poderia, regenerar cada alma de modo individual, puV.rámente invisível,'mediante um simples ato de fé e de arrepen
dimento. Mas, que tenha: sido vontade sua instituir, como veículo
de regeneração, um rito público, litúrgico, isso indica a índole40
40) Pio XI, Encíclica Divini illitis Magistri, n.10 (Documentos Pon
tifícios 7, Ed. Vozes).
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social do cristianismo, a sua “catolicidade”. E ’ no seio da co
munidade que a alma renasce. A Igreja é a sociedade dos ho
mens batizados. Logo, todo o batizado pertence à Igreja. O “ca
ráter” que o marcou como propriedade de Cristo, insere-o pelo
fato mesmo na Igreja, corpo visível do Salvador.1,1 Não foi
portanto vontade de Cristo remir os homens como indivíduos
justapostos mas como membros de um “povo”, orgânicamente
unidos (Tit 2 ,4 ).
Na primeira epístola de S. Pedro (3 ,2 1 ), aparece nitida
mente o Batismo como princípio do novo povo de Deus, pois
o ApóstoJo compara o Sacramento à arca de Noé, na qual se
salvou a família escolhida, para ser a semente da nova hu
manidade. Somos salvos por Cristo na Igreja. Por ela, êle nos
leva ao Pai.
Lembra S. Agostinho que, no evangelho, o Senhor disse que
juntaria os seus eleitos dos quatro ventos (Mc 13,27). Por con
seguinte, argúi o Santo Doutor, de todos esses quatro ventos é
chamada a Igreja. Mas como é chamada? De tôda parte é chama
da na Trindade, pois não é chamada senão pelo Batismo em no
me do Pai, e do Filho e do Espírito Santo (Enarr. in Ps. 86, n .4 ) .
Que os efeitos individuais do Batismo não se separem dos
efeitos sociais, logo se aclara quando ponderamos que cada um
de nós é criado de novo, feito filho e imagem de Deus, pela
incorporação mística a Cristo. Ora, Cristo é uno, tem um só
Corpo Místico. Inseridos, cada qual, neste Corpo único, estare
mos forçosamente todos unidos entre nós. Formamos, espiritual
mente, um só organismo, animado por um só Espírito. “E os
que acolheram a palavra, foram batizados, e ficaram agregadas
naquele dia cerca de três mil almas” (At 2,41).
S. Ireneu, explicando o Batismo na água e no Espírito
(Jo 3,5 ; 1 Cor 12,13), escreve: “Como a farinha seca não
pode, sem água, tornar-se uma só massa, um só pão, assim
também nós não podíamos nos tornar um, em Cristo Jesus,
sem a água que vem do céu. . . Pelo banho batismal, os nossos
corpos receberam a unidade que os torna incorruptíveis; recebem-na nossas almas, pelo Espírito. Eis por que ambos (a água
e o Espírito) são necessários, pois ambos nos conseguem a vida
de Deus”. 01 A comparação com a massa e o pão, feitos de grãos
de trigo amalgamados pela água, coloca em especial relêvo a
índole social, unitiva, do Batismo. . ..
1
Com meridiana clareza proclama* o Concilio Florentino: “O
primeiro lugar entre os Saeramentos, ocüpa-o o Batismo que é
a porta da vida espiritual. Com efeito, por êle somos feitos merfi#1) Foi mostrado em “O Mistério da Igreja”, p .64 ss, que o Cor
po Místico não é uma realidade puramente invisível.
” ) Adv. haeres., 1.3, c.17, n.2. — Irénée de Lyon, Contre les
hérésies, l.III, Paris, éd. du Cerf, 1952, p.304.
,

/V.

bros de Cristo e
Código de Direito
tituído, na Igreja
veres do cristão”

Os efeitos do Batismo

161

do corpo da Igreja” (D. 696; cf. 3 2 4 ). E o
Eclesiástico: “Pelo Batismo, o homem é cons
de Deus, pessoa com todos os direitos e de
(cân. 8 7 ).

Indefessa na sua solicitude, a Igreja vela pelos que o Ba
tismo lhe agregou. Dai ter o Concilio Tridentino definido certa
doutrina que muita vez deu azo a acusações de intolerância e
até de tirania: “Se alguém disser que as pessoas batizadas es
tão livres de todos os preceitos — escritos ou tradicionais — da
Igreja, de sorte que não são obrigadas a observá-los, a não ser
que por livre e espontânea vontade a êles se queiram submeter,
seja anátema” (D. 864; cf. 8 3 0 ).
Na realidade, quando a Igreja reivindica os seus direitos so
bre as almas batizadas, está apenas zelando pelo pleno desen
volvimento, nelas, da graça batismal, que, por vontade de Cristo,
nos ordena a viver não já anàrquicamente, senão a desabrochar
nossa personalidade sobrenatural no seio de uma sociedade re
ligiosa. Admitiriamos porventura que o Estado abandonasse ao
arbítrio dos cidadãos a obediência ou desobediência às leis?
Incorporado à Igreja, todo e qualquer batizado não a deve
considerar como algo externo a si. Pelo contrário, êle é da Igre
ja; ele lhe partilha a vida. Não só dela recebe, como muito lhe
dá. Por seus esforços pessoais-fá-la crescer e se fortalecer. Por
êle, ela realiza a sua missão. Sem êle, baldados seriam os es
forços dela. Trabalhar pela Igreja, grande honra e privilégio
que incumbe a cada fiel! Inúmeros leigos, entretanto, parecem
cuidar que a Igreja é “coisa de padres”, com a qual nada têm
a ver. Desenganou-os com energia Pio XII: “os fiéis, e mais
precisamente os leigos, encontram-se na linha mais avançada
da vida da Igreja; por êles, a Igreja é o princípio vital da so
ciedade humana. Por isso êles, especialmente êles, devem ter uma
consciência cada vez mais clara, não só de pertencerem à Igreja,
mas de serem a Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis sob a di
reção da cabeça comum, o Papa, e dos Bispos em comunhão
com êle. Êles são a Igreja, e por isso desde os primeiros tem
pos da sua história, os fiéis, com o consentimento dos próprios
Bispos, uniram-se em associações particulares concernentes às
mais diversas manifestações da vida. E a Santa Sé não cessou
nunca de as aprovar e louvar”.."3
. Deveria ser para nós
que,* pelo Batismo, somos
cramentos, dirigidos pelos
seus preceitos, sustentados

motivo de incoercível júbilo sentirmos
da IgrèJaÇ amparados pelos seus Sa
seus ensinamentos, governados pelos
pelas suas orações e qôe nada e nin-

#3) Discurso aos novos Cardeais, em
IniciaçSo Teol. II — II

20

de fevereiro de 1946.
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guém — a não ser a nossa própria perversidade — poderá nos
arrancar dos braços de nossa Mãe.
*

*

*

Nas primeiras décadas do século V, o Papa Sisto III fêz
colocar no batistério de S. João de Latrão a seguinte inscrição
que resume belamente o simbolismo sacramental:
‘‘Aqui nasce, de semente fecunda, a raça votada aos céus,
que o Espírito produz das férteis águas. Pecador, mergulha, que
te deves purificar na fonte sagrada! A água receberá o velho
homem e fará sair o novo. Nada mais separa os que renascem:
coaduna-os a fonte única, o espírito único, a única fé. Com
parto virginal, a Madre Igreja dá à luz, pela água, a prole que
concebeu do sôpro divino. Oprimido já pelo pecado de origem,
já pelo pecado próprio, se queres ser inocente, purifica-te por
esta ablução; aqui está a fonte de vida que lava o universo;
ela brota da chaga de Cristo. Os que nasceram uma só vez,
a vida beatífica não os acolhe; mas, renascidos por esta fonte,
esperai o Reino dos céus. Nem o número nem a qualidade de
seus crimes, aterre quem quer que seja: Santo será o que nascer
desta linfa”.
SÍNTESE
I. O Batismo nos evangelhos, a) João o Batista prega um rito de
preparação à vinda do Messias. Rito que, por si só, não tem eficácia.
Vale apenas pelos sentimentos que desperta nas almas. O Precursor
anuncia um novo rito, no qual o fogo do .Espírito daria virtude acres
cida à ablução com água. b) o Batismo 4e Jesus no Jprdão é o protótipo
do nosso. Ali vemos a “matéria” ou ablução, a “forma” com a aparição
da Trindade, a virtude da Cruz no Cordeiro que tira os pecados do mun
do. A descida da Pomba realiza as profecias sobre o Messias ungido
Rei, Servo de Deus, Homem das dores, Mensageiro do alto. Batizado Je
sus como Cabeça da humanidade, o seu Batismo se irradia sôbre nós
e se reproduz no Batismo de cada criancinha, c) no ensinamento de
Jesus a Nicodemos reluz: l 9 a índole sacramental do Batismo; 29 a
sua necessidade absoluta; 39 o duplo elemento, visível e invisível, que
o integra e lhe dá eficácia infalível; 49 o efeito, ou nova nascença.
Esclarece o Mestre que o rito só teria virtude pela Crucifixão. Donde
a seqüência: l 9 o amor do Pai por nós, 29 leva-o a entregar seu Fi
lho à morte; 39 e esta morte se nos comunica pelo Batismo, 49 onde
está operoso o Espírito Santo. A essa iniciativa da Trindade, devemos
corresponder pela fé. d) ignoramos quando Jesus instituiu, ao certo, o
Batismo, se no dia da Ascensão, se no colóquio com Nicodemos, se por
ocasião de seu próprio Batismo, quando se imergiu nas águas como
Cabeça da humanidade para rios lavar de nossos, pecados. Mais plau
sível està última sentença.
1
'
II. O Batismo nas epístolas pauünas. a) a fim de* rros desvendar o
“porquê” da regeneração, S. Paulo ensina que . o Batismo nos incor
pora a Cristo e, mais precisamente, nos mergulha na morte e ressurrei
ção de Cristo. O efeito profundo do Batismo é a identificação mística
de nossa pessoacom Cristo nos seus mistérios dolorosos e gloriosos*
identificação que no-los faz reproduzir vitalmente, pela morte ao pe-
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eado e a vida nova, santa, b) esta morte e ressurreição místicas expli
cam que o Batismo seja um rito purificatório. E’ um banho acompanha
do de palavras que lhe dão significação eficaz; foi instituído por Cristo
por amor, e de maneira permanente; aplica à alma a Paixão, purifica
e santifica (efeito individual), plasma a Igreja (efeito social). Na epís
tola a Tito aparece o Batismo como rito de renascimento e regeneração,
por obra da Trindade, c) enquanto incorporados a Cristo, o Batismo
nos torna verdadeiros filhos de Abraão e filhos do Pai, irmãos de Cris
to. d) o fato de todos os cristãos formarem um só organismo sobre
natural explica-se por terem todos recebido a mesmo Batismo, no qual
opera um só Espírito, e nos mergulhamos todos na única morte de Cristo.

III.
Elementos, ministro e sujeito do Batismo, a) Jesus Cristo êle
mesmo escolheu os elementos constitutivos do rito. A “matéria remota”
é a água verdadeira e natural, elemento mui comum e que se presta
a numerosos simbolismos: limpa, fertiliza, refresca, etc. Precisa-se o sim
bolismo pela ação de lavar ("matéria próxima”). A ablução purificatória
pode ser por imersão, aspersão ou infusão. Recebe significação cristã
pela "forma”. O Batismo "em nome de Jesus” opunha-se primitivamente
ao batismo de João. b) o ministro válido pode ser qualquer pessoa —
ainda o pagão e o incrédulo — contanto tenha a intenção de “fazer
o que faz a Igreja”, isto é, de conferir o rito da iniciação cristã. O
ministro lícito — salvo caso de emergência — é o Bispo, o sacerdote
e também o diácono, por delegação, c) os padrinhos respondem pelo afi
lhado e lhe devem amparar a vida religiosa, a fim de que seja fiel aos com
promissos tomados em nome dele. Donde, as qualidades que os pais
devem procurar nos que escolhem para padrinhos de seus filhos. Não
é lícito diferir o Batismo por longo tempo a fim de aguardar a chegada
dos padrinhos, d) Jesus Cristo instituiu o Batismo como único meio de
se incorporar a êle. Daí a inelutável necessidade do Sacramento. Sem
êle, a criancinha não pode evolar-se ao céu. Do mesmo modo, o adulto
que tem à mão o Sacramento. Aos outros, basta o desejo ao menos
0 implícito, e) ao lado. .do Batismo normal, pela água, distingue a Igreja
os Batismos excepcionai? de san gu ê*(b martírio) e tle desejo , que rea
lizam, cada qual a seu modo, a incorporação a Cristo.. No catecúmeno,
não basta, para a regeneração, um desejo frouxo; deverá ser intenso.
Para o pagão de boa fé, será suficiente o desejo implícito. Via de re
gra, o Batismo de desejo, embora justificando, não apaga tôdas as
penalidades devidas aos pecados pessoais. O Batismo de água ajunta
ao de desejo, além de remissão dessas penas, maiores graças, o “ca
ráter” sacramental e a incorporação visível à Igreja, f) como disposição
subjetiva, basta ao adulto, para a recepção válida, a intenção de ser ba
tizado. Para a recepção frutuosa, avulta a fé. Ato de fé ao qual seguirá,
pela recepção do rito, a infusão da virtude teologal de fé. DcAde os an
tigos descreviam o Batismo como iluminação da alma. A fim de facilitar
êsse ato de fé,' instituiu a Igreja primitiva o catecumenato, longo no
viciado durante o qual se pregavam aos candidatos as verdades da fé,
êles se adestravam na prática da moral cristã, e partilhavam de certas
cerimônias litúrgicas. Ao ato de fé deve juntar-se o temor da justiça
divina, a esperança na misericórdia e .um ímpeto de incipiente amor.
. Daí «brotará o arrependimento da vida passada e o propósito de levar
vida nova (morte e ressurreição espirituais). Concretiza-se pela tríplice
renúncia a Satanás. A qualidade da penitência influi sobre a abundância
da graça a ser recebida no Sacramento, g) às criancinhas nada pede
a Igreja. Aos "batistas” responde-se: l 9 a Igreja, que “batiza as crianças,
é assistida por Cristo, iluminada pelo Espírito Santo; logo não se pode
enganar; 29 a fé pessoal exigida por Cristo para o Batismo refere-se
aos adultos entre os quais se propagou, em primeiro lugar, o cristiau*
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nismo; 39 é contrário à vontade salvífica de Cristo privar as crianças
do único meio que têm de salvar-se; 4* a criança não tem pecados
pessoais; a falta original, que herdou sem o querer, pode também ser
apagada sem esforço próprio; 59 a Igreja, pela comunhão dos santos,
empresta sua fé à criança. — Aos liberais indiferentistas, responde-se
que os pais não são livres de recusar a seus filhos a vida da graça,
como não são livres de lhes recusar os bens naturais essenciais. Che
gada à idade da razão, a criança tem o dever de ratificar e cumprir
as promessas batismais feitas em seu nome. Perigos do "naturalismo”.
O Batismo nos votou à Cruz.

IV.
Os efeitos do Batismo, a) o aspecto fundamental, a não perder
de vista, é que o Batismo causa a nossa inserção em Cristo, que esta
belece continuidade vital entre êle e nós. Devemos julgar, proporcional
mente, dos membros como da Cabeça. Donde a correspondência entre
o Batismo de Cristo e o nosso, b) Cristo se submete a um rito purificador
a fim de mergulhar, no Jordão, o velho Adão. A sua imersão e emersão
significam de antemão a sua morte e ressurreição históricas, significam
e também causam a nossa morte e ressurreição espirituais. O Batismo
aplica sacramentalmente, a cada um de nós, os mistérios da paixão e
glória de Cristo. Por isso mesmo lava tôda culpa original e atual, per
doa tôda pena. Purificação real, íntima e vital e não apenas legal ou
fictícia, como pretendem os protestantes. Apagados os pecados, abre-senos o céu, l 9 de fato e imediatamente, para os que morrem na ino
cência batismal; 29 em direito, para os outros. Ao próprio corpo é dado
um penhor de ressurreição gloriosa, c) o perdão dos pecados não im
pede que perdure a " concupiscência}1 ou repugnância das tendências sen
síveis ao domínio da razão. Fruto do pecado original, e fonte de pe
cados atuais. Talvez o motivo dessa permanência seja que o Batismo
regenera a pessoa e nãd propriamente a natureza humana. Donde, a con
sequência moral do Batismo é a obrigação da luta, da mortificação.
Membros do crucificado, devemos com êle nos crucificar, e levar com
paciênfiàà tentações e provações, d) mortos ao pecado, renascemos à vida
nova, por uma metamorfose íntima, que nos dá a infância espiritual. Para
simbolizar essa renovação vital, conferia-se o Batismo antigamente du
rante a vigília pascal. Abolida a existência passada, deve ressurgir das
águas batismais a vida nova, governada por princípios sobrenaturais.
Daí a obrigação de viver como ressuscitados, e não como pagãos, ainda
que "bons” pagãos, e) o Espírito Santo, como baixou sobre Jesus no
Jordão, desce sobre a alma batizada e dela faz o seu templo. O Espírito
nos infunde a graça santificante, as virtudes sobrenaturais e os sete
dons. A graça batismal parece deve ser interpretada como enxêrto na
morte e ressurreição do Senhor. Ela chama a nós a presença amorosa
da Trindade. Antes do Batismo, Deus está presente à alma como Cria
dor, como a causa está presente a seu efeito. Depois do Batismo, Deus
nos está presente como Amigo. /) A filiação é consectário da geração,
logo o sobrenatural renascer levará consigo a filiação sobrenatural. Fi
liação "adotiva”, que não é ficção legal, mas incorporação vital. Te
mos em nós uma participação da natureza divina; somos, em verdade,
da família de Deus, irmãos de Jesus. Êste sentimento agudo da filiação
divina — fruto do testemunho em nós do Espírito de Cristo — é uma
das características capitais do cristianismo. Dele decorre o dever de vi
vermos como filhos de Deus. Esta filiação funda a fraternidade cristã.
E nos torna também filhos de Nossa Senhora, pois que somos irmãos
de Cristo, primogênito de Maria, g ) Se somos filhos, somos também
herdeiros. Sentido escatológico do Batismo. Pelo Sacramento, adquiri
mos direito líquido ao Paraíso. Privilégio único do batizado. Desde já
é cidadão dos céus, o que alenta a esperança teologal. Não apenas a
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alma mas o corpo é objeto dessa esperança, pelo penhor de ressurreição
gloriosa que nele coloca o Batismo, h) como Filho Unigênito, Cristo
é a imagem do Pai; assim também os filhos adotivos. A noção de ima
gem comporta a semelhança a um protótipo do qual se origina. Pela
criação, somos imagens de Deus, porquanto nossa alma é um espírito,
dotado de inteligência e vontade. Aperfeiçoa-se sobremodo a imagem pela
graça, enquanto Deus nos comunica, pela fé e a caridade, uma partici
pação de seu próprio conhecimento e amor. Destroçada pelo pecado
original, a imagem sobrenatural é restabelecida pelo Batismo. Sempre
mais fiel se torna a imagem, à medida que progredimos na fé viva,
que conhecemos e amamos sempre mais o que Deus conhece e ama. i)
o “caráter ” batismal é um sinal espiritual e indelével, que marca para
sempre nossa alma como pertencente a Cristo. Deduzimos-lhe a exis
tência da praxe da Igreja de jamais reiterar o Batismo válido. Cristo
morreu e ressuscitou uma só vez, assim nós, espiritualmente. Interpretam
comumente os teólogos o “caráter” como participação no poder sacer
dotal de Cristo, que nos ordena ao culto público, nos integra à reli
gião cristã. Semelhança funcional; enquanto a graça batismal confere uma
semelhança entitativa. Essa participação no sacerdócio de Cristo é lç
íntima, para oferecermos sacrifícios espirituais; 2 g externa, para ofere
cermos culto litúrgico. O “caráter” dispõe a receber os demais Sacra
mentos e a conferi-los também. Dá até direito estrito a recebê-los, quan
do estamos convenientemente dispostos. Para bom desempenho do poder
cultuai, é indispensável a graça. Por isso o “caráter” batismal é como
uma exigência da graça, que é infalível se não fôr obstada. Se o fôr, pe
las más disposições do recipiente, apenas êle se arrepender, reviverá o
Sacramento. Deixar atrás de si o rito certo rasto ou virtualidade — o
“caráter” — uma incorporação inicial a Cristo, que tende a se perfazer.
E’ provável que o “caráter” permaneça na vida futura. /) o Batismo nos
faz renascer, para vivermos no seio de uma sociedade religiosa, incorpora
à Igreja . Efeitos sociais do Sacramento que não devem ser separados
dos efeitos individuais. Inseridos em Cristo pelo Batismo, somos, pelo
fato me^mo, inseridos no seu Corpo Místico, a Igreja. Membros da' Igre
ja, os^jatizados têm para com ela deveres e direitos. Não devem con
siderá-la como algo exterior a si mesmos. Êles são a Igreja.

CAPITULO III

O SACRAMENTO DO TESTEMUNHO CRISTÃO
I.

ÍNDOLE E ESTRUTURA DA CONFIRMAÇÃO

Da Paixão a Pentecostes

No doloroso patíbulo da Cruz, foi plasmado o Corpo Mís
tico de Cristo. Pelo seu sacrifício, o Salvador cria a humani
dade nova, reconciliada com Deus, aviventada pela sobrenatural
seiva do Espírito Santo.
No momento em que se oferece ao Pai, qual hóstia purís
sima, Jesus age à guisa de Cabeça do gênero humano. Por isso
mesmo pode tomar sôbre si os nossos pecados, expiá-los, reparálos, destruí-los. Em torno de si, agrupa todos os homens a fim
de que se possam incorporar a êle, passando a ser membros
seus, formando o Cristo místico.
“Pelo sangue derramado na Cruz fez (Cristo) com que,
removido o obstáculo da ira divina, pudessem todos os dons
celestes, e em primeiro lugar- as graças espirituais do No-vo e
Eterno Testamento, correr das fontes do Salvador 'para ‘salva-'
cão dos homens, sobretudo dos fiéis; enfim na árvore da Cruz
adquiriu a sua Igreja, isto é, os membros do Corpo Místico,
pois que êstes não seriam a êle incorporados nas águas do Ba
tismo, se não fosse pela virtude salutífera da Cruz, onde o Se
nhor já adquiriu sôbre êles domínio pleníssimo. . . Como no pri
meiro instante da Encarnação o Filho do Eterno Pai ornou
a natureza humana, consigo substancialmente unida, com a ple
nitude do Espírito Santo, para que fôsse apto instrumento da di
vindade na obra cruenta da Redenção; assim na hora da sua
preciosa morte enriqueceu a sua Igreja com mais copiosos dons
do Paráclito, para a tornar válido e perpétuo instrumento do
Verbo encarnado na distribuição dos divinos frutos da Redenção”. 1
Nascido o Corpo Místico, permaneceu por cinqüenta dias
escondido, quase invisível, embora dotado de todo o seu vigor
sobrenatural e de sua essencial estrutura jurídica, até que, che
gado o dia de Pentecostes, Cristo, pelo seu Espírito, manifestou-o
aos homens, com radioso esplendor.
J) Pio XII, Mystici Corporis Christi, nn.28, 30.
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“A Igreja que com seu sangue fundara, robusteceu-a com
energias especiais descidas do céu, em dia de Pentecostes. Com
efeito, depois de ter solenemente investido no seu ofício aquêle
que já antes tinha designado para seu Vigário, subiu ao céu;
e, sentado à direita do Pai, quis manifestar e promulgar a sua
Esposa com a descida visível do Espírito Santo, com o ruído
do vento impetuoso e com as línguas de fogo”. a
Dêsses luminosos textos de Pio XII, colhe-se um ensina
mento capital: os mesmos mistérios da graça são vividos, pro
porcionalmente, em três níveis diversos: por Cristo Cabeça, pelo
Corpo Místico em conjunto, por cada membro em particular.
O Mistério da Paixão, por exemplo, foi vivido no Calvário
por Cristo crucificado e pelo Corpo Místico, que deve a própria
existência ao sacrifício da Cabeça; continua a ser vivido pelo
Corpo Místico, crucificado ao passar dos séculos; será vivido
enfim, neste ou naquele instante do tempo, por cada membro in
dividual, incorporado ao Corpo nas águas batismais, pela vir
tude salutífera da Cruz.
De maneira análoga devemos sentir do mistério de Pente
costes. “Como ele próprio (Cristo) ao princípio de seu público
ministério tinha sido manifestado pelo Eterno Pai por meio
do Espírito Santo que em figura de pomba desceu e pousou so
bre êle, assim igualmente quando os Apóstolos estavam por co
meçar o. sagrado ofício de pregar, mandou Cristo Senhor Nos
so do céu o seu Espírito que, tocando-os com .línguas de* fogo,
mostrou, como com o dedo de Deus,-.a mjssão ..sobrenatural ;ê:*
o sobrenatural múnus da Igreja”. "
Aqui temos a missão do Espírito Santo a Cristo Homem,
e a seu Corpo Místico. Mas como reviverá o cristão individual
êsse mistério de Pentecostes? Vai revivê-lo, como lhe convém,
sob os véus sacramentais, assim como revivem a morte do Se
nhor pelo Sacramento do Batismo.
“Filipe, tendo chegado à cidade de Samaria, pregava-lhes
C risto .. . depois que creram em Filipe, que lhes anunciava o rei
no de Deus, iam-se batizando homens e mulheres em nome de
Jesus Cristo. Então creu também o mesmo Simão (Mago) e,
tendo-se batizado, ligou-se a F ilip e ... Ora, os Apóstolos que
estavam em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria tinha
recebido a palavra de Deus, mandaram-lhes lá Pedro e João,
os quais, tendo chegado, fizeram oração por êles, a fim de re
ceberem o Espírito Santo; porque êle aipda não tiíiha descido
sobre nenhum dêles, mas sòmente tinham sido batizados em
nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as mãos, e rece
*) Ib. n.33. — Ós pontos de doutrina aqui compendiados foram
expendidos em O Mistério da Igreja, cap.3.
#) Ib. n.33.
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biam o Espírito Santo. E, quando Simão viu que se dava o Espí
rito Santo por meio da imposição das mãos dos Apóstolos, ofe
receu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim êste po
der, a fim de que todo aquêle a quem eu impuser as mãos re
ceba o Espírito Santo” (At 8,5,1 2 ,1 4 -1 9 ).
Aparece aqui um rito religioso bem distinto do Batismo,
consistindo na imposição das mãos pelos Apóstolos, e cujo efei
to é o dom do Espírito Santo. Distinto do Batismo, porém
normalmente seguia-se a êste, como complemento.4 Tanto as
sim que Pedro e João se apressaram em ir à Samaria, perfazer
a obra do diácono Filipe.
O mesmo se depreende do seguinte texto: “Chegou (Pau
lo) a Éfeso, e aí encontrou alguns discípulos, e disse-lhes: Vós
recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé? E êles
responderam-lhe: Nós nem sequer ouvimos dizer que há Es
pírito Santo. E ele disse-lhes: Em que batismo, pois, fôstes vós
batizados? E êles responderam: No batismo de João. Então
Paulo disse: João batizou o povo com o batismo de penitência,
dizendo que cressem naquele que havia de vir depois dêle, isto
é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Se
nhor Jesus. E, tendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre
êles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam”
(At 19,1-6).
Declara S. Pedro: “Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o
Espírito Santo e a f o r ç a . .. ” (At 10,38). De fato, Cristo foi
^côncebido ..do. ^Espj/jto: 'Santo (L c i,3 5 ) ,-..por.; êle uhgjdo no
•^atnsmV (Cc 3J32), por êle levado ao deserto (Lc 4 ,1 ), don
de voltou, sob o impulso do Espírito (Lc 4,1 4 ). Logo no seu
primeiro discurso, aplica a si mesmo as palavras de Isaías: “O
Espírito do Senhor é sobre m i m ...” (Lc 4 ,18).
Ora, há continuidade entre o dom do Espírito Santo fei
to a Jesus pelo Pai, e o dom do mesmo Espírito feito por
Jesus ao Corpo Místico. Na sua pregação do dia de Pentecostes, S. Pedro apresenta o Espirito como o dom dos “últimos
dias” — a saber, da era messiânica — que se espargiu sobre
todos os fiéis (At 2,17-18). “Exaltado (Cristo) pela destra de
Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou êste que vós agora vêdes e ouvis” (At 2,33).
O mesmo S. Pedro realça a continuidade entre o dom fei
to à Igreja em conjunto, na pessoa dos Apóstolos, e a vinda
dò Espírito em cada cristão individual. Cornélio e os seus, co
menta êle, embora gentios, “receberam o Espírito Santo como
nós” (At 10,47). E ainda: “Deus, que conhece os corações, de
clarou-se por êles, dando-lhes o Espírito Santo, como também*)
*) Dizemos “normalmente”, porque no caso de Cornélio a vinda
do Espírito antecedeu o batismo (At 10,47).
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a nós, e não fêz diferença alguma entre nós e êles, purificando
com a fé os seus corações” (At 15,8-9). O que recebeu do
Pai, Cristo transmite-o aos seus.
Quais as finalidades da vinda dêsse divino Espírito?
Responde o mesmo Jesus: “Recebereis a força do Espírito
Santo que descerá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Je
rusalém, e em toda a Judéia, e na Samaria, e até as extremi
dades da terra” (At 1,8). Dom da força para função testemunhai.
O Filho saiu do Pai para dar testemunho (Jo 3,11,32;
18,37), fazendo conhecer ao mundo o que ouvira de seu Pai
(Jo 8,26; 15,15). Por isso êle era luz e verdade (Jo 8,12;
12,46; 14,6). Desaparecido Jesus, o Espírito de verdade (Jo
14,17) vem dar-lhe testemunho, tudo ensinando aos Apósto
los (Jo 14,26; 16,13). A continuidade se expressa, de ma
neira patente, no seguinte passo: “Quando vier o Defensor, que
eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito de verdade, que
procede do Pai, êle dará testemunho de mim, e vós também
dareis testemunho” (Jo 15,26).
E ainda: “Assim está escrito, e assim era necessário que
o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia;
e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos
pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E eu vou
mandar sobre vós o. prometido por meu Pai; entretanto perma
necei na cidade, até que sejais revestidos da virtude do alto”
(L c 2 4 ,46-49).
E ’ uma só e a mesma verdade que o Filho revela e o E s
pírito secretamente ensina aos Apóstolos, e que êstes manifes
tam, testemunhando, ao mundo.
O vento violento figura a força, as línguas de fogo simbo
lizam a veemência dêsse testemunho, o zêlo missionário que ar
dia no coração dos Apóstolos e os incitava a pregar sem intermissão. “Se eu evangelizar, não tenho de que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não evan
gelizar!” (1 Cor 9,16).
Movidos pelo Espírito, os Apóstolos testemunham, indefessos, anunciando com firmeza a palavra de Deus (At 4,31; 6 ,1 0 ).
Nenhuma dificuldade os atemoriza. Ilumina-se-lhes a inte
ligência para que saibam o que dizer (Lc 12,11-12) e robustece-se-lhes a vontade para resistir às perseguições (At 4 ,1 3 ).
Nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo nos aparece ora
como um dom outorgado diretamente por Deus, ora dispensado
pelo ministério dos Apóstolos. Sirvam de exemplo o - centurião
Cornélio, e os cristãos de Samaria: ali dom imediato, aqui, rito
sacramental.
O rito, diferente do Batismo, que dava o Espírito Santo
— e cuja dispensação Simão Mago quis comprar — não era
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algo transitório, efêmero. Perdurou na Igreja. Chamam-lhe os
gregos de “myron” (perfume) ou “chrisma” (ungüento) e os
latinos de “confirmatio” ou “consignatio”.
Quando o Bispo confere o rito, repete o gesto de Pedro
e João em Samaria, de Paulo em Éfeso. E o rito se torna, para
cada um de nós, o meio graças ao qual Jesus cumpre a sua
promessa: “Eu rogarei o Pai e ele vos dará um outro Defen
s o r .. . ” (Jo 14,16).
A Crisma é nosso Pentecostes pessoal. (Daí aconselhar a
Igreja de conferi-la, de preferência, na semana de Pentecostes).1
“Pouco tempo depois de minha primeira comunhão, escre
ve Santa Teresinha, entrei de novo em retiro para a Confirma
ção. Preparara-me com muito cuidado a receber o sacramento
do Amor. De ordinário fazia-se um só dia de retiro para a
Confirmação, mas não tendo o Sr. Bispo podido vir no dia
marcado, tive o consolo de dois dias de solidão. . . Como
minh’alma estava alegre! Como os Apóstolos, esperava feliz a
visita do Espírito Santo. Alegrava-me pensando que em breve
seria perfeita cristã, e sobretudo que levaria na fronte a miste
riosa cruz que o Bispo marca ao conferir o Sacramento. Quan
do veio o Espírito Santo, não senti um vento impetuoso, mas
antes a ligeira aragem cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no
monte Horeb. Nesse dia recebia força para sofrer, pois em breve
o martírio de minh’alma devia começar. . . ” 8
Instituição da Crisma

* Não sabemos ao certo quando Jesus instituiu o Sacramen
to da Confirmação, nem que “matéria” e “forma” êle teria aca
so indicado aos Apóstolos.
A penúria de documentos faculta, a protestantes e moder
nistas, fácil mas inócuo triunfo. Negam uns e outros a insti
tuição divina. Consentem todavia os protestantes em designar
pelo nome de “confirmação” certa cerimônia, tardiamente in
troduzida, na qual os adolescentes ratificam as promessas ba
tismais (D. 871; 2044).
Inócuo triunfo, dizíamos, pois que, na teologia sacramentária, o princípio básico ao qual mister é sempre retornar, se
resume na praxe da Igreja, guiada pelo Espirito Santo.
O fato mais evidente e palpável que atestam os Atos dos
Apóstolos é a ação do Espírito como guia da Igreja. Não são
homena,.os que dirigeij os _primeiros passos .da novel institui
ção, ' é o Espírito de Cristo. Os Apóstolos são constantemente
dirigidos por êle. Ora, o Espírito- é Espírito de verdade (Jo
15,26) e não Espírito de êrro. Por conseguinte, o progresso
*) Código dir. ecles., cân. 790.
6) Histoire d’une âme, ch. 4. (Manuscrito autobiogr., A 31 v9
1.12-24).
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da Igreja é guiado pela Sabedoria divina. Tanto os Apóstolos
tinham consciência do fato que, no decreto do Concilio de Je
rusalém, por êles celebrado, lavraram estas palavras, que se
riam blasfemas, não fossem as promessas de Cristo: “ . . . pa
receu bom ao Espírito Santo e a n ó s . . . ” (At 15,28).
Quando a Igreja nos apresenta um rito como sacramental,
veículo da graça, meio de salvação, é pois impossível, absolu
tamente impossível, que ela se engane e portanto nos engane.
Impossível, absolutamente impossível, que nos proponha como
instituição de Cristo mera invenção humana.
Decorre a conclusão, com férrea lógica, das promessas de
Cristo à sua Igreja.
Pouco, pouquíssimo, nos comove, portanto, a escassez de
documentos antigos. Bastam-nos as ordenações atuais da Igreja,
porque, hoje como ontem, continua a Igreja a ser ensinada,
guiada, pelo Espírito de Verdade.
'‘Ignoras, porventura, pergunta S. Jerônimo, ser costume das
Igrejas que aos batizados se lhes imponham em seguida as mãos,
e assim se invoque o Espírito Santo? Inquiris onde está escrito?
Nos Atos dos Apóstolos. Mas ainda que não sufragasse a au
toridade das Escrituras, teria força de lei o consenso do orbe
inteiro sobre êsse ponto. Pois que muitas outras coisas que são
tradicionalmente observadas nas Igrejas conquistaram a auto
ridade da lei escrita” (Contra Lucif. 8 ).
S. Jerônimo remete o contendor aos Atos dos Apóstolos. De
fato, nos passos que já citamos, respigamos alguns indícios da
existência de um rito sagrado que confere o Espírito Santo.
Retornemos, por exemplo, para perscrutá-lo melhor, ao tex
to já transcrito acima sobre a evangelização da Samaria, por
Filipe diácono.
Acreditando o seu ensinamento por muitos e portentosos
milagres, Filipe obrou numerosas conversões; multiplicaram-se,
em conseqüência, os batizados. Todavia, sobre nenhum dos neófitos baixou o Espírito Santo. Foi necessária a vinda, de Jeru
salém, dos apóstolos Pedro e João, os quais “oraram por êles,
para que recebessem o Espírito S a n to ... Então impunham-lhes
as mãos e recebiam o Espírito Santo” (At 8,15,17).
Temos aqui um rito sagrado, distinto do Batismo, cujos efei
tos são de ordem sobrenatural, pois comunica o Espírito Santo,
e que Filipe, embora cheio dêsse mesmo Espírito (At 6 ,3 ), não
podia ministrar. Era privilégio apostólico.
Observemos ainda que o Espírito não baixou durante a ora
ção de Pedro e João; foi necessária a imposição das mãos, co
mo bem o notara Simão Mago (v. 18). Ora, os Apóstolos já
sabiam, por experiência própria, que o Espírito Santo vinha
também, sem interposição de qualquer rito, não apenas em dia
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de Pentecostes, mas ainda em outras ocasiões (At 4 ,3 1 ). Por
que então se abalançavam em dá-lo por imposição de mãos? Nem
se diga que estamos em presença de uma improvisação casual.
O rito é costumeiro, pois que Paulo em Éfeso o repetirá (At
19,6). Sem dúvida, empregam o rito porque o Senhor lhes ensinara
a realizar desta sorte a promessa do Espírito que lhes fizera.
E ’ lícito supor que Jesus, ao anunciar aos Apóstolos a vi
sita do Paráclito, lhes indicasse as duas formas — milagrosa e
sacramental — do celeste dom. Acaso podería ter deixado aos
Onze a iniciativa de escolher o rito e as palavras que fariam
baixar o Espírito. Esta escolha, por sua vez, teria em mira quiçá
repetir um gesto de Jesus que impunha as mãos aos doentes e
às crianças. T A êste gesto parece se ter limitado, a princípio, o
sinal sagrado, como insinuam os textos alegados, e também aquêle nosso conhecido, da epístola aos Hebreus, onde S. Paulo enu
mera, como elementos da catequese pré-batismal, a fé e a pe
nitência, a ressurreição e o juízo eterno, os batismos e a “im
posição das mãos*’ (Heb 6 ,2 ). A ordenação por pares, sugere
a íntima conexão que os prende dois a dois. Se assim fosse,
ablução e “imposição das mãos” estariam mútuamente ligados
para constituir a iniciação cristã.
Na antiga Igreja, via de regra, a Confirmação seguia ime
diatamente o batismo, como atesta Tertuliano (De Bapt. c .8 ,
n .l ) . Assim se explicaria, porventura, a míngua de documentos
sobre a Crisma separadamente. Os Santos Padres englobavamna no batismo, como seu prolongamento normal. Não falta, to
davia, um ou outro testemunho antigo da existência dêsse Sa
cramento. Citemos, por exemplo, a carta do Papa S. Cornélio
ao Bispo de Antioquia Fábio, em 251. Refere-se o Pontífice ro
mano ao heresiarca Novato que, em artigo de morte, fôra ba
tizado, porém “não recebera o resto que se deve necessàriamente
receber depois, segundo as regras da Igreja: não foi selado pelo
Bispo. Não havendo recebido isto, como havería recebido o Es
pírito Santo?” *8
Na mesma época, S. Cipriano escrevia: “dois Sacramentos
presidem ao perfeito nascimento cristão, um regenerando o ho
mem — é o batismo — o outro comunicando-lhe o Espírito
Santo” (Ep. 72, 1). E ainda: “os que foram batizados na Igre
ja devem ser apresentados aos pastôres da Igreja, a fim de
que, por nossa oração e a imposição das mãos, eles recebam
o Espírito Santo e sejam consumados pelo selo do Senhor”
(Ep. 73, 9 ) /
’ •
’) Mt 9,18; 19,13; Mc 10,16; 16,18; Lc 4,40;' 13,13; 18,15. De
qualquer maneira é certo — por ser de fé — que houve instituição
explícita por Cristo de um sacramento, distinto do Batismo.
8) Eusébio, Hist. ecles., 1. 6 , c.43, n. 14-15 (éd. Orapin, p.278).
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Adumbra este último texto as causas que dissociaram os
dois Sacramentos. Os sacerdotes — sobretudo nas paróquias
rurais — administravam o batismo. Como só o Bispo podia cris
mar, seguia-se fatalmente um interstício entre a recepção de um
e de outro Sacramento.
Muito cedo — parece que já no século II — à imposição
das mãos, acrescenta-se a unção em forma de cruz com o cris
ma. (Já sabemos que à Igreja cabe modificar — dentro dos li
mites fixados por Cristo — a “matéria” e a “forma” sacramen
tais, deixando-lhes intacto o valor de significação; não nos per
turbem portanto essas variações). A introdução do crisma foi
motivado quiçá pela meditação dos textos bíblicos.
No Antigo Testamento, eram ungidos: a) os sacerdotes;
assim Moisés ungiu Aarão (Lev 8,12; Num 3 ,3 ); b) os reis,
assim Samuel ungiu a Saul (1 Reis 10,1) e, mais tarde, a
David, que recebeu o Espírito de Deus (1 Reis 16,13); c)
os profetas, assim Elias ungiu Eliseu (3 Reis 19,16). E a
Igreja alude a essa tríplice unção nas preces para a consagra
ção do crisma, na Quinta-feira Santa.
No evangelho, Jesus aplica a si mesmo as palavras de
Isaías, sôbre o Servidor de Deus: “O Espírito do Senhor está
sobre mim, pelo que me ungiu para levar a boa nova aos po
bres, me envia a sarar os contritos de coração, a anunciar aos
cativos a redenção e aos cegos a vista, a pôr em liberdade os
oprimidos, a pregar o ano favorável do Senhor, e o dia da reta
retribuição” (Lc 4,18; Is 61,1-2; 4 2 ,1 ).
Na comovedora oração dirigida ao Pai Eterno, pelos pri
meiros fiéis de Jerusalém, êles designam a Jesus como “aquêle
que ungistes” (At 4,27) e S. Pedro diz ao Centurião Cornélio: “ . . . vós sa b e is... como Deus ungiu com o Espírito
Santo, e com a força, a Jesus de N a z a r é ...” (At 10,38).
“Christos”, tradução grega do hebraico “Messias” (SI 2,2;
Jo 1,41), significa o Ungido, e designa antes de tudo a
função sacerdotal, real e profética do Senhor. Apropria-se a un
ção ao Espírito Santo que habilita Jesus a cumprir sua tríplice
missão nos “tempos novíssimos”. Unção anunciada a Maria pelo
anjo, e cujo efeito foi a união hipostática, que fêz do Ungido
a um tempo Filho do Altíssimo e Filho de Maria (Lc 1,35).
Porém esta vinda do Espírito foi invisível, arcana. Outra
houve, visível e pública no Jordão, destinada a manifestar a Is
rael a plenitude de graça de que estava cheio o Ungido, e o
investia de sua missão Messiânica (Lc 3,3 2 ).
Que maravilha se, no Batismo do Senhor, se deva por
ventura colocar a instituição dos dois Sacramentos da iniciação
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cristã, o que explicaria melhor a sua estreitíssima união na
Igreja an tiga.*
“Matéria" e “Forma”

Tão lacunar a documentação, que não podemos afirmar, com
segurança, a origem eclesiástica da unção. Mas, se é eclesiástica,
bem entendemos que, encontrando a Igreja a ação do Espírito
descrita, pela Escritura, como “unção”, e procurando um sinal
sensível para designar tal ação, impunha-se a escolha do óleo
de oliveira como “matéria” do Sacramento.
Aos olhos dos antigos, a unção evocaria, imediatamente, o
espetáculo dos atletas que, antes da luta, se ungiam todo o cor
po com óleo. A Crisma seria, pois, a unção do atleta de Cristo.
Acrescenta a Igreja, ao azeite de oliveira, um pouco de
bálsamo aromático. Como bálsamo pensa as feridas, como aro
ma simboliza o perfume das virtudes cristãs.*10
Ambos os ingredientes, misturados, constituem o “crisma” .
Solenemente, na Quinta-feira Santa, consagra-o o Bispo, por
ser êle o ministro ordinário do Sacramento.
Quanto à aplicação da “matéria” “ , devemos notar uma
diferença acidental entre as Igrejas ocidentais e orientais. En
quanto os orientais deixavam de lado a “imposição das mãos”
para se contentarem com a unção, no ocidente, o Bispo a um
tempo impõe a destra sobre a cabeça do confirmando e lhe
unge a testa em forma de cruz. Combinam-se assim três gestos:
imposição das mãos, unção e “consignação”.
Observa-se também certa variedade, segundo a época e as
Igrejas, quanto à “forma” ou palavras que acompanham a un
ção. Já vimos que os Apóstolos uniam a imposição das mãos
à oração (At 8 ,1 5 -1 7 ), mas não foram conservadas fórmulas
quaisquer. A Igreja latina conservou o uso apostólico, impondo
as mãos enquanto reza: “Deus onipotente e sempiterno, que
vos dignastes regenerar, pela água e o Espírito Santo, os vos
sos servos aqui presentes e lhes concedestes a remissão de to
dos os pecados, enviai-lhes dos céus o Autor dos sete dons,
vosso Espírito Santo Paráclito, Espírito de sabedoria e inteli
gência, Espírito de conselho e de fôrça; Espírito de ciência e
de piedade. Enchei-os do Espírito de vosso temor, marcai-os
com o sinal da cruz de Cristo para a vida eterna”.
*) Se quisermos, com alguns teólogos, reportar a instituição à pro
messa do Espírito Santo, diremos que, no Jordão, Jesus adumbrou o que
mais tarde faria.
10) O Concilio Florentino vê no óleo o símbolo do brilho da cons
ciência, e no bálsamo, o perfume da boa fama (D. 697).
J1) Eni têrmos técnicos: a "matéria próxima”. — A unção deve
ser feita com a própria mão do ministro, e não por meio de um ins
trumento (Código dir. ecles., cân. 781, § 2 ).
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Depois, unge com as seguintes palavras: “eu te marco com
o sinal da Cruz, e te confirmo com o crisma da salvação, em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.
A primeira proposição designa o sinal visível — a Cruz
— dada ao atleta cristão, para distingui-lo no combate pela fé.
A segunda indica a matéria empregada e o vigor sobrenatural
que por ela perpassa. A última, enfim, assinala a fonte divina
donde dimana o efeito salutar do Sacramento.
Ministro da Crisma

Como todos sabem, o ministro ordinário da Confirmação
é o B isp o .12 A maioria dos católicos até entram em contacto
pessoal com o seu Prelado, uma vez na vida, no dia da Crisma.
Para êles, o Bispo é, por excelência, o que confirma. Nem é
apenas privilégio ou poder episcopal, senão também dever.12
No passo, já comentado, dos Atos dos Apóstolos, vimos
que o diácono Filipe apenas pregava e batizava. Pôsto se achas
se cheio do Espírito, não o podia comunicar. Foi necessária a
vinda de dois Apóstolos.
Enquanto nos é lícito conjeturar, parece que o motivo de
tal disposição seria o caráter complementar da Crisma. Perfaz
o batismo, sendo todavia menos necessário do que este. Donde
a diferença de ministro ordinário, a um tempo mais raro —
pela menor necessidade — e mais excelso — por ser o segundo
Sacramento complemento do primeiro.
Pelo mesmo motivo, enquanto qualquer água pode, em caso
urgente, servir para batizar, qualquer óleo não basta para confir
mar; é indispensável a “matéria” consagrada pelo Bispo (D.
571, 6 9 7 ).
Contudo, o Soberano' Pontífice — e êle só — pode dele
gar, extraordinàriamente, a um simples sacerdote o poder de
crismar. Sem esta delegação, o Sacramento é inválido (D. 543,
1458, 2 147a). Delega-o umas vezes em virtude de um indulto
particular, outras, por disposição do direito comum. Assim é
que por decreto da Santa Sé, em 14 de setembro de 1946, os
párocos — colaboradores diretos dos Bispos — receberam o
direito de confirmar, nos limites de suas paróquias e no impe
dimento do Bispo, os enfermos postos em perigo de morte.
Disposição que revestirá grande importância sobretudo naquelas
freguesias distantes, do interior brasileiro, raramente visitadas
pelos seus respectivos Prelados.
J1) Código dir. eCles., cân. 782 §
,B) !b., cân. 785 § 1.
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Sujeito da Crisma
Posto não seja a Confirmação tão necessária quanto o Batis
mo — sem o qual não há possível salvação, o que não vale da Cris
ma — todavia, seria culposo, tendo oportunidade de receber tão
grande Sacramento, menosprezá-lo. “ Figura a Crisma entre os
precípuos meios de santificação; sem ela o cristão é como um edi
fício inacabado, ou uma criança que não cresceu. Prejudica-se o
Corpo Místico, privando-o de um membro “perfeito”.
No aludido decreto de 1946, a Santa Sé reafirma o seu
grande empenho em que as crianças batizadas recebam êste
Sacramento, onde lhes são comunicados os carismas do Espí
rito Paráclito, para robustecer a fé dispensada pelo Batismo.
Banhados pela suberabundância da graça, marcados pelo ca
ráter de soldados de Cristo, são preparadas a obrar santamen
te. Quem poderia, sem grave imprudência, privar-se, por des
caso, dêste acréscimo de vida sobrenatural?
Sujeito da Crisma é, de um modo geral, todo o batizado
ainda não confirmado. Mais pròpriamente recebem o Sacramen
to as crianças, pois ele perfaz a iniciação cristã.
Enquanto, no Oriente, a Crisma segue logo o Batismo, a
Igreja latina aconselha que se difira, normalmente, a recepção
até o despontar da razão (logo pelos 7 anos). Começa então a
criança a ter vida religiosa pessoal; em dias de preceito, está
obrigada a assistir à Missa; a confessar-se e a comungar pelo
menos uma vez ao ano; deve fazer abstinência; é capaz de atos
virtuosos como também de pecar. Muito lhe valerá, neste passo,
ser confortada pelo dom do Espírito Santo, que lhe alumiará a
mente e fortalecerá a vontade. Já convenientemente instruída e
disposta, poderá receber, com fruto maior, o Sacramento.
Aconselha, em conseqüência, a Ig re ja ia que as crianças
acedam, já crismadas, à mesa da primeira comunhão, embora
não lhes deva ser negada a eucaristia se, por um motivo ou por
outro, não houverem recebido a Confirmação. Atingindo a vida
sacramental a sua “plenitude” pela Crisma, será mais perfeitamente fomentada pela comunhão. E, inversamente, estará a
alma melhor disposta a receber a hóstia consagrada.
Sem embargo, a Igreja admite que, por justas causas, a
recepção da Crisma antecipe a idade de razão. E, não só admite,
como exorta veementemente os pais a que façam crismar seus
filhinhos já batizados, quando porventura se encontram em pe
rigo de morrer, a fim de que essas almas inocentes, exornadas*10
“ ) Código dir. ecles., cân. 787.
10) Decreto da Sagrada Congregação dos Sacramentos, em 20 de
maio de 1934. — Tratamos tôda a questão com maior detença em
O Corpo Místico, p.184 ss.
ln ic ia ç 9 o T eo l. II — 12
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pelo “caráter” e enriquecidas pela graça sacramental, venham
a gozar de maior glória no céu. 16
No que chegou à idade de razão, a frutuosa recepção do
Sacramento supõe certa preparação.17 Deve o candidato conhe
cer os rudimentos da doutrina cristã; saber que Sacramento vai
receber; nutrir sincero desejo de aproveitar do Sacramento, en
contrar-se em estado de graça e fazer internamente atos de fé,
confiança e amor, a fim de perceber mais abundantes frutos da
unção sacramental.18
II.

EFEITOS DO SACRAMENTO

O “caráter” sacramental

O simples fato de a Igreja nunca permitir a reiteração da
Crisma nos leva a suspeitar que êste Sacramento imprime um
“caráter”, a saber espiritual e indelével sinal. A definição do
Concilio Tridentino transforma nossa suspeita em certeza de
fé (D. 852, 9 9 6 ). Talvez aluda S. Paulo ao “caráter”, quando
escreve: “o que nos confirmou em Cristo convosco e que nos
ungiu é Deus, o qual também nos imprimiu seu sêlo, e deu em
nossos corações o penhor do Espírito” (2 Cor 1,21-22). “Ten
do crido, fostes marcados com o sêlo do Espírito Santo que
tinha sido prometido, o qual é penhor de nossa herança, para
redenção do povo. adquirido, em louvor da sua graça” (E f
1,13-14). “Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual
fostes marcados com um sêlo para o dia da redenção” .(E f 4 ,3 0 ).
— Não está claro, todavia,, se fala o Apóstolo do ^ ‘caráter” ba
tismal, se do “caráter” “crismai”.
Sobre a índole do sinal indelével, sobre a sua diferença
dos dois outros — do batismo e da ordem — nada revelou a
Escritura, nada ensina a Igreja. Somos reduzidos a meras
conjeturas.
Por analogia com os demais efeitos da Confirmação, po
demos supor que o “caráter” aprofunda e reforça o “caráter”
batismal” , fazendo o cristão chegar à virilidade espiritual, as- 10
10) Código dir. ecles., cân. 788.
,T) Ib., cân. 786; 1330, n.l.
1B) Quanto aos padrinhos as condições são as mesmas do que
para o batismo, com esta diferença que o padrinho deve ter sido êle
mesmo crismado; não deve ser, em geral, o mesmo que o padrinho de
batismo; só se pode ter um padrinho (ou madrinha) de crisma (Código
dir. ecles., cân. 794-797). — Como o confirmado se torna “atleta” de
Cristo, talvez seja do gôsto de nossa época desportista considerar o
padrinho de crisma um “treinador”, como aliás já sugeria o Catecismo
Romano (2 p. c.3, q. 14, ed. cit., p.263).
1#) Como o “caráter” batismal dispõe à recepção dos demais sacra
mentos, assim o “caráter crismai” confirma tal disposição, por exemplo,
para receber a penitência e eucaristia sem respeito humano. Assim se
interpretaria o desejo da Igreja de fazer preceder a 1* comunhão pela
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sinalando-o como soldado de Cristo, à guisa do sinal que so
bre a fronte levavam os soldados antigos.
Na prece que antecede a Crisma, o Pontífice invoca o Al
tíssimo e implora: “Marcai-os, propício, com o sinal da Cruz,
para a vida eterna”. E, no fim, pede que o Espírito Santo
transforme em templos de sua glória aquêles cujas frontes fo
ram assinaladas pelo sinal da santa Cruz. Assim, pois, o sinal
exterior e sensível simboliza o sinal interior e invisível que cha
ma o Espírito Santo a vir habitar em nossos corações. Sinal
de luta pelo triunfo da causa de Cristo, sinal de vitória com
o Senhor.
O crisma serve para consagrar os sacerdotes, os templos,
os altares, os vasos sagrados. Usado na Confirmação, êle nos
faz entender que somos solenemente dedicados, consagrados ã
Deus, corpo e alma, como templos do Espirito Santo.
Porém o “caráter” não é apenas um distintivo, é também
poder espiritual e, mais precisamente, refere-se a atos sacrais,
como participações no sacerdócio de Cristo. Reforçará, portan
to, em nós, o “sacerdócio dos leigos” originado pelo Batismo.
À primeira vista, poderia parecer que o “caráter” da Con
firmação mais seria derivação do múnus profético de Cristo,
pois nos chama a testemunhar (Apoc 19,10). Porém o poder
profético proclama autoritativamente a verdade. Jesus Profeta
é o Mestre. Nesse poder participa a Igreja docente. Ora, o
confirmado, como tal, pertence à Igreja discente.
Todavia, assim como o sacerdócio dos leigos — fruto do
batismo — não é igual ao sacerdócio hierárquico, embora parti
cipe do sacerdócio de Cristo, assim o “caráter” do confirmado
não o constituiría membro da Igreja docente, embora participe
do múnus profético de Cristo.
Contudo, se preferimos ligar o “caráter crismai” ao caráter
batismal diremos que, além de reforçar o “sacerdócio” dos ba
tizados, o caráter “crismai” o estendería, mais particularmente,
a êsses atos sacerdotais que, sem serem pròpriamente cultuais,
revestem todavia índole sacral porque se referem à “edificação”
do Corpo Místico. Entre êles avulta o testemunho público dado
à verdade cristã. A dar êsse testemunho são chamados todos os
confirmados. Atingida, pelo Sacramento, a virilidade espiritual,
é normal que o cristão professe públicamente a fé, coadjuve
os sacerdotes na defesa e extensão do Reino de Deus; normal,
Crisma; e o preceito de ser confirmado para receber licitamente o sa
cramento da Ordem; e ainda o preceito de ser confirmado, salvo grave
incômodo, para receber o Matrimônio (Código dir. ecles., cân. 974 § 1 ;
1021 § 2 ). — Recebida com a devida intenção, mas sem as disposi
ções salutares, a Crisma não produz a graça, mas imprime sempre o
“caráter”. Poderá “reviver” em condições análogas às do batismo.
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por conseguinte, que a Igreja marque, por sobrenatural selo, o
seu novo soldado.
O “caráter” da Crisma seria pois como a consagração do
batizado a dar testemunho de Cristo, pela profissão pública des
sa fé que êle, desde o Batismo, professava no íntimo da cons
ciência. Assim, o Sacramento da Confirmação funda o estado
de testemunha. Dá a capacidade de ser arauto da boa nova. O
confirmado deve propagar a fé, não já com a autoridade que só
compete à Hierarquia, mas pelo fervor e irradiação de sua vida
pessoal, pelo contágio de suas virtudes e convicções religiosas e, se
necessário fôr, pela confissão solene da fé, até a morte.
Não é de espantar, pois, que se tenha, em nossos dias,
designado a Crisma como o “Sacramento da Ação Católica”.
Será justificada tal denominação?
Se quisermos fugir às hipóteses mais ou menos arbitrárias,
deveremos, como sempre, perscrutar os pronunciamentos do Ma
gistério eclesiástico. Encontramos na carta de Pio XI ao Car
deal Cerejeira, sôbre a organização da Ação Católica em Por
tugal, um texto do qual se podería concluir que o Instituidor
da Ação Católica na sua forma atual considerava o Batismo
como fundamento remoto, e a Confirmação como fundamento
próximo da Ação Católica.
Escreve o Pontífice, a 10 de novembro de 1933: “Quem
refletir atentamente vê que os próprios Sacramentos do Batis
mo e Confirmação incluem, entre os respectivos deveres, tam
bém o zêlo apostólico, isto é, de ir em socorro espiritual do
próximo. De fato, pela Confirmação tornamo-nos soldados de
Cristo. E quem não vê que todo o soldado deve trabalhar e
combater, não tanto pelo seu bem como pelo bem dos outros?
Êste mesmo dever também é apontado pelo Sacramento do B a
tismo, embora, para os profanos, de modo menos evidente. Com
efeito, por êle, nos tornamos membros da Igreja, ou seja, do
Corpo Místico de Cristo. Ora, êstes, como os membros de um
corpo qualquer, assim como participam da mesma vida, assim
têm necessàriamente de procurar e alcançar bens e proveitos
comuns” . í0
Claro que dêste texto não se pode tirar que o fiel, pelo
fato de ser confirmado, já está inscrito nas fileiras da Ação
Catójica. *0 Sacramento prepara, ordena, a militar por Cristo,
mas não supre a incorporação aò iqrganismo oficial, criado e^
^-aprovado por cada Bispo diocesano. Por st
nãó confere qual
quer missão canônica.
Nem mesmo nos parece — externamos aqui modesta opi
nião pessoal — condição “sine qua non” do ingresso na Ação
a0) D.ocumentos Pontifícios 57, Ed. Vozes, n.4.
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Católica. Suponhamos uma paróquia distante da Sé episcopal,
ou ainda a Sé vaga há bastante tempo; um católico fervoroso,
que, sem culpa sua, não foi confirmado ” , mas que tem a “con
firmação de desejo” ” , deveria pois ser impedido de filiar-se à
Ação Católica? Até que a Hierarquia haja assim decidido, quer
nos parecer que não. Já o Batismo — como acaba de dizer Pio
XI — ordena ao apostolado militante. Já o Batismo faz de nós
soldados de Cristo, embora só a Confirmação nos torne perfei
tos soldados.
Permanece porém fora de dúvida que a Crisma, justamen
te porque “confirma” o Batismo, nos habilita maravilhosamente
às lides por Cristo. Em caso de necessidade, todos os cidadãos
devem pegar em armas, mas, normalmente, só uma designação
especial adscreve às forças armadas uma elite.
Enquanto o Batismo nos faz membros da Igreja de Cristo,
a Confirmação nos designa e convoca a lutar por Cristo, e as
sim nos prepara imediatamente, a atender o chamamento do Bis
po. E' na graça sacramental que o militante de Ação Católica
deverá haurir as luzes e as energias para combater o bom com
bate (2 Tim 4 ,7 ).
O caráter “crismai” prende mais estreitamente o batizado
ao Corpo Místico, e cria o “estado de testemunha” . A graça
sacramental da Confirmação permitirá de desempenhar com. fru
to, de maneira agradável a Deus, o subido ofício de testemu
nhar, de dilatar a Igreja, de evangelizar, não como hierarca,
sem dúvida, mas na humilde condição de simples membro.
Batismo e Confirmação

“João batizava na água, mas vós é no Espírito Santo que
sereis batizados dentro de poucos d ia s .. . Recebereis força, bai
xando sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em
Jerusalém, e em toda a Judéia e na Samaria, e até as extre
midades da terra” (At 1,5,8, no grego).
A comparação do dom de Pentecostes a um batismo nos
leva a cotejar os dois primeiros Sacramentos. Que diferença nos
efeitos diversificaria a ambos?
De serem mergulhados ou banhados os Apóstolos, no Es
pírito, lhes provém uma “força” . O mesmo se lê, no texto pa
ralelo do evangelho de S. Lucas: “Eis que eu vou mandar so
bre vós o prometido por meu Pai; permanecei ^jois na cidade
até que «ejais revestidos óa força do alto” •(Lc ^ 4 ,4 9 ). *
*
_'•

ai) Se houvesse descaso ou mesmo negligência, êle não seria mais
católico fervoroso, nem digno portanto de militar na A. C.
**) Por analogia com o Batismo de desejo, ppde-se acaso falar
em “Crisma de desejo”. Como aquele consegue a remissão dos pecados,
esta valeria maior cópia de graças, a fôrça de confessar a fé. Sabe
mos que a graça não está acorrentada aos ritos, mas depende da oni
potência e misericórdia divinas.
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Esta “força” sobrenatural, posto implique de modo emi
nente a fortaleza cristã, todavia a ela não se reduz. Que a im
plique de modo eminente, verificamo-lo vendo os Apóstolos, outrora tímidos e vacilantes, darem sobejas provas de destemor,
recebido o Espírito Santo. Porém uma análise cuidadosa do
conjunto dos Atos mostra que a “força” ou “virtude” do alto
compreendia um complexo de dons espirituais: luzes, caridade,
zêlo apostólico, carismas milagrosos de profecia, curas, dom
das línguas, etc. A própria expressão de “batismo no Espírito
Santo” sugere a abundância de graças em que os Apóstolos são
banhados. Tudo se resume, bastante bem, no conceito de “ple
nitude” espiritual.
Tal plenitude não substitui, senão completa o Batismo.
Colhe-se esta doutrina, com evidência, de três fatos: a) S.
Pedro ordenou a seus primeiros convertidos: “cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de vos
sos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo” (At 2 ,3 8 );
b) os convertidos de Samaria são primeiro batizados por Fi
lipe; depois, recebem o Espírito Santo pelas mãos de Pedro
e João; c) do mesmo modo, os convertidos de Éfeso são bati
zados por Paulo, antes de serem por êle confirmados.
Daí concluímos que a vinda do Espírito Santo pela Crisma
tem por finalidade completar o Batismo. Por isso, na antiga ceri
mônia batismal — e ainda hoje entre os orientais — a Crisma su
cedia imediatamente ao Batismo, como o seu acabamento normal.
O Bispo perfazia o que o presbítero ou o diácono começavam (cf.
D. 52d; 52e). O Batismo, “Sacramento dos mortos”, apagava
os pecados e conferia a graça primeira; a Confirmação, “Sacra
mento dos vivos”, fortalecia e completava a graça batismal. Di
ferença e mútua dependência dos dois Sacramentos.
Os textos dos Atos poderíam fazer cuidar que o Espírito
Santo não era conferido de modo algum pelo Batismo; mas
S. Paulo nos desengana: “fomos batizados num só Espírito”
(1 Cor 12,13). Aliás, antes de Pentecostes, já haviam os
Apóstolos recebido o Espírito Santo (Jo 20,22). Contudo, a
presença do Espírito na alma comporta grande número de graus
de intimidade. A “missão” de Pentecostes nada inovou; assina
lou apenas um crescer na intimidade e eficácia da presença. Ade
mais, •a vinda visível, ^udível e majestosa do Paráclito tinha
finalidades missionárias: fazer dos‘ Apóstolos, e depois, dos
cristãos, dignas testemunhas de Jesus, Com todo o fortalecimen
to interno e externo, que exige tão subido ofício.
O vento impetuoso da manhã de Pentecostes, o ardor das
chamas, a multiplicidade das línguas, o fato de serem os Após
tolos “cheios” do Espírito, tudo isso insinuava plenitude, abun-
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dância, veemência, e também extravasamento, manifestação ex
terna e pública.
De modo semelhante, pelo Batismo já veio à alma do
cristão o divino Espírito; pela Crisma êle vem novamente, com
profundidade e interioridade maiores, e nos traz certos dons que
nos associam de mais perto à vida apostólica da Igreja.
Compendia desta sorte Leão XIII as relações entre Batis
mo e Confirmação: “O Amor incriado realiza uma geração es
piritual bem mais superior à que se processa em a natureza.
Esta geração ou renovação começa para o homem pelo batis
mo; neste Sacramento é expelido da alma o espírito imundo,
e nela penetra pela primeira vez o Espírito Santo, que a torna
semelhante a si: “O que nasceu do Espírito é espírito” (Jo
3 ,7 ). Doa-se a ela ainda, em grau mais perfeito, para lhe ou
torgar a fortaleza e vigor da vida cristã, no Sacramento da
Confirmação; por Êle é que os mártires e as virgens triunfaram
dos atrativos da corrupção”. ”
Se o Batismo tem por efeito de gerar à vida cristã, a que
poderemos comparar o complemento que lhe dá a Confirmação?
Diremos que ela é um processo de crescimento que nos eleva à
virilidade cristã. As graças dispensadas pelos dois Sacramentos
diferem, como a geração da idade adulta. E como o homem che
gado a esta idade, enceta a sua vida pública, será lícito con
cluir que a plenitude de vida interior do confirmado está or
denada a reger-lhe a vida pública de cristão.
A graça sacramental

Diz-se comumente que o Sacramento da Confirmação faz
de nós perfeitos cristãos.
Entendamos bem a expressão.
Cada dia apresentam-se a nossos olhos cristãos confirma
dos que resvalam em multíplices desfalecimentos, que fervilham
de imperfeições. (Sem examinar a consciência alheia, examine
mos a nossa própria, e logo seremos convencidos).
Se a Crisma perfizesse o cristão ao ponto de torná-lo in
capaz de progredir, vãos seriam os demais Sacramentos, vã
a ascética cristã.
A rigor, nem mesmo o Santo é “perfeito”, pois que, en
quanto vive, pode adiantar-se no amor, como recorda a coleta
da festa-íitúrgica de S. André Avelino: “O’ Deus que dispusestês no coração do Beato André, confessor vosso — pelo voto
heróico de progredir cada dia na virtude — admiráveis subi
das até Vós, fazei que, pelos seus merecimentos, participemos
2a) Leão XIII, Encícl. Divinum illud muniis, n. 19-20 (Docum. Pontif.
5, Ed. Vozes).
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da mesma graça e, tendendo sempre ao mais perfeito, alcance
mos o fastígio de Vossa glória".
“Aquele que é justo justifique-se mais; e aquêle que é
santo santifique-se mais", ordena a Escritura (Apoc 22 ,1 1 ).
E ainda: “Êle (Cristo) a uns constituiu apóstolos, a outros pro
fetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para
o aperfeiçoamento dos s a n to s ... até que cheguemos to d o s ...
ao estado de homem perfeito.. . para que não sejamos mais me
ninos flutuantes.. . mas, praticando a verdade na caridade, cres
çamos em tôdas as coisas naquele que é a Cabeça, o Cristo"
(E f 4 ,1 1 -1 5 ). A possibilidade do contínuo crescer na vida cris
tã é, portanto, doutrina revelada.
Em que sentido, pois, será possível dizer que a Crisma nos
leva à “perfeição" espiritual? — Simplesmente enquanto ela per
faz nosso arcabouço sobrenatural. Por ela nos é trazido um. re
forço e complemento de recursos espirituais que normalmente
farão de nós cristãos perfeitos, se formos fiéis à graça.
Em virtude do indelével “caráter” “crismai", o dom do Es
pírito é duradouro, permanente até, se não afugentarmos de
nós o divino Hóspede. “Não entristeçais o Espírito de Deus, pelo
qual fôstes marcados com um sêlo para o dia da redenção"
(E f 4 ,3 0). A cada instante, teremos pois direito de contar com
o auxílio do Espírito, na medida de nossas necessidades.
Tão sublime enriquecimento coloca em nós abundantes ca
pacidades, porém em estado latente. Haverá ainda que atuali
zar as energias sobrenaturais. Pode alguém ter constituição ro
busta, hercúlea até, mas se êle se mantiver quedo no leito?
Os “talentos", as “minas", que o senhor deu aos servidores,
nas parábolas evangélicas, eram autênticas riquezas, mas êles as
deviam fazer frutificar e não escondê-las dentro da terra. Assim,
acrescido, robustecido, aprimorado nosso organismo espiritual pela
Crisma, haverá ainda que tirar proveito dêle. Portanto, a “per
feição” sacramental não dispensa o esforço moral, ascético.
Qual a estrutura dêsse organismo perfeito?
Todos os Sacramentos têm por finalidade nos assimilar a
Cristo Jesus. Ora, Jesus foi ungido pelo Espírito desde a sua
Encarnação. Tornou-se “cheio de graça e de verdade" (Jo 1,14).
Plenitude que se mostrou visivelmente no Jordão, quando a
Pomba baixou sobre êle. De tal plenitude participa o cristão
quando, nascido já à vida sobrenatural pelo%batismo, êle re
cebe a unção da Crisma: a) aumenta-se-lhe a graça santificante; b) robustecem-se-lhe as virtudes sobrenaturais; c) vêmlhe mais copiosos os dons do Espirito Santo; d) enfim, a graça
propriamente sacramental lhe tributará especiais auxílios para ser
valorosa testemunha de Cristo.
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Ao descrever o rito milanês da iniciação cristã, S. Ambrósio explica: “Após (o batismo) vem o sinal esp iritu al... pois
que depois da fonte (que regenera) resta ainda tornar per
feito, o que acontece quando, à invocação do sacerdote, infun
de-se o Espírito. Espírito de sabedoria e inteligência; Espírito
de conselho e de força; Espírito de conhecimento e piedade; Es
pírito de santo temor (Is 11,2-3), que são como as sete vir
tudes do Espírito.
Sem dúvida, ao Espírito pertencem tôdas as virtudes, porém
estas são como cardeais, principais. Que há de tão importante
quanto a piedade? Que há de tão importante quanto o conheci
mento de Deus? Que há de tão importante quanto a força? Que
há de tão importante quanto o conselho de Deus? Que há de tão
importante quanto o temor de Deus? Como temor do mundo é
fraqueza, assim grande força é o temor de Deus”. 14
Os dons do Espírito Santo — esperamos mostrá-lo a seu
tempo — suprem o que ainda há de imperfeito no mecanismo
das virtudes cristãs. Eles nos impelem a praticar, como por
instinto, a lei evangélica. Quantas vêzes verificamos, em almas
humildes — talvez pouco esclarecidas, humanamente, porém mo
vidas de superior impulso — rasgos de perfeita virtude cristã.
Grandes luzes sobre coisas da fé; prudência sobrenatural aca
bada no conselho e na execução; arrojo, coragem confiante nos
acometimentos difíceis; destemor pouco comum em face dos
obstáculos; desprêzo absoluto pelas opiniões humanas, no cum
primento da lei de Deus. Essas almas não saberão, quiçá, ex
plicar a sua conduta; agem com divina espontaneidade, “sentem” que devem obrar desta sorte. E' a vida mística que abro
lha; vida muito mais encontradiça — pelo menos nas formas
incipientes — do que comumente se supõe; vida que se deve
atribuir à operação arcana e misteriosa dos Sete Dons.
Chegado à idade adulta, o homem encontra na força da
sua virilidade energias para atuar sobre o meio social; assim,
a plenitude cristã conferida pela Crisma tende a se manifestar
por obras apostólicas.
Os Atos apresentam as atividades missionárias da Igreja
primitiva como efeitos dos dons de Pentecostes. Alguns dêstes, os chamados “carismas” — com o dom das línguas, dos
milagres, das profecias —■ provocam curiosidade e atenção maio
res, a tal ponto que ainda hoje certas seitas heréticas lhes atri
buem a primazia, e nas suas “assembléias de oração” forcejam
por obter qualquer arremêdo dos antigos carismas.
Olvidam êstes errantes que, ainda na primitiva Igreja, os
carismas não escapavam à autoridade. Julga-.os S. Paulo e os
’4) De Sacram. 3, 8-9. — (Ambroise de Milan. Des Sacraments.
Des Mystères, éd. du Cerf, Paris, 1950, pp.74-75).
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coloca em lugar bem subalterno. São dons úteis à comunidade,
porém não indispensáveis (1 Cor 12,7,11,31). Em nenhum
texto do Novo Testamento está dito que todos os que rece
biam o Espírito experimentavam também os carismas. Sinal in
falível da presença do Paráclito não são êstes carismas, mas
sim o amor de Deus (Rom 5,5; 1 Cor 13).
Sem embargo, jamais faltaram e faltarão à Igreja de Cris
to os carismas, mormente os principais: profecia e dom dos
milagres. Longe estão, todavia, de caracterizar a Igreja. O que
a distingue é ser uma sociedade de amor; é ser a Santa Igreja.
Aliás, nos próprios Atos dos Apóstolos, reluz que os ca
rismas estavam subordinados a uma atividade muito mais im
portante e, na verdade, capital: dar testemunho a Cristo. Tal
foi, como vimos, o mandamento de Jesus a seus Apóstolos, e
a promessa do Espírito visava o perfeito desempenho desta mis
são. Na Escritura, a vinda do Espírito sempre colima o cum
primento de determinada tarefa.
A teologia apenas sintetiza e formula o que podemos ob
servar pela leitura atenta da narrativa dos Atos, quando dá por
efeito próprio da Confirmação a graça de testemunhar. .
A essa irradiação social está ordenado aquêle acréscimo
interior de graça que o Sacramento dispensa. Com efeito, o per
feito testemunho supõe, na inteligência, a luz que confirma e es
clarece a fé, e na vontade a força que vence o temor e dispõe
à luta.
Tendo baixado sobre Jesus no Jordão, o Espírito em se
guida o impeliu para o deserto, a fim de pugnar contra Sa
tanás (Mc 1,12-13; Mt 4,1; Lc 4 ,1 -2 ). Como os membros se
devem conformar à Cabeça, a Igreja nos “confirma com a
força do Espírito Santo, nas lutas contra o implacável inimigo”. sa
Aquela “força” com que o Espírito ungiu a Jesus (At 10,38)
e cuja derivação êle prometera aos seus (At 1,8; Lc 24 ,4 9 ), o
senso cristão interpretou-a principalmente como coragem, varonilidade, energia, espírito de conquista, de sorte que o Sacramento
da Confirmação se nos afigura o Sacramento do valor cristão.
“Com a Crisma, doutrina Pio XII, infunde-se nova força
aos fiéis para conservarem e defenderem corajosamente a San
ta Madre Igreja e a fé que dela receberam”. ae E o Concilio
Florentino já ensinara que “o efeito dêsse Sacramento consiste
em que nele é dado o Espírito Santo para nos fortalecer, co
mo foi dado aos Apóstolos em dia de Pentecostes, de sorte
que o cristão confesse audaciosamente o nome de Cristo. Por
isso o confirmando é ungido na fronte, sede da vergonha a fim
de que êle não core de confessar a Cristo e sobretudo a sua
1B) Pio XII, Mediat&r Dei, n.19.
ía) Pio XII, Mystici Corporis Christi, n.16.
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Cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, co
rno diz o Apóstolo (1 Cor 1,23). Donde é assinalado com o
sinal da Cruz” (D. 69 7 ).
Tema clássico da pregação cristã foi, e ainda é, o contraste
entre a timidez, pusilanimidade, hesitação e falta de fé dos
Apóstolos antes de Pentecostes, e o seu arrojo, fortaleza, impavidez, fé inquebrantável, sob o influxo do Espírito Santo.
“Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde estavam
reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam
com firmeza a palavra de Deus. . . E os Apóstolos, com gran
de coragem, davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo
Nosso Senhor” (At 4,31,33).
Não os atemorizam as ameaças, as sevícias nem a mesma
morte. “E (os sanedritas) chamando-os (os Apóstolos) intimaram-lhes que absolutamente não falassem mais, nem ensi
nassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, dis
seram-lhes: Se é justo diante de Deus obedecer antes a vós
que a Deus, julgai-o vós m e s m o s ...” (At 4 ,1 8 -1 9 ). “E, tendo
chamado os Apóstolos, depois de os terem mandado açoitar,
ordenaram-lhes que não falassem mais em nome de Jesus, e sol
taram-nos. Porém êles saíram da presença do conselho, conten
tes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome
de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de anun
ciar Jesus Cristo no templo e pelas casas” (At 5,40-42).
Quem estranhará que o Espírito Santo, presente na Igreja,
obre os mesmos efeitos, pelos séculos fora, e forme, graças ao
sêlo da Confirmação, valorosos atletas de Cristo? Dêsse Sa
cramento, que nos faz chegar à virilidade espiritual, valem de
modo especial as palavras de S. João: “Eu vos escrevo, jovens,
porque sois fortes, e porque a palavra de Deus permanecé
em vós, e porque vencestes o maligno” (1 Jo 2 ,1 4 ).
A força, dom do Espírito Santo, nada tem a ver com a
agressividade que apregoam os modernos cultores da força. Já
a virtude cristã de fortaleza é firmeza de ânimo que se apega,
inquebrantável, à verdade e justiça divinas, vencendo o respeito
humano, suportando, com fiel impavidez, qualquer contradição,
trabalho e a mesma morte. Essa virtude cardeal vem a ser ele
vada a um nível sobre-humano, sob o influxo da força, dom
do Espírito Santo. Arrosta os perigos, ultrapassem embora os
limites da energiathumana e multipliquem-se sobre qualquer pre
visão, certa de triunfar, como Cristo, pela morte.
Ao ministrar a Crisma, o Bispo dá uma pancadinha no rosto
do confirmado, para sugerir as adversidades .que êste deverá
afrontar. Mas ao mesmo tempo lhe diz: “a paz seja contigo!” —
para tirar-lhe qualquer inquietação, pela certeza do auxílio divino.
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Vida bem dura, a dos soldados em campanha. Privações,
inclemência do tempo, dificuldades do terreno, penúria de ali
mentos, vigílias insones, inimigos insidiosos, a morte que os es
preita. E os soldados de Cristo haveríam de se lamentar e de
arrefecer ao primeiro incômodo? A perseverança constitui parte
integrante da fortaleza cristã. Ela deverá vencer o maior dos
obstáculos: a nossa natureza volúvel. Quantos vemos que na ado
lescência e mocidade se mostravam católicos ardorosos e, aos
poucos, afrouxaram e resvalaram na tibieza. Tão longo o ca
minho, tão monótono o caminhar! Ao cabo, desertam das filei
ras de Cristo.
Tenhamos sempre em mente as sábias admoestações de S.
Cipriano: “Não nos alistamos na milícia (cristã) para cogitar
apenas na paz, para maldizer e recusar a pôr-nos em campo,
quando nesta milícia o Senhor nos antecedeu, êle, nosso mes
tre em humildade, paciência e sofrimento. O que ensina a fazer,
êle o fêz primeiro, e êle que nos exortou a sofrer foi o pri
meiro a sofrer” (Epist., 58, 3 ).
III.

O TESTEMUNHO CRISTÃO

Cristo testemunha fiel

Logo nas primeiras linhas do Apocalipse, S. João caracte
riza Jesus como “testemunha fiel” (Apoc 1,5), e um pouco
além, qualifica-o de “testemunha fiel e verdadeira” (Apoc 3 ,1 4 ).
Já antes, S. Paulo dissera de Cristo: “testemunhou com
bela confissão diante de Pôncio Pilatos” (1 Tim 6,1 3 ).
De fato, no momento culminante de sua existência que foi
a Paixão, o Senhor, para que não pairasse a menor dúvida so
bre a significação de sua obra, explica-se claramente: a Pilatos,
suprema autoridade civil, declara: “Para isso nasci e para isso
vim ao mundo: para dar testemunho da verdade”. 5T Qual a
verdade, objeto do testemunho, indica-o compendiosamente S.
João: “E este testemunho é que Deus nos deu a vida eterna,
e esta vida está em seu Filho” (1 Jo 5,11). Divina vida que
nos é comunicada pela comunhão ao Filho, na fé. Donde, na
quele mesmo momento culminante de sua existência, à suprema
autoridade religiosa que o interpelava: “Eu te conjuro, pelo
Deus vivo, que nos digas se tu és o Filho de Deus”, Jesus con
testou: “Tu o disseste” (Mt 26,64). Por êste testemunho à
verdade, tornou-se Jesus réu de morte, como declararam os sa
cerdotes a Pilatos: “Nós temos uma lei, e segundo a lei êle
deve morrer, porque se fêz Filho de Deus” (Jo 19,7). *15
,T) Jo 18,37. — O “testemunho” é uma das noções mestras do
4« evangelho: 1, 7, 8, 15, 32, 34; 3, 11, 32; 5, 32, 36; 8 , 14; 10, 25;
15, 26-27; 19, 35; 21, 24.
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Cristo verteu pois o seu sangue, para ser “testemunha fiel”
desta verdade. Porém o testemunho não devia cessar com a sua
morte, continuar-se-ia no Corpo Místico.
Podemos distinguir, na função testimonial do Corpo Mís
tico, um tríplice grau descendente: a) em lugar eminente e úni
co está o testemunho da Cabeça, que é a mesma Verdade; b)
em seguida vem o testemunho dos Apóstolos; testemunho antes
de tudo doutrinai, hierárquico, autoritativo, como doutores que
são da fé. Êsse testemunho se perpetua na Igreja docente, em
bora atenuado, neste sentido de que a Igreja não recebe novas
revelações, mas apenas guarda e explica o que foi revelado por
Cristo, e pelo Espírito por meio dos Apóstolos” ; c) em terceiro
lugar, vem o testemunho do simples fiel, membro da Igreja dis
cente. Este não ensina com autoridade, mas “edifica”, a saber,
irradia, contagia a sua convicção íntima, pela palavra e sobre
tudo a vida, como eco fiel do ensinamento e da vida dos Após
tolos. Aqui, podemos de novo distinguir uma ordem decres
cente: l 9 o testemunho sangrento dos mártires; 29 a confissão
pública da fé, sobretudo diante da autoridade, dos tribunais, sem
chegar todavia ao derramamento de sangue; 3 9 o testemunho
cotidiano do cristão que, por toda a sua maneira de ser, testi
fica face ao mundo, e assim dá glória a Deus.
O testemunho apostólico

O cristianismo se funda sobre dois fatos históricos: o fato
da Encarnação, e o fato da vida divina em nós, o segundo de
pendendo do primeiro e ambos corroborados por um terceiro
fato histórico: ressurreição de Cristo. Ora, um fato histórico
só se estabelece e prova pelo testemunho. Por isso Jesus de
clarou a seus Apóstolos: “Hão de vos entregar nos tribunais,
e sereis açoitados nas sinagogas, e sereis, por minha causa,
levados diante dos governadores e dos reis, para dar testemu
nho perante êles” (Mc 13,9; Mt 10,18). “Quando vier o Paráclito que eu vos enviarei do Pai, êle dará testemunho de
mim, e vós também dareis testemunho, porque estais comigo
desde o princípio“ (Jo 15,26-27; cf. At 1,8; Lc 24,48).
Testemunho interior do Paráclito que, sendo êle a verda
de (1 Jo 5,6, no grego; Jo 14,16), ensinará tôda a verdade
(Jo 16,13). Testemunho que se prolongará e manifestará pelo
testemunho externo ou público dos Apóstolos e discípulos.
Já antes da vinda do Espírito Santo, aprestam-se os Onze
a exercer o ofício confiado pelo Mestre, escolhendo um substi
tuto do Iscariotes, a fim de testemunhar, com êles, a Ressurrei
aB) Escusado dizer que o testemunho dos Apóstolos não se re
duz 30 magistério hierárquico, envolve também o martírio, a confissão
da fé, e o contágio cotidiano da verdade evangélica.
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ção (At 1,22). Se é verdade que as obras confirmam o teste
munho (Jo 5,36; 10,25; 14,12; 15,24), que obra podería melhor
confirmar o testemunho de Cristo do que a vitória sobre a morte?
No milagre de Pentecostes, as línguas de fogo, a “glossolalia”, são prodígios que simbolizam a importância do testemu
nho e a sua universalidade. Logo após, começam os Apóstolos
a testemunhar. No seu primeiro discurso, S. Pedro declarou so
lenemente: “ . . . a êste Jesus, ressuscitou-o Deus, do que todos
nós somos testemunhas. . . ” (At 2 ,3 2 ). No segundo discurso:
“matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mor
tos, do que nós somos testemunhas” (At 3 ,1 5 ). “E os Após
tolos, com grande coragem, davam testemunho da ressurreição
de Jesus Cristo Nosso Senhor” (At 4 ,3 3 ).
Diante do sinédrio, afirmam a continuidade entre o seu tes
temunho e o testemunho do Espírito: “E nós somos testemu
nhas de tôdas estas coisas, e também o Espírito Santo, que
Deus tem dado a todos os que lhe obedecem” (At 5 ,32).
A Cornélio, Pedro explica com maiores detalhes: “Nós so
mos testemunhas de tudo o que êle (Jesus) fêz na terra dos
Judeus e em Jerusalém; mas mataram-no, suspendendo-o num
madeiro. Deus, porém, ressuscitou-o ao terceiro dia, e fêz que
se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que
Deus tinha escolhido antes: a nós que comemos e bebemos
com êle, depois que ressuscitou dos mortos. E mandou-nos pre
gar ao povo e dar testemunho de que êle é aquêle que Deus
constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Dêle dão testemunho
todos os p r o f e ta s ...” (At 10,39-43).
Do conjunto dêsses textos concluímos a existência de uma
cadeia de testemunhos concordes: a) os profetas antigos —
e João Batista em particular (Jo 1,6,19,32); b) Cristo, o
“testemunha fiel” ; c) o Espírito; d) os Apóstolos.
Do mesmo modo, o Apóstolo João se apresenta como tes
temunha: “O que foi desde o princípio, o que ouvimos, o que
vimos com os nossos olhos e contemplamos, e apalparam as
nossas mãos relativo ao Verbo da vida; vida que se manifes
tou, e nós a vimos, e damos dela testemunho” (1 Jo 1,1-2).
E S. Paulo, apenas convertido, ouve da boca de Ananias
qual a missão a que Deus o predestinara: “O Deus de nos
sos pais te predestinou para que conhecesses a Sua vontade, e
visses o Justo, e ouvisses a' voz da sua boca, porque tu serás
sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que viste
e ouviste” (At 22,14-15).
Logo na sua primeira missão, pregando na sinagoga de
Antioquia de Pisídia, Paulo fêz um resumo da história da salvação
e, tendo narrado a paixão e morte do Senhor, prossegue: “Deus,
porém, ressuscitou-o dos mortos ao terceiro dia: e foi visto,
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por muitos dias, por aquêles que tinham ido juntamente com
ele da Galiléia a Jerusalém; os quais até agora são suas tes
temunhas perante o povo” (At 13,30-31).
Aos Coríntios, que duvidam da ressurreição dos mortos,
Paulo opõe: “Se não há ressurreição dos mortos, também Cris
to não ressuscitou, é pois vã a nossa pregação e também vã
a nossa fé; e somos assim considerados falsas testemunhas de
Deus; porque demos testemunho contra Deus dizendo que res
suscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não res
suscitam” (1 Cor 15,13-15).
Enfim, viajando para Jerusalém embora os funestos pres
ságios, afirma: “Não faço caso algum de minha vida como se
fôsse preciosa para mim, contanto que termine a minha carrei
ra e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para
dar testemunho do Evangelho da graça de Deus” (At 20 ,2 4 ).
Prosseguiram pois os Apóstolos testemunhando incansàvelmente, até dar o supremo testemunho do sangue, como o Mes
tre dera o seu, pela mesma verdade. Desde a era apostólica,
a morte cruenta das colunas da Igreja foi considerada sob o
aspecto testemunhai. Atesta-o S. Clemente Romano (Ad Corint. 5 ).
Não apenas os Apóstolos, senão também os discípulos tes
temunham (At 8,1,4). Estêvão, por exemplo, “cheio de fé e
do Espírito Santo” (At 6,5) — ou ainda, como diz o texto
sagrado: “cheio de graça e de fortaleza” (At 6,8) — dis
putava com os judeus, que não podiam resistir “à sabedoria e ao
Espírito que falava nêle” (At 6 ,1 0 ). Trazido, como seu
Mestre, diante do sinédrio, deu idêntico testemunho: “Eis que
vejo os céus abertos, e o Filho do homem, em pé, à mão di
reita de Deüs” (At 7,55; cf. Mt 26 ,4 4 ). E ainda como o
Mestre, selou a seu testemunho com o sangue. Pelo que mereceu
do próprio Paulo o nome de testemunha: “Senhor.. . enquanto
se derramava o sangue de Estêvão, tua testemunha, eu estava
presente e consentia, e guardava os vestidos dos que o ma
tavam” (At 22,20).
Testemunho sangrento dado por muitos outros, ainda na
idade apostólica, como faz fé o Apocalipse. Já no limiar do
livro, Cristo fala em “Antipas, fiel testemunha, que foi morto
entre vós”. 10 No capítulo 6, representa-se-nos o altar sobre o
qual a celeste liturgia é celebrada e, debaixo dêste altar, “as
almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de
Deus, e por causa do testemunho que haviam d a d o ...” 80*30
” ) Apoc 2,13. — Notar que Antipas merece os mesmos qualifi
cativos de "testemunha fiel” do que Cristo. Indício da continuidade en
tre o testemunho da Cabeça e o dos membros.
30) Apoc 6,0. — Talvez por êsse motivo se tenha introduzido o
costume de celebrar a missa sôbre o túmulo dos mártires. S. Ambrósio, havendo encontrado os corpos dos SS. Gervásio e Protásio, es-
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No capítulo 11, o Vidente evoca as duas testemunhas mis
teriosas, acaso personificação da dupla e contínua feição do
testemunho da Igreja: os profetas que ensinam e os mártires
que morrem.
Mais longe, aparece-nos “a grande m eretriz... ébria do
sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus”
(Apoc 17,6). Enfim, no triunfo de Cristo e de sua Esposa,
figuram “as almas daqueles que foram degolados por causa
do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus”
(Apoc 2 0 ,4 ).
Sob o influxo, talvez, do Apocalipse, o termo “mártir”, que
em grego significa “testemunha”, passou a designar, na lite
ratura cristã, não já qualquer testemunha, senão exclusivamente
aquêle que deu um testemunho selado pela morte violenta, so
frida por Cristo. Tertuliano parece ter sido o introdutor do helenismo na língua latina, de onde se transmitiu aos idiomas
românicos.
Pelos séculos fora, passou o testemunho dos mártires a
refulgir na Igreja qual perene graça que a unge, e intemerata
glória que nos permite discernir-lhe a divina origem.
O testemunho dos mártires

Sobre todo espírito genuinamente católico a cidade de
Roma exerce um encanto que aumenta com os anos de resi
dência ou o repetir-se das visitas, até que não só os templos,
mas também as ruas, os jardins, as fontes, tudo, enfim, re
veste um halo quase sagrado. Os mesmos vestígios do paga
nismo foram como que exorcizados por vinte séculos de vida
católica: ao visitarmos o Coliseu, por exemplo, a memória dos
jogos degradantes do Circo logo se apaga diante da recor
dação dos cristãos que, com o seu sangue, batizaram aquela
arena pagã; e o soberbo Panteão de Agripa nada é para nós
senão a Basílica de Santa Maria dos Mártires.
São os mártires que contribuem a dar à santidade de Roma
um cunho tão especial. Formando o cortejo dos Príncipes dos
Apóstolos, um número incontável de cristãos derramou livre
mente o seu sangue por Cristo. Pertencem êstes heróis a todas
as idades e a todas as condições de vida. Há entre êles nume
rosos Papas — nos três primeiros séculos, a eleição ao pa
pado equivalia à designação para o martírio — há presbíteros
como Marcelino, levitas como Lourenço, adolescentes como Pancreve a sua irmã: “Sejam as vítimas triunfais colocadas sob o lugar
onde está Cristo hóstia. Êle, que por todos padeceu, sôbre o altar;
êstes, que por sua paixão foram redimidos, sob o altar. Eu havia des
tinado êsse lugar a mim mesmo, pois justo é que descanse o sacerdote,
onde soía oferecer o sacrifício, porém cedo a parte direita às sagra
das vítimas: o lugar era devido aos mártires” (Epist., 22, n.13).
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crácio, meninas como Inês, princesas como Domitila, proletárias
como Emerenciana, soldados como Sebastião, filósofos como
Justino, virgens como Cecília, viúvas como Anastásia. Multidão
profeticamente divisada pelo vidente de Patmos “em pé diante
do trono e em presença do Cordeiro, cobertos de vestes bran
cas e com palmas nas mãos” (Apoc 7 ,9 ). Roma é a cidade
dos santos sobretudo porque é a cidade dos mártires. Assim o
peregrino, ao chegar à Urbe, nutre duas grandes ambições: ir
ao Vaticano, antes de tudo, receber a bênção do Vigário de
Cristo, último elo da grande cadeia de Pontífices que, salvo
raras exceções, mereceram o nome que nós lhes damos de
“Santo Padre” ; Pai universal em cuja mente repercutem todos
os problemas que agitam a humanidade, em cujo coração res
soam todas as dores de seus filhos por mais longínquos que
sejam; daquele Chefe e Pastor que não cessa de guiar, de exor
tar, de admoestar, de consolar. Recebida esta tão preciosa bên
ção, apressa-se o romeiro em prostrar-se sôbre o túmulo dos
mártires, desde os mais ilustres — os Apóstolos — até os
mais obscuros: aquêles cujo nome mesmo ignoramos, só lhes
conhecendo a qualidade de confessores da fé.
Ao descer às Catacumbas, sentem-se os mais levianos en
voltos por uma atmosfera de mistério, de além-mundo. Vagaro
samente adiantamo-nos por aquelas intermináveis galerias sub
terrâneas, tão estreitas que dificilmente duas pessoas nelas se
podem cruzar; tão baixas por vêzes, que nos obrigam a nos
curvar; tão altas outras vêzes, que a luz bruxuleante dos círios
mal lhes ilumina a abóbada. Sempre, numa e noutra parede,
superpostas em várias ordens, aquelas aberturas retangulares
onde repousam os nossos antepassados na fé romana. De tempos
em tempos abre-se uma cripta, dedicada a um mártir mais ilus
tre, sôbre cujo túmulo os santos mistérios se celebravam desde
os primórdios da Igreja. E ainda hoje sê celebram. O sacerdote
que tem esta ventura, sente-se reviver séculos atrás e encontrase entre os primeiros cristãos que vinham às escondidas, alta
noite, quais conspiradores, aprofundarem-se nas entranhas da
terra para receber o Iavacro do batismo e quebrar o Pão Eucarístico que os preparava e fortificava para combater por Cris
to e por Êle morrer. Quando na arena tombava um herói, os seus
irmãos na fé procuravam — muitas vêzes com o risco da pró
pria vida — apoderar-se dos santos despojos e vinham sepultálos numa das numerosas necrópoles subterrâneas que se abriam
em tôdas as direções, nos subúrbios de Roma. Nas. galerias cemiteriais organizava-se então solene procissão. À luz de archotes,
acompanhadas por cânticos triunfais, eram as sangrentas relí
quias carregadas até o túmulo glorioso, sôbre ò qual, mais tar
de, o S. Sacrifício seria porventura celebrado. O sangue de Cris-
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to, derramado por nós, viria como que se misturar ao sangue
recém-derramado por Cristo.
As perseguições não formam um episódio esporádico na
história da Igreja. Em todas as épocas houve mártires em nú
mero maior ou menor; por vezes naqueles países onde menos
era de esperar. A França, por exemplo, filha primogênita da
Igreja, teve entretanto os seus mártires no fim do século XVIII,
quando da grande Revolução, e ainda em 1871 durante a in
surreição comunista. No século passado, os “Anais da Propa
gação da Fé” relatavam as longas, sangrentas e crudelíssimas
perseguições do Extremo-Oriente; publicaram-se as atas dos
admiráveis mártires africanos do Uganda. Nosso continente tam
bém reverá os seus: baste citar os jesuítas do Canadá e do
Paraguai e os numerosos mexicanos que, neste século, deram
a vida ao grito de “Viva Cristo Rei!”
Nossa época parece até querer sobrepujar as demais, quan
to ao número de mártires. São, na verdade, incontáveis as ví
timas da revolução russa, da guerra civil espanhola, dos cam
pos de concentração, dos extermínios nos “países satélites” da
Europa oriental, e na imensa China. Na verdade, longe de ser
arqueologismo, nada mais atual do que a consideração do mar
tírio pela fé cristã.
Para entender o estranho fenômeno, é necessário aclarar nos
so espírito à luz da teologia, em vez de nos contentar do miopismo
superficial do historiador ou do sociólogo pagãos. Para êstes, o
martírio é um acontecimento fortuito, fruto de conjunturas deplo
ráveis: incompreensão de uns, fanatismo de outros; conflitos que,
em suma, poderíam ter sido evitados com um pouco de boa von
tade e de diplomacia de parte a parte. Afirma muito ao contrário
a teologia que a graça do martírio é inseparável da Igreja mili
tante, pois faz parte de sua própria essência. O mesmo Nosso
Senhor Jesus Cristo no-lo inculcou repetidas vêzes: “Eis — disse
— que eu vos mando como ovelhas para o meio de lobos”. E ’
normal que o lobo devore a ovelha! Por isso Jesus prosseguia:
“Entregar-vos-ão aos conselhos e vos açoitarão nas suas sinago
gas. E sereis levados, por meu respeito, à presença dos gover
nadores e dos reis, para lhes servirdes de testemunhas, a êles e
aos gentios. Quando pois vos entregarem, não cuideis como ou
o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que
haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas é o
Espírito de vosso Pai quem fala em vós. O irmão, porém, entre
gará à morte seu irmão e o pai ao filho, e os filhos se levanta
rão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por
causa de meu nome” (Mt 10,18-22).
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Êste ódio fàcilmente se entende. Para cada homem, existe um
ideal de vida que, consciente ou inconscientemente, lhe orienta os
atos; ora, para o cristão êste ideal é trans-humano, já que o reino
de Cristo não é dêste mundo; para o pagão, ao contrário, êste
ideal será puramente humano. Não pode deixar de haver conflito
entre a afirmação de que nada existe fora do mundo visível, e a
afirmação de que o invisível é a nossa verdadeira morada. Motivo
pelo qual Jesus dizia aos seus: “Se o mundo vos odeia, sabei
que, primeiro do que vós, odiou a mim. Se vós fôsseis do mun
do, amaria o mundo o que era seu; mas porque não sois do
mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos
odeia” (Jo 15,18). Do ódio à perseguição, breve é a distância.
Jesus reata logo: “o servo não é maior do que o seu senhor;
se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós”
(ib. 20) e ainda: “vem a hora em que todo o que vos matar
julgará prestar serviço a Deus” (Jo 16,2).
Essa irredutível oposição entre o espírito de Cristo e o
espírito do mundo perdura através dos séculos; torna-se porém
mais violenta, quando um valor puramente humano reveste um
caráter sagrado, transforma-se em objeto de culto. Será então
um ídolo ou um mito, e quando uma sociedade adota oficial
mente um dêles, surge inexorável conflito com o cristianismo,
porque é uma religião humana que pretende suplantar uma reli
gião trans-humana. O cristianismo longe está de denegar todo
valor a êsses fins humanos; a dificuldade intransponível reside
no fato de o cristianismo subordinar tais fins ao sobrenatural. Re
cusa pois transformá-los em absolutos, porque para um cristão
só existe um Absoluto que é Deus.
Esta recusa e aquela subordinação parecem intoleráveis ao
mundo, que não suporta* a reserva do cristão e a conseqüente
falta de adesão incondicional. Em obra recente de um psicólogo
americano, pudemos ler que tipos como Jesus Cristo são su
mamente perigosos. Queria ser irreverente o psicólogo. Na ver
dade, confessava, embora de mau grado, que para todos os
adoradores da matéria, Cristo é o grande, o único inimigo. Por
conseguinte, entre a religião do mundo e a religião de Cristo,
inevitável será o choque. Aparece o martírio apenas como o
ponto mais dramático do conflito.
E ’ sob esta luz que deve ser estudada a história das perse
guições. O império romano, por exemplo, mostrava-se tolerante
nas questões religiosas. Vindos do Oriente, pululavam os novos
cultos, e as autoridades teriam por certo aceito o cristianismo
como uma superstição a mais. Declarou-o abertamente o prefeito
de Alexandria a S. Dionísio: “Quem vos impede de adorar vos
sos deuses juntamente com nossos deuses?” Se os imperadores
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perseguiram o cristianismo, foi por considerarem-no subversivo
dos fundamentos sobre os quais repousava a sociedade romana.
Dêsses, o mais alicerçado era o materialismo sob for
ma de cobiça, luxúria, violência, de que tantos documen
tos sobrevivem nas obras dos literatos pagãos e sobre o. qual
tanto insistiram S. Paulo e os SS. Padres. O supremo deus do
pagão não era Júpiter, era o seu ventre, enquanto o cristão está
obrigado a crucificar sua carne com seus vícios e concupiscências (Gál 5,24). Como não haveríam de chocar e de irritar in
divíduos que desprezavam aquilo que, para o pagão, era a pró
pria razão de viver? Do mesmo modo, o homem moderno, cuja
existência, no dizer de Aldous Huxley, é feita de insípida rotina
pontuada de orgias, êste homem irrita-se ao deparar com al
guém cujo supremo anseio não é ganhar dinheiro a fim de
gozar a vida, e taxará de loucos os que tudo abandonam para
ingressar num convento.
Outro fundamento do império romano era o politeísmo e,
notadamente, o culto de César e de Roma que cimentava a uni
dade moral daquele conglomerado de povos heterogêneos. Roma
nunca despojou da religião as nações por ela vencidas, impunha-lhes, porém, o culto do imperador. Os seus súditos podiam
crer nos deuses que preferissem ou não crer em nada, contanto
que rendessem culto a César. Ora, esta divinização do Estado
na pessoa do imperador redundava para o cristão em crime de
idolatria, e o cristão recusava. O pagão acoimava-o logo de inimi
go de César, exatamente como os estatólatras de nossos dias
acusam de falta de civismo quem não se deixa absorver pela cole
tividade como a formiga pelo formigueiro ou a abelha pela colmeia. Retrucavam sem dúvida os cristãos que não eram traidores
nem revolucionários, ninguém mais do que êles acatava as leis,
ninguém melhor servia o Estado, ninguém militava com maior co
ragem sob as águias romanas, ninguém morria de melhor grado
pela defesa do império. E' verdade, mas não é menos verdade que
algo havia na pessoa do cristão que só a Deus pertencia; cedo
ou tarde, êle ver-se-ia obrigado a repetir com os Apóstolos: “im
porta obedecer antes a Deus que aos homens” (At 5 ,29). Irre
mediável tensão, que aparece, em toda a sua crueza e evidência,
no martírio de S. Maurício e da legião tebana; soldados de elite,
trucidados porém como rebeldes, porque recusavam oferecer um
sacrifício à divindade do imperador.
Outro grande valor humano é a família. Longe de negar-lhe
a legitimidade, o cristianismo tem-lhe sido o constante esteio,
a ponto que o enfraquecimento do espírito cristão arrasta logo
a desintegração da família, como atualmente se patenteia a to
dos os olhos. Sem embargo, a família não é para nós o valor
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supremo, ensinando Cristo Senhor Nosso que, por Êle, deve
mos deixar pai e mãe, irmãos e irmãs, mulher e filhos. De freqüente se encontra a fé cristã em luta com as mais profundas
afeições e êste choque por certo mais torturava os mártires do
que os suplícios que lhes estraçalhavam o corpo.
Dêste doloroso embate, resta-nos documento ímpar: uma
ata de martírio redigida pela própria heroína: Santa Perpétua,
jovem mãe de 22 anos, pertencente à mais alta sociedade cartaginense. Denunciada como cristã e presa, relatou — com uma
ausência de retórica que lhe enaltecem a comovedora beleza —
as lutas que, até as vésperas do martírio, sustentou contra seu
pai, a fim de conservar-se fiel a Cristo.
Aos espíritos indiferentes ou superficiais, tal atitude não
se afigurava simpática nem mesmo compreensível. Afinal, o E s
tado romano contentava-se com tão pouco! Bastavam-lhe uns
grãos de incenso, queimados diante de um ídolo ou da efígie
do imperador. Gesto puramente exterior, que em nada com
prometia os sentimentos íntimos do autor. Poder-se-ia até arguir
do constrangimento moral, da coação, para tranquilizar as cons
ciências mais timoratas. Tudo sacrificar, inclusive a própria vida,
a fim de não fazer um gesto desprovido de importância! Que fa
natismo, que absurdo, que loucura!
Não espanta que Tácito assacasse aos cristãos o “ódio ao
gênero humano” ; que Plínio o jovem opinasse que os cristãos
mereciam a pena capital, pela “inflexível obstinação” e qualifi
casse-os, sem mais, de dementes; que Marco Aurélio visse ape
nas, nos mártires, atitude teatral e prurido de oposição.
Em compensação, já Galeno, o pai da medicina, admira
va nos cristãos o absoluto desprêzo pela morte. Até parecem
filósofos! — exclamava com^espanto. Outros ponderavam que,
se os cristãos eram criminosos, ao que se alegava comumente,
por certo como tais não se comportavam diante dos tribunais.
Na eloquente frase de Tertuliano, estranhos criminosos êstes
que da denúncia tiravam glória, acusados não se defendiam, in
terrogados confessavam com entusiasmo, condenados agradeciam!
Outros, enfim, indo mais ao fundo das coisas, percebiam
no sacrifício dos mártires a mais estupenda vitória das forças
morais. No desigual combate, defrontavam-se, de um lado, o
colosso romano, firmado na fôrça indômita de suas legiões,
no aparelhamento formidável de sua justiça, no pêso enorme
de sua estrutura social; do outro lado, um punhado de cristãos
inermes, deixando-se trucidar sem oferecer a mínima resistên
cia, chegando até por vêzes a ir ao encontro da própria morte.
Aos conselhos, às promessas, às lisonjas, às Súplicas, contentavam-se de opor o testemunho impávido de sua inabalável fé
em Cristo, Filho de Deus. Recorriam os magistrados à tortura,
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não já — como para os acusados comuns — a fim de arrancar
a confissão de delitos, pois os cristãos espontâneamente procla
mavam a sua fé, mas com o fito de atingir a alma através do
corpo, de quebrar a resistência moral pelo sofrimento, de fazer
dobrar o espírito. E o espírito não se dobrava, o mártir mor
ria, mas não cedia; entre as mãos dos algozes, exasperados e
impotentes, deixava os seus ensanguentados despojos, mas a
alma permanecia invicta! E muitos dentre os espectadores sen
tiam-se comovidos por aquela demonstração duma fé que nem
a tortura física, nem a pressão moral conseguiam abalar. Numa
atmosfera de materialismo abjeto, soprava por alguns instantes
um vento puro vindo das alturas, e nas almas de boa vontade
despontavam as inquietas perguntas: havería algo além da ri
queza e do prazer? Uma religião que infundia tal serenidade e
tal coragem a crianças, a frágeis donzelas, a velhos alquebrados,
não seria porventura superior aos outros cultos? Que pensar
daquele Cristo pelo qual tantos e tantos davam a vida, não só
com resignação, mas com tal alegria que, ao ouvir a sentença
de morte, exclamavam: Deo grafias!
O valor apologético, o contágio do martírio foi sentido des
de os primórdios da Igreja. Narra Clemente Alexandrino que,
quando o rei Herodes mandou prender o Apóstolo S. Tiago para
o matar a fio de espada (At 12,1), o guarda que trouxera o
Santo ao tribunal, vendo-o dar testemunho a Cristo, sentiu-se
abalado, aderiu ao cristianismo, confessando a sua fé. Foram
ambos levados ao suplício e, em caminho, o guarda pediu per
dão ao Apóstolo. Tiago refletiu um instante, abraçou-o, e res
pondeu: "A paz seja contigo!” Assim foram os dois decapita
dos ao mesmo tempo. Assegura S. Justino que deve ao espe
táculo da constância dos mártires o primeiro impulso que o en
caminhou ao cristianismo. Não é pois figura de retórica, mas
simples expressão de verdade, o famoso dito de Tertuliano: “O
sangue dos mártires é semente de cristãos”.
Para os mesmos cristãos não era inútil o exemplo dos már
tires. Escrevendo aos confessores da fé, S. Cipriano louva-lhes
o apostolado do testemunho: “Vós que tão bem guardastes os
preceitos do Senhor, observastes a disciplina evangélica com a
energia sincera da fé, apegando-vos fortemente, com incorrupta
e vigorosa honra aos mandamentos do Senhor e a seus Após
tolos, vós fortalecestes a fé vacilante de muitos pela fidelidade
de vosso testemunho. Autênticas testemunhas do evangelho e
verdadeiros mártires de Cristo, fixados sôbre as suas raízes, for
temente alicerçados. sôbre a pedra, unistes à disciplina a cora
gem, provocastes os outros ao temor de Deus e fizestes, de vos
sos martírios, exemplos” (Epist. 37, 4. ed. Bayard, p .9 5 ).
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Êste valor apologético do martírio, foi indicado com ro
mana concisão e sobriedade, numa epígrafe em honra de S.
Eutíquio, colocada no século IV, pelo Papa S. Dâmaso, nas ca
tacumbas de S. Sebastião.
As três primeiras linhas desta inscrição rezam:
O mártir Eutíquio, desprezando as ordens ímpias do tirano
E superando as mil torturas do algoz,
Manifestou a glória de Cristo.

Passados 16 séculos, Pio XII em carta autógrafa a Assunta
Goretti, por ocasião do 509 aniversário do martírio de sua filha,
S. Maria Goretti, comunica à ditosa mãe a “santa alegria”
que lhe “invade a alma nesse dia solene, que evoca o grande
exemplo oferecido por Deus, em Maria Goretti, ao frágil mun
do da juventude. E ’ precisamente a êste mundo que sente, ape
sar de tudo, a super-humana beleza da virtude cristã triunfadora do mal, do sexo e da idade, que a invicta Mártir ensina
tudo o de que é capaz a fraqueza quando a graça lhe confere
a fôrça, e como é que a mais breve das vidas, se Jesus Cristo
a enche, se torna fulgurante luz de sabedoria, no meio das tre
vas do mundo corrupto e corruptor; torna-se igualmente con
vite irresistível à virtude, e serviço prestado, pelos séculos fora,
à humanidade inteira”.
No combate que parecia de antemão perdido, entre a bru
talidade pagã e a aparente fraqueza cristã, os vencidos foram
os vencedores; triunfaram as vítimas. No ano de 313 o im
pério imenso, forte e orgulhoso capitulou ante o cristianismo.
Vitória estupenda, obtida sem o mínimo emprêgo da violência,
pela afirmação das forças do espírito; vitória que é sumamente
reconfortante meditar nesta época em que a fôrça material re
veste uma brutalidade inaudita; vitória que é a realização da
segunda bem-aventurança, a bem-aventurança da doçura. Por
certo, a violência poderá conquistar impérios, poderá seduzir até
numerosos partidários, instigando-lhes as paixões; porém a con
quista que atinge as almas no que tem de mais nobre, que
realiza um progresso, elevando a humanidade, esta conquista per
tence aos êmulos d’Aquêle que disse: “Aprendei de mim que
sou manso e humilde de coração”.
Com justa ufania, S. Agostinho observava que a multidão
que outrora se reunira em Cartago para derramar, por ódio
a Cristo, o sangue de Cipriano, doravante ali se congregava
para celebrar o natalício de Cipriano. Bebia o Sangue eucarístico de Cristo com devoção tanto maior quanto ali mesmo, pelo
nome de Cristo, se derramara o sangue de Cipriano (Serm. 310, 2 ).
O valor apologético do martírio não deriva precisamente da
constância em padecer até a morte. Muitos heróis pagãos fize-
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ram — e fazem ainda — o mesmo. Êste valor provém do mártir
sofrer e morrer para testemunhar a fé cristã, dar a vida para
testificar realidades absolutamente invisíveis, desprezando, em
consequência, êste visível ao qual tanto se apega o homem:
pátria, família, riquezas, o próprio corpo, a vida enfim. O he
rói pagão morre por uma realidade terrestre, por um ideal hu
mano; o mártir não atende às coisas que se vêem, mas sim as
que se não vêem (2 Cor 4 ,1 8 ). Ser mártir é testemunhar, até
o extremo, a fé no mistério escondido, ao qual sacrifica todo o
humano, por mais belo e precioso seja ele.
S. Paulo, escrevendo aos Hebreus, descreve a fé como “fun
damento das coisas que esperamos, prova das coisas que se não ~
vêem” (Heb 11,1). E passa a traçar soberbo quadro das vi
tórias da fé, desde Abel o justo, através de toda a antiga Alian
ça. Vitórias obtidas a custo de muito sofrer. “Uns foram tortu
rados, não querendo o seu livramento, para alcançarem melhor
ressurreição. Outros sofreram ludíbrios e açoites, e, além disto,
cadeias e prisões; foram apedrejados, foram serrados, foram
tentados, foram mortos ao fio da espada; andaram errantes,
cobertos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos
e maltratados; êles, de quem o mundo não era digno, errando
pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra”
(Heb 11,35-38).
A fim de penetrar a essência do martírio cristão — em vez de
considerá-lo pelo exterior — será necessário volver mais uma vez
à verdade central de nossa religião: a vida de Cristo de modo al
gum deve ser considerada como um acontecimento histórico já
terminado e ultrapassado, do qual devemos nos recordar tão so
mente para dêle haurir ensinamentos e motivos de admiração. Bem
ao contrário, a vida de Cristo continua atualmente na Igreja, em
cada membro seu. Jesus é a Cabeça, a Igreja é o corpo. Como
o corpo está sempre sob a ação vital da cabeça, assim a Igreja
permanece sob o influxo de Cristo pela graça que, dimanando
do Chefe, vem aviventar os seus membros.
Esta graça é “cristocorrformante”, isto é, manifesta-se a
nós qual energia ou força imanente que nos inclina a nos con
formarmos a Cristo, seguindo-lhe as pegadas, adotando-lhe, na
medida do possível, os sentimentos, reproduzindo-lhe, como pu
dermos, a vida interior, segundo ensina S. Paulo: “Tende em
vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus em si” (Filip 2 ,5 )
e S. João: “Quem disser que permanece em Cristo deve também
andar como êle andou” (1 Jo 2 ,6 ).
Não por outro motivo cunhou S. Paulo uma série de neologismos que traduzimos por: viver-com-Cristo, sofrer-com-Cristo,
morrer-com-Cristo, ser sepultado-com-Cristo, ressuscitar-comCristo, ser glorificado-com-Cristo, etc.

III. O Testemunho Cristão

201

A Igreja é, em toda verdade, continuação de Cristo; pros
segue-lhe a vida e a ação, nos fiéis batizados na morte e na
ressurreição do Senhor, participando, na eucaristia, de seu Corpo
e de seu Sangue.
Ora, como vimos, a vida de Jesus tem um sentido eminen
temente testemunhai Em conseqüência, vivendo sempre Cristo
na sua Igreja, êste testemunho à verdade se perpetuará ao pas
sar dos séculos, e será amiúde selado pela morte sangrenta.
Portanto, a palavra “martírio” não deve evocar em nos
sas mentes apenas a imagem de tormentos, de suplícios atro
zes; deve, antes de tudo, trazer-nos à lembrança o conceito de
testemunho da fé. Os sofrimentos, a morte, são simples meios
de atestar a crença.
Evidencia-se, nesta perspectiva, por que a graça do mar
tírio é, na Igreja, essencial e permanente: o testemunho san
grento de Cristo deve-se continuar no testemunho sangrento dos
mártires. Para atestar a mesma verdade, Cristo lhes inspira as
palavras a pronunciar, lhes infunde a coragem nos sofrimentos,
lhes abrasa o coração de caridade. “Permiti que imite a pai
xão de meu Deus!” suplicava Inácio de Antioquia. E os atos
do martírio de S. Policarpo — os mais antigos de todos —
ressaltam a semelhança entre as circunstâncias do suplício do
Bispo de Éfeso e as da Paixão de Cristo. Mais tarde, Blandina
foi amarrada em forma de cruz a um madeiro, a fim de ser
devorada pelas feras; e parecia a seus irmãos na fé ver, nesta
irmã, Aquêle que por êles fora crucificado.
S. Felicidade, humilde escrava, companheira de martírio da
nobre S. Perpétua, deu à luz na prisão a uma filhinha. Como
o parto fosse difícil, Felicidade gemia; interpelou-a então um
carcereiro: “Se gemes agora, o que farás quando fores atirada
àquelas feras que entretanto desprezaste, recusando-te a sa
crificar aos imperadores?” Respondeu Felicidade: “Aqui sou eu
quem sofre, mas lá haverá um Outro que sofrerá por mim
porque deverei sofrer por Êle”. Palavras inspiradas, que ex
primem, com sublime singeleza, a identificação do mártir com
Cristo, e explicam, ao mesmo tempo, que esta identificação não
deve ser interpretda como substituição do cristão por Cristo,
nem mesmo como cooperação inerte e passiva do cristão. O már
tir é instrumento, sem dúvida; porém instrumento vivo, sensí
vel, livre: “eu deverei sofrer por Ble”, diz Felicidade, “mas Êle
sofrerá por mim”. 11 — Até que ponto se torna indissolúvel esta
união do Crucificado e do martirizado, verificamo-lo na paixão
do primeiro entre as testemunhas sangrentas ‘ de Cristo, S. Es#1) No mesmo sentido, a belíssima Epístola 10, de S. Cipriano (ed.
Bayard, pp.25, 26).
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têvão, que de tal maneira reviveu em si a paixão de Cristo que
as três palavras, que o Espírito Santo lhe colocou sobre os
lábios, são todas as três do próprio Jesus (At 7,55-59).
Aparece também com evidência o elo que une o martírio
ao S. Sacrifício da Missa e explica-se por que, desde os pri
meiros séculos, o Sacrifício era oferecido sobre os túmulos dos
mártires e por que, ainda hoje, a pedra de ara de nossos alta
res contém relíquias de mártires. São quatro realidades hierarquizadas e perfeitamente entrosadas. Dominando tudo, o Sacrifí
cio cruento de Jesus sobre a Cruz, dando por nós o seu Corpo
e por nós derramando o seu Sangue; em seguida o Sacrifício
do Altar, renovando incruentamente o Sacrifício da Cruz; em
terceiro lugar o Sacrifício cruento do Mártir que tira, do Sa
crifício da Cruz pelo Sacrifício do Altar, a sua força, o seu
sentido, o seu valor. Admiràvelmente expressa-o S. Policarpo,
em sua derradeira oração, ao ser colocado sobre a fogueira que
o devia 'consumir; e S. Cipriano, em sua exortação ao martírio,
escreve: “Os soldados de Cristo devem Considerar que, se êles
cada dia bebem o cálice do Sangue de Cristo, é para que pos
sam êles também verter seu sangue por Cristo”. Palavras que
se verificaram literalmente na pessoa do Papa S. Xisto que, sur
preendido nas catacumbas de Calisto, quando celebrava a Eu
caristia, foi martirizado com quatro de seus diáconos, como
o recorda o mesmo S. Cipriano.
Até hoje na missa da 5* feira da terceira semana da Qua
resma, rezamos a seguinte secreta: “Nós Vos oferecemos, Se
nhor, na morte preciosa de vossos justos, êste Sacrifício do
qual o martírio tirou todo o seu princípio”.
Temos enfim a quarta realidade: oferecendo o Sacrifício do
Altar sobre o túmulo ou as relíquias dos mártires, a Igreja agra
dece e honra a Deus em suas testemunhas e pede-lhes a intercessão, a fim de que a oblação de nossa vida, como sacrifício
pessoal, seja agradável ao Senhor. Êsses quatro sacrifícios: da
Cruz, do Altar, do Mártir, o nosso, enfim, constituem no fundo,
um só Sacrifício de Jesus. De Jesus como Chefe, na Cruz e no
Sacramento; de Jesus em seus membros, que são os mártires e
também somos nós.
Os santos mártires não devem pois ser para nós apenas
objeto de admiração pelos, seus feitos heróicos ou de gratidão
por lhes sermos devedores da herança da fé. Não, os mártires
devem-nos ser sobretudo exemplares. Bastaria um surto mais
forte de comunismo, e muitos dentre os brasileiros seriam cha
mados a dar a vida por Cristo como o foram, ainda em nossa
época, tantos filhos da católica Espanha.
Já dissemos que o Batismo selou nossa entrega a Cristo,
marcou-nos como soldados de Cristo. Devemos combater fiel
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mente, morrer se necessário fôr. A fé que então professamos
deveriamos testemunhá-la publicamente, diante dos juizes e dos
tiranos da terra. Por si só o Batismo já nos destina ao martí
rio, como membros do Cordeiro imolado. Mas a graça do Sa
cramento da Confirmação fortificaria o cristão de hoje para
tal extremo, como fortificou os cristãos antigos. Nela encontra
ríamos coragem para testemunhar sem vacilação, cumprindo nos
so estrito dever de cristãos.
Verdade é, todavia, que poucos relativamente são chama
dos a testemunhar com o seu sangue a divindade do cristianis
mo. Em compensação, todos são chamados a testemunhar com
as suas palavras e as suas obras, pois diz S. Paulo, “tôda lín
gua deve confessar que o Senhor Jesus Cristo está na glória
de Deus Pai” (Filip 2 ,11). Batizados em Cristo, crismados
soldados de Cristo, seríamos perjuros e desertores, se as nos
sas palavras, e sobretudo as nossas ações, não testemunhassem
que somos de Cristo. Em verdade, a obrigação e a glória de
ser testemunha de Cristo não são privativas dos mártires, mas
comuns à universalidade dos cristãos; o martírio apresenta-se
apenas como o caso extremo de cumprimento de um dever
que nos abrange todos. Estejamos, pois, bem persuadidos de que
qualquer manifestação de vida cristã é um testemunho de fé
n’Aquê!e, pelo qual e no qual vivemos. Se, na expressão de S.
Inácio de Antioquia, o mártir é “uma palavra de Deus”, todo
cristão fervoroso também o é, num sentido menos sublime, sem
dúvida, embora mui real, já que herdamos o patrimônio religioso
dos mártires. Os católicos brasileiros devemos, pois, considerarnos como testemunhas da fé nos diversos setores da vida
nacional. Não desfaleça nossa esperança, nem esmoreça nossa
fé, se êste testemunhar tántas vêzes não encontra eco; se nos
vemos reduzidos a ser vozes que clamam no deserto. Os márti
res tampouco tinham esperança humana alguma de se fazerem
ouvir por aquêles pagãos, que outras vozes não entendiam que
não fôssem as da carne e do sangue. Se é verdade que vive
mos numa atmosfera saturada de cobiça e de lascívia, é tam
bém verdade que Jesus já condenava a sua geração como “adúl
tera e pecadora” (Mc 8 ,38). O mundo naquela época era exa
tamente o que é hoje, a saber: “concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida” (1 Jo 2 ,1 6 ). Pre
tender transformar o paganismo antigo parecia emprêsa tão in
sensata, como parece hoje querer conquistar o paganismo mo
derno. Entretanto os mártires não duvidaram, não vacilaram,
porque sabiam que não estavam sós, mas que Cristo combatia
e sofria com eles, nêles; sabiam que o Espírito lhes inspiraria
as palavras dum testemunho intemerato e lhes daria a força de
manter êste testemunho sem desfalecer; sabiam que a Paixão
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é apenas a noite que precede a alvorada da Ressurreição; sa
biam que venceríam com Cristo vencedor, firmados na palavra
do mesmo Senhor Jesus: “No mundo haveis de ter tribulações,
mas tende confiança: eu venci o mundo” (Jo 16,33).
A confissão da fé

Um dos mais comovedores e preciosos documentos da an
tiguidade cristã — conservado por Eusébio de Cesaréia — é
a carta enviada, em 177, pelas Igrejas gaulesas de Viena e Lião,
às Igrejas da Ásia Menor, relatando o martírio de Potino, o
Bispo nonagenário de Lião, e de uma coorte de cristãos, entre
os quais refulgiu a jovem escrava Blandina.
A certa altura, escrevem os missivistas que as vítimas, “em
bora estivessem cobertas de glória e houvessem dado testemu
nho não apenas uma ou duas, senão freqüentes vêzes, após se
rem retiradas até de junto das feras, crivadas de queimaduras,
inchações e feridas, não se proclamavam 'todavia “mártires” nem
permitiam que lhes déssemos tal nome. Se um de nós, em carta
ou conversa, os chamava assim, repreendiam-no fortemente.
Apraziam-se em dar este nome de “mártir” a Cristo, testemu
nha fiel e verdadeira (Apoc 3,1 4 ), primogênito dentre os mor
tos, autor da vida (Apoc 1,5; At 5,15). Lembravam também
a memória dos mártires que já haviam deixado êste mundo, e
diziam: “são estes os mártires que Cristo se dignou levantar,
da sua confissão, aos céus, depois de êles terem selado, com a
morte, o seu testemunho. Quanto a nós, somos confessores me
díocres e humildes. Exortavam com lágrimas os irmãos, pe
dindo-lhes para rezar, sem intermitência, pela sua perseve
rança final”. "
Temos aí uma diferenciação entre duas formas do teste
munho cristão: o martírio e a confissão da fé. O primeiro en
volve a segunda, levando-a até a morte. Mas a segunda não
implica necessàriamente o primeiro. Basta atestar a verdade do
cristianismo de público, mormente diante dos tribunais.
Já Cristo impusera aos seus tal dever. “Todo aquele que
me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante
de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos
homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos
céus” (Mt 10,32-33; Lc 12,8-9).
A confissão da fé, da1 qual o Mestre dera o exemplo (1
Tim 6 ,13), relaciona-se com a obra do Espírito Santo em
nós. “Quando vos levarem às sinagogas e perante os magis
trados e potestades, não estejais com cuidado de que modo
respondereis, ou que direis. Porque o Espírito Santo vos ensi” ) Eusébio, Hist. Ecles., 1.5, c.2 , n .2-4 (ed. Grapin, Paris, Picard,
1911, p .44 s.).
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nará, naquele mesmo momento, o que deveis fazer” (Lc 12, 1112; Mc 13,11; Mt 10,19-20).
Carisma do Espírito, a confissão se enraiza pois na graça
da Confirmação, que nos constituiu testemunhas de Cristo. Aos
católicos alemães, submetidos à terrível pressão nazista, Pio XI
urgiu solenemente, na Encíclica “Mit Brennender Sorge”, a ne
cessidade absoluta de confessar a fé ao preço dos mais duros
sacrifícios. Se em nosso país não há que testificar nossa cren
ça diante dos tribunais *de polícia, em compensação é neces
sário confessá-la continuamente diante do tribunal do mundo.
Temos a vencer temível inimigo: o respeito humano. Com
amável humorismo, dizia o santo Cura d’Ars que o sol não
se esconde por medo de incomodar as corujas. No entanto quantos
há que, por vergonha, se mostram subservientes amigos das coru
jas! Esquecem a triunfal proclamação de S. Pedro: “Vós sois uma
geração escolhida, um sacerdócio real, uma gente santa, um povo
de conquista, para que publiqueis as perfeições d’Aquêle que,
das trevas, vos chamou à sua luz admirável!” (1 Ped 2,9 ).
Quantos não ousam protestar a fé que admitem secreta
mente, nem se acercam dos Sacramentos, pelo pueril receio de
parecerem carolas, papa-missas, etc. Êmulos de Nicodemos que
só foi procurar o Mestre furtivamente, à noite, e de José de
Arimatéia, discípulo oculto de Jesus por mêdo dos judeus (Jo
3,2; 19,38).
Adoram o Senhor em segrêdo, mas dêle enrubescem em pú
blico, olvidados da sentença: “No meio desta geração adúltera e
pecadora, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do homem se envergonhará dêle, quando vier na
glória de seu Pai com os santos anjos” (Mc 8,38; Lc 9,26).
Antídoto contra o respeito humano, é a graça da Confirmação.
Ainda após a Ressurreição, os discípulos reuniam-se a portas fe
chadas “com mêdo dos judeus” (Jo 2 0,19). Porém, recebido o
Espírito Santo, desvaneceu-se-lhes qualquer timidez. O mesmo
efeito pode a Crisma operar no cristão fiel à graça sacramental.
Salientavam os antigos, como dissemos, que o ministro do Sacra
mento unge a fronte do confirmando, essa fronte onde aparece
o rubor da vergonha. Dá-lhe em seguida uma pancadinha na
face para adverti-lo de estar pronto a padecer por Cristo.
Na sua Confirmação, encontrará a espôsa fôrça para sofrer
a pequena perseguição do marido incréu, que está sempre a lhe
exprobrar a beatice. Dela também haurirá o jovem a fôrça de
resistir aos motejos dos companheiros que lhe assacam, como
falta de virilidade, o não atascar-se na imundície. Dela ainda
receberá energia o empregado, para não fraquejar quando os
colegas o quiserem levar a certas “espertezas” duvidosas. O
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“caráter” “crismai” dá o direito de contar, a cada instante, com
o apoio e a luz do Espírito Santo, hóspede de nossa alma.
O testemunho cotidiano do cristão

Clemente Alexandrino no 4 9 livro dos Stromateis muito in
siste sobre a índole testemunhai da vida do fiel, o que estabelece
certa continuidade entre o martírio e a existência comum do
cristão. Queira ou não, pelo fato de viver cristãmente, obede
cendo aos mandamentos, procurando alcançar as bem-aventuranças evangélicas, o homem batizado é testemunha de Cristo.
A graça da Crisma vem assim inserir-se em nossa estru
tura sobrenatural, como uma graça apostólica. Que maravilha,
se a Confirmação é nosso Pentecostes pessoal? Chegado à “ple
nitude” cristã, o confirmado extravasa verdade e virtude. A
sua fé e caridade se tornam contagiosas. Êle dilata a religião
cristã, propagando-a com as suas palavras, e sobretudo com
a sua vida. Só por sua atitude, êle cristianiza o seu ambiente,
a sua profissão.
“Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que
êles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai
que está nos céus” (Mt 5,16). “ . . . irrepreensíveis e sinceros
filhos de Deus, sem culpa, no meio duma nação depravada e
corrompida, onde vós brilhais como astros do m u n d o ...” (Filip
2 ,1 5 ). “Tendo bom proceder entre os gentios, para que, as
sim como agora murmuram de vós como de malfeitores, ob
servando vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em
que os visitar” (1 Ped 2,12).
No mundo antigo, quanto patrício soberbo converteu-se
ao cristianismo graças à fragrância que exalavam as virtudes
dos pobres escravos. E hoje ainda, a narrativa da conversão de
um judeu hiper-intelectual que sucessivamente adotou as mais
diversas modas filosóficas, políticas, artísticas e científicas, vem
mostrar a influência capital exercida por duas humildes do
mésticas que viviam intensamente o catolicismo. " Nada mais
contagioso que a santidade. O famoso controversista Cardeal du
Perron declarava: “Quereis convencer um protestante? — Tra
zei-mo. Quereis convertê-lo? — Levai-o a Francisco de Sales”.
Exaltando os frutos de seu apostolado, S. Paulo excla
mava: “Graças a Deus que nos faz sempre triunfar em Cristo,
e por meio de nós difunde em todo lugar o odor do seu co
nhecimento; porque para Deus nós somos o bom odor de Cris
to, nos que se salvam, e nos que perecem; para êstes, odor de
morte para sua morte, e para os outros, odor de vida para sua
vida” (2 Cor 2 ,14-16).
“ ) K. Stern, The piílar of fire. London, M. Joseph, 1951, pp.250-253.
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O que o Apóstolo diz de si vale, guardadas as proporções,
do cristão comum. Êle também é chamado a ser “bom odor de
C r i s t o A fim de simbolizar esse chamamento, o óleo que ser
ve de “matéria” ao Sacramento da Crisma é misturado com
bálsamo aromático (D. 697). Ótimo simbolismo, pois que o
perfume material assinala a presença, por vezes invisível, do
objeto que o exala. Assim, a fragrância das obras boas do cris
tão fervoroso é como uma emanação de Cristo invisivelmente
presente na alma de seu servidor. “Cheiro de santidade”, diz
o povo católico.
E como Cristo foi sinal de contradição, obrigando os ho
mens a se definirem para a sua ruína ou salvação (Lc 2 ,3 4 ),
assim também o discípulo fiel. Em compensação, que dizer do
escandaloso? Ser destinado pela Crisma a embalsamar a atmos
fera, e empestá-Ia, haverá traição maior? “Ai daquele por
quem vem o escândalo!” (Mt 18,7). “Melhor seria para êle que
lhe fosse posta ao pescoço a mó dum moinho, e que fosse pre
cipitado ao m a r . . . ” (Lc 17,2).
Não apenas ao sacerdote prevaricador mas a todo católico,
que confessa a fé com os lábios, mas a desmente com as obras
(Tit 1,16), aplicam-se as candentes apóstrofes de S. Paulo ao
judeu orgulhoso: “Eis que tu tens o nome de judeu, e repou
sas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade,
e, instruído pela lei, distingues o que é mais proveitoso, e te
vanglorias de ser guia dos cegos, luz dos que estão em tre
vas, doutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei
a regra da ciência e da v erd ad e... Tu, pois, que ensinas os
outros não te ensinas a ti mesmo! Tu, que pregas que se não
deve furtar, furtas! Tu, que dizes que se não detfe adulterar, adul
teras! Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio! Tu, que
te glorias na lei, desonras a Deus, transgredindo a l e i ! . . . ”
(Rom 2 ,1 7 -2 3 ).
Quão doces, quão alentadoras, em compensação, estas pa
lavras do Senhor no Apocalipse: “Sê fiel até a morte, e eu te
darei a coroa da vida!” (Apoc 2,10).
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SÍNTESE

I. índole e estrutura da Confirmação. A) Da Paixão a Pentecostes.
a) existe continuidade entre o dom do Espírito Santo feito a Jesus pelo
Pai, e o dom do mesmo Espírito feito por Jesus ao Corpo Místico.
Tal é o sentido do mistério de Pentecostes. — Como o mistério da
Paixão é revivido no Batismo pelo cristão individual, assim o mistério
de Pentecostes será revivido no Sacramento da Confirmação; b) nos
Atos dos Apóstolos deparamos com um rito, distinto do Batismo, que
dá o Espírito Santo. Os batizados de Samaria e de Éfeso recebem o
Espírito mediante a imposição das mãos pelos Apóstolos; c) a finali
dade do dom de Pentecostes foi de fazer dos Apóstolos e discípulos
testemunhas de Cristo (como Cristo já testemunhara, pelo Espírito, a
Verdade incriada). A Crisma será nossa Pentecostes pessoal.
B) Instituição da Crisma, a) a penúria de documentos impede-nos
de precisar quando Jesus instituiu a Confirmação. Não nos conturba o
fato, pois o princípio básico é a praxe da Igreja guiada pelo Espirito
Santo. Ora, a Igreja nos apresenta a Crisma como Sacramento de ins
tituição divina; b) verificamos nos Atos dos Apóstolos a existência
de um rito peculiar, que confere o Espírito Santo, pela imposição das
mãos, e cuja administração é privilégio apostólico, c) à imposição das
mãos parece ter-se juntado muito cedo a unção com o crisma. “Cristo”
significa Ungido, e Jesus o foi pelo Espírito Santo, como Sacerdote,
Profeta e Rei, desde a Encarnação. No Jordão, houve entretanto nova
unção do
Espírito Santo, para manifestar püblicamente a tríplice mis
são de Cristo. E’ possível que nesse momento tenha Jesus instituído
a Confirmação, como complemento do Batismo.
C) “Matéria” e “forma”, a) a “matéria” remota é o óleo de oli
veira, ao qual se ajunta bálsamo aromático. A mistura chama-se crisma.
Deve ser consagrado pelo Bispo; b) a “matéria” próxima, entre os gre
gos, é a unção; a Igreja latina impõe as mãos e unge simultâneamente;
c) a “forma” é, atualmente, entre os latinos: “Eu te marco com o sinal
da Cruz, e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo”.
D) Ministro, a) o ministro ordinário é o Bispo (talvez por ser a Cris
ma aperfeiçoamento do Batismo). Não é apenas privilégio senão dever
episcopal;
b) por delegação da Santa Sé — por indulto particular ou
disposição
do direito comum — o ministro extraordinário é o presbítero.
O pároco, no impedimento do Bispo, confirma os seus súditos gra
vemente enfermos.
E ) Sujeito da Crisma, a) embora não absolutamente necessária
para a salvação, a Crisma não pode ser menosprezada sem grave culpa;
b) sujeito da Crisma é todo batizado, ainda não confirmado. Mais
propriamente, as crianças e estas, de preferência, ao atingirem a idade
da razão (ou mesmo antes, por justas causas, mormente por motivo
de grave doença). No adulto, a recepção frutuosa requer o estado de
graça, certa instrução religiosa e a devoção.
II. Efeitos da Confirmação. A) O “caráter” sacramental. Deduz-selhe a existência do fato de nãò ser rei terá vel o Sacramento. Nada en
sina a Igreja sôbre o que diferencia o “caráter” “crismai” do “ca
ráter” batismal. Podemos conjeturar que, além de reforçar êste último,
êle nos consagra interiormente como templos do Espírito Santo e nos
dá o poder de testemunhar, de público, a verdade evangélica, como cris-

Síntese
tãos chegados à virilidade espiritual.
membro da Ação Católica.
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B) Batismo e Confirmação. A Crisma confere uma “plenitude” es
piritual que completa o batismo. Este, apaga os pecados e dá a pri
meira graça; aquela perfaz a obra batismal. O Batismo já dá o Es
pírito Santo, mas a Crisma chama-o a vir habitar em nós de modo
mais íntimo e eficaz, e com uma irradiação mais apostólica. O Ba
tismo é geração sobrenatural; a Crisma confere a virilidade cristã.
C) A graça da Crisma faz de nós perfeitos cristãos: perfaz nosso
aparelhamento espiritual que, se formos fiéis, nos levará normalmente
à perfeição. Não dispensa o esforço para progredir na virtude. 1* Au
menta a graça santificante; 2* robustece ás virtudes infusas; 39 confere
maior cópia de dons do Espírito Santo; 49 a graça sacramental nos dá
auxílios permanentes (exigidos pelo “caráter” ) para sermos valorosas
testemunhas de Cristo, concedendo à inteligência luz, e à vontade fôrça.
A Confirmação é pois o Sacramento da valor cristão. E o dom da
fôrça, outorgado pelo Espírito Santo, vem aprimorar a virtude cardeal
de fortaleza cristã.
III.
O Testemunho cristão. A) Jesus testemunha fiel. No momento
culminante de sua existência, Cristo se apresenta a Pilatos como teste
munha da Verdade, e aos sanedritas declara que esta Verdade é a
sua filiação divina. P ara atestá-la dá a vida. — No Corpo Místico
distinguimos, em escala descendente: 1* o testemunho da Cabeça, que
se continua; 29 pelo testemunho dos Apóstolos (e da Igreja docente);
39 pelo testemunho dos simples fiéis, o qual se distingue em a) teste
munho dos mártires, b) testemunhos dos confessores da fé, c) tes
temunho cotidiano do cristão.
B) Os Apóstolos se apresentam constantemente como testemunhas
da Ressurreição. Testemunho que continua a atestação dos profetas,
de Cristo, do Espírito Santo. Os discípulos também testemunham — por
exemplo, Estêvão — até a morte.
C) Os mártires dão testemunho selado por morte violenta. Esse
testemunho, essencial à vida da Igreja militante, repete-se em todas
as épocas, pois é a continuação, no Corpo Místico, do Testemunho
sangrento da Cabeça. O mundo odeia a Igreja como odiou a seu
Chefe. Torna-se mais violento o choque, quando um valor humano é
transmutado, pelo Estado, em valor absoluto, ídolo. Daí as perseguições,
às quais o mártir responde pelo testemunho impávido de sua inquebrantável fé em Cristo. O valor apologético do martírio vem de que
êle sacrifica todo o visível, o humano — por mais precioso seja ele
— para atestar a existência do invisível, do mistério da fé. Aos olhos
do crente, reluz a união estreita e indissolúvel entre o Crucificado e o
mártir. Dominando tudo, o Sacrifício cruento de Cristo na Cruz; em
seguida o Sacrifício do Altar, renovando incruentamente o Sacrifício
do Calvário; em terceiro lugar, o sacrifício cruento do mártir, que tira
do Sacrifício da Cruz, pelo Sacrifício do Altar, o seu sentido e o seu
valor; em último lugar, o nosso sacrifício pessoal,' unido, na Missa,
aos demais. — A graça do Sacramento da Crisma fortifica o cristão
para dar, se necessário fôr, o testemunho sangrento.
Iniciação Teol. II — 14
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D) A confissão da fé é testemunho público, diante sobretudo dos
tribunais, sem chegar, todavia, ao derramamento de sangue. Dever
expressamente imposto por Cristo aos seus, sendo-lhes prometido o ca
risma do Espírito. Carisma que se enraiza na graça da Crisma. Conseqüência deste dever é testemunhar a fé diante do tribunal do mundo,
vencendo o respeito humano, pela fôrça da Confirmação.
E ) O testemunho cotidiano do fiel consiste em ser apóstolo, pela
irradiação de sua atitude cristã, trescalando o “bom odor” de Cristo.
Nada mais contagioso que a santidade.

CAPITULO IV

O SACRAMENTO DO ALTAR
Mistério de fé e amor

Em princípios de março de 1274, na abadia cisterciense de
Fossa Nuova, entre Nápoles e Roma, Frei Tomás de Aquino
enfermara mortalmente. Sentindo que lhe fugia a vida, cha
mou Frei Reinaldo seu companheiro, e confessou-lhe todos os
seus pecados. (Confissão de criança de 5 anos, depunha mais
tarde o frade). Depois, pediu o viático. Ao ver chegar o San
tíssimo, que lhe trazia o D. Abade, exclamou: “Eu vos recebo,
preço de minha redenção, viático de meu peregrinar, por cujo
amor estudei e velei, trabalhei, preguei e ensinei! Senhor, ja
mais disse algo contra vós, ou, se disse, foi ignorância minha.
Não me aferro ao meu sentir, senão tudo abandono à correção
da Igreja romana”.
Singular protesto. Que o genial autor da Summa, que o
vate inspirado do Ofício de Corpus Christi, alegue como título
à mercê divina tão sòmente nada haver escrito contra o mis
tério de Cristo!
Teria olvidado o que lhe sucedera outrora, em Paris, quan
do colocara sôbre o altar um escrito seu, tratando da Euca
ristia, e Jesus lhe aparecera, dizendo: “Bem escreveste sobre
'OfSacramento do meu Corpo, na medida em que é possível en
tendê-lo sôbre a terra” ? Esquecería também que, havia pouco,
em Nápoles, compondo êle as questões sôbre a Eucaristia para
a Summa, o Crucifixo da capela de S. Nicolau lhe falara, di
zendo: “Bem escreveste sôbre mim, Tomás, que recompensa
queres?”
Por que, agora, aduzia não já a verdade que escrevera, mas
o êrro que evitara? Humildade de santo? Sem dúvida. Porém
humildade nada mais é que verdade. Embevecido pela altíssima
contemplação mística, em que a mesma Summa se lhe afigurava
“palha”, o aquilino Doutor vislumbrava a infinita distância que
medeia entre a celsitude do mistério eucarístico, e a parvidade
aparvalhada de nossos conceitos. Comparado com a Verdade
revelada, o mais genial teólogo não passa >.de apedeuta. Já é
muito, na verdade, nada ter escrito contra a divina Eucaristia.
[
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Mysterium fidei: Intercaladas pela Igreja na fórmula da
consagração cio cálice, essas palavras parecem indicar que a
Eucaristia é o mistério por excelência de nossa fé, já por en
cerrar na sua sacramentalidade os demais mistérios, já por exi
gir de nós esforço maior de aceitação dócil e sobrenatural.
Aqui estão a Encarnação e a Redenção, pois que o pão e
o vinho contêm o Filho de Deus humanado para nos remir.
Aqui está a Trindade, pois que na Eucaristia encontramos não
só a humanidade do Salvador como a sua divindade. Aqui está
a Graça, pois que o Sacramento é a fonte transbordante e precípua de nossa vida sobrenatural. Aqui está a Igreja, pois que
a Eucaristia é por excelência o tesouro do Corpo Místico, o
centro do culto, o Sacramento da unidade dos fiéis. Aqui es
tão os Novíssimos, pois **jue a Eucaristia é penhor da res
surreição e da glória futura.
A Eucaristia enfeixa assim — sob forma real embora sa
cramental — a economia inteira de nossa salvação. Ela é “a
cúpula e como que o centro de religião cristã”. 1
Não só. Além de exigir incondicional adesão de nossa in
teligência a todos êsses mistérios, a Eucaristia acresce-os de
outros — a presença real, o Sacrifício da Missa — que aden
sam sobremaneira a caligem. Donde Leão XIII escrevia: “Nada
mais apto a reconduzir aos espíritos o vigor e o fervor da fé,
que o mistério eucarístico, propriamente chamado o mistério
da fé : por uma especial abundância e variedade de milagres,
êle sòzinho contém tudo o que está acima da natureza”. *
Avolumam-se assim os perigos de naufrágio, ainda que in
voluntário. O modo de existir do Senhor no Sacramento, ape
nas podemos expressá-lo por palavras, ensina o Concilio Tridentino (D. 874). Já é muito, pois, nada escrever inadvertidamente contra a Eucaristia. E tanto o que escreve como o que
lê, devem ter sempre presente ao espírito a sábia advertência
de S. Boaventura: “Quem pode entender entenda; quem não
pode creia. E baste-lhe isso” (4 Sent., d. 13, a . 2, q .l , ad 3 ).
Aqui verifica-se, por excelência, o dito de S. Paulo: “o
homem animal não percebe aquelas coisas que são do Espírito
de Deus” (1 Cor 2,14) e aquelas outras palavras de Cristo:
“ Em verdade vos digo, o que não receber o Reino de Deus co
mo uma criança não entrará nêle” (Lc 18,17).
Após haver prometido a Eucaristia, Jesus interroga: “Isso
vos escandaliza?” E ’ que no Sacramento algo há que descon
*) Pio XII, Encícl. Mediator Dei, n.62.
*) Leão XIII, Encícl. Mirne caritatis, n.10 (Docum. Pontifícios 47,
Ed. Vozes, Petrópolis).
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certa e mortifica a nossa orgulhosa inteligência. S. Paulo dizia
que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para
os gentios (1 Cor 1,23). Isso vale também da Eucaristia.
Entretanto, que a fé no mistério eucarístico não seja ab
surda, garante-o firmemente a palavra da Verdade mesma, Nos
so Senhor Jesus Cristo. E sabemos que essa palavra não pas
sa, passem embora o céu e a terra (Mc 13,31; Mt 24,35;
Lc 21 ,3 3).
A oitava regra da Moral de S. Basílio reza: “E* neces
sário não se meter a duvidar das coisas que disse o Senhor,
mas antes persuadir-se que toda palavra de Deus é verdadeira
e possível, ainda que a natureza se lhe oponha. Nisso precisa
mente consiste o combate da fé”. 9
Imitemos a S. Pedro que, logo após a promessa da Euca
ristia, muitos se afastando escandalizados, prorrompeu num gri
to de fé: “Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens as
palavras de vida eterna! E nós acreditamos e conhecemos que
tu és o Cristo, Filho de Deus” (Jo 6,6 9 -7 0 ).
Firmados nessas “palavras de vida”, cremos, ainda quan
do não entendemos. E o meio de entender melhor é amar, por
que só vê bem quem ama. A fé, quando animada pelo amor,
consegue certa compreensão vivida daquilo que ela não logra
traduzir em conceitos.
“Desejasse a alma compreender e falar do Sumo Deus,
ordenador, incriado, encarnado, e quisesse entender um pouco
chinho dêle e das coisas suas, principalmente do altíssimo e san
tíssimo Sacramento, que êle cada dia ordena pela boca de seu
ministro, ela deveria transformar-se tôda em Deus pelo amor”. *4
Mistério de fé, a Eucaristia é também mistério de amor,
não só porque chama invencivelmente o nosso amor, mas so
bretudo porque é obra do sumo Amor. Jesus, diz S. João, “tendo
amado os seus, amou-os até o fim” (Jo 13,1). Até o fim da
vida, mas também até o extremo do amor.
Jesus confunde todos os nossos egoísmos. No momento
em que o ódio contra êle se acirra e chega ao paroxismo, dános a Eucaristia.
A Eucaristia Sacrifício e

Sacramento

Foi explanado, no volume anterior, que a Igreja é Cristo
continuado. Ora, Cristo é Mediador entre Deus e os homens
*) Aliás para poupar o leitor, não sobreporemos às dificuldades da
fé as da filosofia. Deixaremos pois de lado as sutilezas metafísicas
em que se comprazem certos tratadistas. Conforme aconselha o Cate
cismo Romano (p .2, c .4 , q.41 e 44) vamos nos. cingir aos pontos
que melhor iluminam a vida religiosa.
4) M. J. Ferré. Le livre de Texpérience des vrais fidèles, par Ste.
Angèle de Foligno, Paris, E. Droz, 1927, p .380; 11 Libro delia Beata
Angela da Foligno, Roma, A. Signorelli, 1950, p.189.
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(1 Tim 2,5). Encarnou-se para fazer subir até Deus as ado
rações e súplicas da humanidade, e para fazer descer, de Deus
aos homens, os favores celestes, antes de tudo a Redenção.
No Calvário, consumou a sua obra. E,' se instituiu a Igre
ja, não foi para recomeçar essa obra, por mal feita, mas a fim
de lhe aplicar os frutos a cada geração que passa.
O meio de prolongar perfeitamente esta ação medianeira
através da Igreja, encontrou-a o seu amor — tão inaudito e
sublime que nos pasma e desconcerta — tornar-se de novo pre
sente, entre nós. E isso não apenas pelo influxo puramente es
piritual da fé e da graça, mas tão presente como no Cenáculo
ou no Calvário, em sua carne, seu sangue, sua divindade. “
“No testemunho dos Santos Padres, a Eucaristia deve ser con
siderada como uma continuação e uma extensão da Encarnação.
Por ela, a substância do Verbo encarnado é unida a cada um
dos homens, e o supremo sacrifício do Calvário é renovado de
maneira ad m iráv er.6
Real embora misticamente presente à sua Igreja, Jesus nela
prossegue a sua função de Medianeiro. Reúne em torno de si
os seus membros todos e, com êles, faz subir ao trono do Al
tíssimo a única oblação verdadeiramente digna de Deus: o Sa
crifício da Missa. E, no fim dêste Sacrifício, traz a esses seus
membros a fonte de tôdas as graças, fazendo-os comungar à
Vítima oferecida* que é ê l e mesmo: vinda pessoal de Cristo a
cada uma de nossas almas.
Eucaristia, Sacrifício e Sacramento: dois aspectos indissoluvelmente vinculados entre si. Ainda quando as necessidades me
todológicas da análise teológica nos constrangem a considerálos em separado, seriando os problemas, a cada instante vemonos forçados a recordar que um implica o outro.
O Sacrifício da Missa pertence à ordem sacramental, pois
que se realiza por meio de símbolos: o pão e o vinho que con
tém a Vítima oferecida. O Sacramento, por sua vez, depende
do Sacrifício, pois somente na Missa realiza-se a transubstanciação que nos dá a Presença sacramental; só na Missa con
sagram-se as hóstias que servirão para a comunhão.
Participação à oferenda ritual, a comunhão, pelo fato mes
mo, nos une à oblação sacrifical. Por isso a Missa exige a co°) Diremos mais além, mas não será ocioso indicá-lo desde já, nisso
reside uma grande diferença entre a Eucaristia e os demais sacra
mentos. Nestes, Cristo está presente por sua ação santificadora, na
Eucaristia está presente em pessoa. Daí ser a Eucaristia o ápice da or
dem sacramental. Quando falamos no “Sacramento”, sem mais, enten
demos a Eucaristia. — Outra diferença provém de que só a Eucaristia
é, a um tempo, Sacrifício e Sacramento.
“) Leão XIII, Mirae caritatis, n .l l . — A conexão entre Eucaristia
e Encarnação nos dá a entender por que os hereges que começaram —
outrora — por negar a Presença sacramental, tenham acabado — hoje
— por negar a Presença hipostática do Verbo à humanidade de Jesus.
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munhão do celebrante e se complementa pela comunhão dos
assistentes (D. 9 4 4 ). “Todòs os que desta participação no Al
tar, recebemos o Corpo e o Sangue de teu F i l h o ...” reza o
Cânon da Missa. O pão e o vinho, símbolos do Alimento eucarístico, são também símbolos da Vítima sacrificada por nós. A
graça sacramental dimana do Sacrifício. Por outras palavras:
os elementos sensíveis que nos servem para realizar o ato su
premo da religião cristã — o Sacrifício da Missa — são igual
mente os sinais sacramentais da graça, pois êsses elementos se
transubstanciam em Cristo, a um tempo hóstia e manjar. Sím
bolos da morte sacrifical de Jesus, e símbolos de nossa nutrição
espiritual, conjuntamente.
As circunstâncias mesmas da instituição da Eucaristia fri
sam o infrangívél laço que une o Sacrifício e o Sacramento:
Jesus escolhe sinais sensíveis, representativos do Sacrifício do
Calvário, e dá-los aos Apóstolos como comida e bebida.
A transubstanciação vincula ambos os aspectos da Euca
ristia. De um lado ela é ato sacrificatório, só se efetua durante
o Sacrifício que a um tempo a realiza e exige-a para existir;
de outro lado, a Presença real que a transubstanciação opera,
longe de ser transitória como o Sacrifício, perdura, e a hóstia,
por ela consagrada, forma o Sacramento.
Mas, se devéssemos comparar e avaliar um e outro as
pecto, diriamos que ao Sacrifício cabe o primeiro lugar. O Sa
crifício refere-se imediatamente a Deus, torna presente o ato
precípuo da vida do Senhor. Ora, Deus e seu Cristo, para o
teólogo, tem sempre a primazia.
Nos evangelhos sinópticos, a narrativa da Ceia realça, co
mo veremos, o Sacrifício da Nova Aliança. Jesus instituiu a Eu
caristia, antes de tudo para que sua Esposa pudesse oferecer à
Trindade uma oblação condigna, aquela mesma que o Esposo
ofereceu na ara da Cruz. Cristo é hóstia, apresentada ao Pai,
antes de se dar a nós como manjar. A Eucaristia, essencial
mente, comemora a morte redentora, à qual somos admitidos
a participar, comungando.
Nem há que estranhar a preeminência do aspecto sacrifi
cal. Porventura o ápice da vida do Salvador não foi o Sacri
fício do Calvário? Para isso, o Senhor nasceu (Heb 10,5-10).
Em conseqüência, avultará, na vida do Corpo Místico, o
rito incruento do altar, que representa o único Sacrifício de
nossa Cabeça, na Cruz.
À contemplação mística de Ângela de Foligno, os dois as
pectos do mistério eucarístico se apresentavam sob o símbolo
de dois olhares do Homem-Deus sôbre-nós, na Quinta-feira
Santa. Um deles, cheio de amor, o outro cheio de dor. O pri
meiro refletia o imenso afeto que levou o Salvador a nos dar
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o Sacramento e nêle permanecer para sempre. O segundo, o
imenso sofrimento de seguir para a morte, no completo aban
dono. “Que alma poderia ser bastante cruel, percebendo
êsse olhar tão fiel e todo amor, para não se transformar toda
em amor? E que alma poderia ver aquêle olhar feito de amar
gura e dor, compreender como Êle devia sentir-se abandonado,
na dor de todas as dores, visíveis e invisíveis — e não se transmudar tôda em dor? Que alma enfim seria tão alheia ao amor
que, considerando quanto foi amada, e como Êle decidiu de
permanecer inteiramente conosco no Santo Sacramento, não se
transformasse tôda em amor?”
Como, no fundo, Eucaristia-Sacrifício e Eucaristia-SaCramento são uma só realidade, assim os dois olhares de Cristo
se confundem, afinal, num só olhar que traduz um só amor.
Um só olhar que êle sôbre nós deitou, posto previsse a
morte e sofresse dores inefàvelmente acerbas, mortais e incom
preensíveis. Carregado de todas as penas do corpo e da alma,
êle, como que esquecendo de si, não renunciava ao seu pro
pósito, sòmente em virtude do amor que nos dedicava.
Atraídos por tal amor, nós nos tornamos capazes de en
tender como tôda a Trindade ordenou o Sacrifício do Altar.
Transformada em amor pelo olhar de amor, a alma é trans
formada em dor pelo olhar doloroso. “Todos os que queiram
ser filhos do Santo Sacrifício, não devem descurar esta verda
de: como Cristo, embora deitando sobre nós um olhar amargo,
permanecia todo conosco, e, considerando-nos através daquele
olhar fiel e cheio de amor, dava-se todo a nós. Assim somos
todos dêle, sòmente.
Não fosse a contemplação daquele olhar amargo e dolo
roso, e a alegria e deleite do olhar amoroso seriam tão altas,
que a alma perecería; não fosse a contemplação do olhar amo
roso e fiel, tal seria a dor de ver aquêle olhar amargo e dolente,
que a alma desfalecería. Um tempera o outro”. T
Assim os santos. Mas a nossas almas de cristãos medío
cres, tão indiferentes diante da Eucaristia, o Cura d’Ars apli
cava a lenda de S. Aleixo que, por 17 anos, viveu, mendigo
ignoto, debaixo da escadaria do palácio paterno. Depois de mor
to, um escrito deixado por êle deu-o a conhecer. Então a sua
mãe: “O1 meu filho, suçpirou, por que te conhecí tão tarde!”
De modo semelhante, ao sairmos desta vida, veremos Aquêle
que possuímos na Eucaristia, e diante do que menoscabamos,
exclamaremos: “O1 Jesus, minha vida, meu tesouro, meu amor!
Por que tão tarde vos conheci!” 78
7) II libro delia Beata A ngela... pp. 180-188.
') H. Monnin, Le Curé d’Ars. Paris, Téqui, t.2, p.331.
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I. A EUCARISTIA NA SAGRADA ESCRITURA
A Promessa

“Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Fi
lho” (1 Jo 5,11). Aí temos, em escôrço, a doutrina toda de
S. João. Desde as primeiras linhas do seu evangelho, êle nos faz
contemplar o Verbo eterno, vivendo no seio da divindade. Mostranos, a seguir, as relações do Verbo eterno com o gênero humano:
“Nêle estava a vida, e a vida era a luz dos homens” (Jo 1,4).
Para nos comunicar esta vida, o Verbo se faz carne e habita en
tre nós (Jo 1,14). Êle mesmo atesta: “Eu vim para que tenham
vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10).
Mas que vida será esta? Vida espiritual, de certo, ani
mando o homem em seu cimo. Vida sobrenatural, mais preci
samente, pois que é “graça”, logo comunicação da vida divina.
Para Deus, puro e sumo espírito, viver consiste em co
nhecer e amar a própria perfeição. Assim também a vida da
graça, em nós, resume-se em apreender pela fé e possuir pela
caridade, o mistério de Deus. “P a i . . . dá-lhe (ao Filho) que
êle dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. Ora, a vida
eterna é esta: que te conheçam a ti como um só Deus verda
deiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo 17,2-3). Co
nhecimento de fé que deve desabrochar em amor: “Quem não
ama não conhece a Deus, porque Deus é amor” (1 Jo 4 ,8 ).
A vida trazida aos homens pelo Verbo, — a vida cristã —
é pois vida de fé e caridade. Chama-se “eterna” porquanto
a eternidade, pela Encarnação, fêz irrupção no seio do tem
po. Por isso, todos os que crêem e amam a Deus, se inserem,
desde já, na mesma eternidade. Não existe, sôbre o plano so
brenatural, discontinuidade alguma entre nossa efêmera passa
gem sôbre a terra e a existência, sem têrmo, do céu. Aqui como
lá, viver consiste em conhecer a Verdade mesma e amar o Sumo
Bem; aqui em trevas, lá face a face. Fé e caridade são, pois,
os princípios ou germes da vida eterna. Sementes de eternida
de, lançadas em nós pelo Batismo (Jo 3,5,14-16). Como se
desenvolverão?
Não estamos reduzidos a , conjeturas. O mesmo Jesus nos
vai amestrar, com a mais deslumbrante clareza. Começa êste seu
ensinamento por dois milagres. Multiplica os pães, como sinal
do seu poder e símbolo do alimento divino, multiplicado sem
cessar, dado aos crentes como o pão fora dado aos que se
guiam o Mestre no êrmo. Saciaria as almas, como saciara os
corpos, o pão multiplicado.
Esconde-se depois o Senhor, para fugir ao delírio do povo
que quer fazê-lo rei. Na mesma noite, obra, diante dos Doze,
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segundo e estupendo milagre: caminha sobre as águas, como
a mostrar que as leis naturais não existem para seu corpo. Pre
para assim as inteligências para o sobrenatural prodígio que
está por lhes anunciar.
No dia seguinte, acalmados os ânimos, Cristo retoma em
Cafarnaum o seu ensinamento, e faz jorrar do milagre dos pães
a doutrina sobre a vida eterna.
O discurso, conservado por S. João no capítulo sexto do
seu evangelho ’, assemelha-se ao colóquio de Jesus com a samaritana, junto ao poço de Jacob. Com a mulher pecadora, o
Senhor partira do fenômeno natural da sêde — e da água que
estanca a sêde — a fim de levá-la a desejar “a fonte d’água
que salta para a vida eterna” (Jo 4 ,1 4 ). De modo semelhante,
aos cafarnaítas Jesus fala na fome saciada pelo milagroso pão
e concita-os a trabalhar “pela comida que permanece para a
vida eterna” (Jo 6 ,2 7 ).
Pensam logo, os que ouvem, no maná dado a seus pais.
Jesus esclarece que o maná não passava de figu ra10 do ver
dadeiro pão vindo dos céus: êste não sacia apenas o corpo nem
alimenta apenas um pequeno povo, mas nutre as almas e vivifica a humanidade toda. “O pão de Deus é o que desceu do
céu e dá a vida ao mundo” (v. 3 3 ).
Estava bastante claro que êste pão verdadeiro era o mes
mo Jesus. Porém os judeus, ainda rastejantes e presos às rea
lidades materiais, pedem: “Senhor, dá-nos sempre dêsse pão”
(v. 3 4 ). Assim a samaritana pedira: “Senhor, dá-me dessa água
para que eu não tenha sêde” (Jo 4 ,1 5 ). Como Jesus desen
ganara a esta, assim esclarece aquêles: o pão de que fala é
ele mesmo, e saciar-se dêsse pão é crer no Filho de Deus (v. 3 5 ).
O que dissera ao único Nicodemos no segrêdo da noite
(Jo 3 ,1 6), di-lo agora sem rebuços ao povo todo: a vontade
°) A numeração dos versetos, na Vulgata e no grego, não coin
cide. Seguimos o texto grego.
,0) Indicado pelo mesmo Cristo o caráter figurativo do maná, não
é de surpreender que os Sa-ntos Padres hajam desenvolvido fartamente
o simbolismo tirado do milagroso, celeste e cotidiano cibo. Escreve,
por exemplo, S. Ambrósio (De Myst. n .4 8 ): “E’ coisa admirável que
Deus haja feito chover o maná para nossos pais, e que êles tenham
sido, cada dia, saciados com o pão do céu. — Eis por que está es
crito: "o homem comeu o pão dos anjos” (SI 77,25). — Entretanto,
os que comeram êsse pão no deserto morreram todos. Pelo contrário,
êste alimento que recebes, o pão vivo que desceu do céu, sustenta a
vida eterna, e quem dele come jamais morrerá: é o Corpo de Cristo.
Verifica agora o que é superior: o pão dos anjos ou o Corpo de Cristo,
que é, por certo, o Corpo que dá a vida. Aquele maná pertencia ao
céu, êste pertence ao Senhor do céu; aquêle corrompia-se quando guar
dado até o dia seguinte, êste escapa a tôda corrupção, e quem dêle
come com respeito não pode conhecer a corrupção” (Ambroise de Milan,
Des sacrements. Des mystères, Paris, éd. du Cerf, 1950, p.123).
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do Pai que do céu o enviou é que “todo aquele que vê o Fi
lho e crê nêle tenha a vida eterna” (v. 4 0 ).
Incuràvelmente materialistas, logo encontram os interlocuto
res uma chicana: como podes pretender ter descido do céu,
se nós te conhecemos os pais? (v. 4 2 ). Mas Jesus corta a ob
jeção, afirmando a sua filiação divina e assegurando que a fé,
ou adesão ao Filho, é um dom do Pai. Retoma o tema da vida
eterna e insiste: “Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram
o maná no deserto e morreram. Êste é o pão que desceu do
céu para que o que dêle comer não morra. Eu sou o pão vivo
que desci do céu; se alguém comer dêsse pão, viverá eterna
mente, e o pão que eu der é a minha carne pela vida do mun
do” (v. 4 8 -5 1 ).
Não temos aqui repetição, mas enriquecimento. O Senhor,
como alhures, procede por aproximações sucessivas. Começara
por se apresentar como pão celestial e reclamar a fé em sua
pessoa. Agora afirma: l 9 que deve ser comido; 29 que o pão
celeste é a sua carne, sacrificada pelo mundo; 39 que o pão ain
da não foi dado, mas sê-lo-á.
I9 Comer a Jesus. Comparando-se ao pão, Jesus, pelo fato
mesmo, dava-se por alimento. Agora, tira as conseqüências: se
é alimento deve ser comido. Mantém-se na mesma linha de
comparação, mas acentua-lhe o realismo, o que vai provocar as
iras dos judeus. Tivesse Jesus por fito apenas encarecer os efei
tos da fé, não se percebería bem o porquê dêsse realismo cres
cente. Explica-se, pelo contrário, se o divino Mestre tinha em
mira encaminhar os espíritos — por uma progressão lenta mas
contínua — à presença real e à manducação sacramental.
Tudo, nesse discurso, parece atiladamente dirigido para um
clímax que será a Eucaristia. Por nove vêzes Jesus repete que
êle é um manjar a ser comido. Assimila a manducação de sua
carne à manducação do maná, que era real e não apenas simbólica.
2 9 O pão é a carne de Cristo. Não mais Cristo em geral,
mas a carne de Cristo que será imolada pelo mundo. Já se adumbra o laço indissolúvel entre Paixão e Eucaristia, ou — nos
têrmos do Concilio Tridentino — entre Eucaristia Sacrifício e
Sacramento. E parece o evangelista falar notadamente em “car
ne” e não em corpo, para lembrar o que de início escrevera:
“O Verbo se fêz carne”. A Eucaristia prolonga a Encarnação.
39 Até aqui o pão celestial fora dado pelo Pai, doravante
sê-lo-á pelo Filho. Vamos do passado ao futuro. O “pão” dado
pelo Pai é o Filho descido do céu, enquanto o “pão” dado
pelo Filho é a sua própria carne, no místico banquete. Longe
de se excluírem, os dois sentidos da palavra “pão” se comple
tam. A fé na Eucaristia particulariza a fé na Encarnação.
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Revoltam-se os cafarnaítas: “Como pode êste dar-nos a
sua carne?” Bem longe de aquietá-los, Jesus insiste, emprega
termos sempre mais enérgicos. “Em verdade, em verdade vos
digo: se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come
a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu
o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadei
ramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida”
(v. 5 3 -5 5 ).
À carne, acrescenta o sangue. Não se entendería o acrés
cimo, fosse a manducação puramente figurada. Carecería de sen
tido distinguir entre “comer” e “beber”, “carne” e “sangue”,
estivesse apenas em questão pura alimentação espiritual. Qual
a diferença entre comer pela fé, e beber pela fé? Ao contrá
rio, subsiste a diferença, se a carne e o sangue são “verdadei
ros” manjares.
Ao oferecimento da vida eterna, segue o preceito: “se não
comerdes. . . se não beberdes. . . ” Por certo, o Senhor não en
tendia desmentir o que dissera a Nicodemos: o batismo e a
fé continuam a ser indispensáveis. (Aliás, haveria ato de fé
maior que receber devotamente a Eucaristia?). Mas a vida so
brenatural, iniciada pela fé e o batismo, desenvolve-se pela Eu
caristia, e não chega à perfeição sem ela.
“O que come a minha carne e bebe o meu sangue perma
nece em mim e eu nêle. Assim como me enviou o Pai que vive,
e eu vivo pelo Pai, assim o que me come viverá também por
mim” (v. 56 -5 7 ).
Desvanecem-se as derradeiras suspeitas: a união vital com
Cristo ultrapassa ainda a união pela pura fé, porquanto a união
entre o Pai e o Filho não é pela fé senão pela natureza.
Ora, se o Filho nos dá realmente a sua carne e o seu san
gue a comer (note-se que aqui Jesus não fala mais em carne
e sangue mas: “o que me come”), então, unidos a êle como ao
alimento nos unimos, receberemos em nós a vida que o Filho
recebe do Pai. Por êle viveremos como êle vive pelo Pai.
O efeito da união entre Cristo e o fiel que o recebe em ali
mento é permanente. Mútuo convívio. Algo íntimo, familiar, so
bre que Jesus voltará na grande noite da instituição do Sacra
mento do seu amor (Jo 14,23; 15,4,9-10).
Não apenas à alma traz o pão celeste divina vida, mas ao
próprio corpo lança uma semente de ressurreição gloriosa: “Êste
é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais que come
ram o maná e, não obstante, morreram. O que come dêste pão
viverá eternamente” (v. 58 ).
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Escandalizam-se ainda mais os cafarnaítas e até os mes
mos discípulos. '‘Dura é esta palavra e quem a pode ouvir?”
(v. 6 0 ). Pensavam sem dúvida em antropofagia.
Com uma breve explanação, poderia Jesus serená-los: são
metáforas, tropos, alegorias. Mas, ainda prevendo a defecção
numerosa, o Mestre nada atenua. Contenta-se de procurar er
guê-los acima do materialismo e da antropofagia. Apela à fé:
“O espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. As pa
lavras que vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós
que não creem” (v. 6 3 -6 4 ).
Retornaríamos com isso ao puro simbolismo, à pura manducação pela fé? De modo algum. Após haver afirmado tão re
petidas vezes, e com tanta energia, a necesisdade de lhe comer
a carne, Jesus não.havería de voltar atrás e se desmentir, di
zendo que esta carne, afinal, de nada aproveita.
Refere-se, é óbvio, à maneira “carnal” de entender as coi
sas ( “Vós julgais segundo a carne”, Jo 8,1 5 ). Repele a antro
pofagia, o festim canibalesco, mas não a manducação sacra
mental. Tampouco se trata de saciar o corpo, senão o espírito;
e esta carne que comemos nos vivificará e alimentará a alma,
porque está unida à divindade invisível. Invisíveis, enfim, são
o Corpo e o Sangue do Senhor sob os véus sacramentais, em
bora visíveis aos olhos da fé. Impossível, portanto, julgar se
gundo a carne. Mas, para o espírito de fé, as palavras de Jesus
têm alcance infinito; são vida verdadeira.
Afastam-se numerosos discípulos. A sós com os Doze, que
fará Jesus? Por várias vêzes êle lhes explicara parábolas que
a multidão não entendera (Mc 4,11,34; 7,17-18; 13,3; Mt 13,11;
2 4 ,3 ). Mas, desta feita, longe de abrandar a força de suas afir
mações, convida os Doze a se retirarem caso não lhes possam
aceitar a verdade. “Quereis vós também retirar-vos?” Pedro en
tão, em nome dos companheiros, prorrompe na veemente protestação de fé: “Senhor, para quem iremos nós? Tu tens pala
vras de vida eterna. E nós acreditamos e conhecemos que tu és
o Cristo, o Filho de Deus” (v. 68 -6 9 ).
A grande Promessa deve pois ser entendida à luz da fé:
carne e sangue reais, embora sob aparências alheias; mandu
cação verdadeira, embora espiritual. Indispensável a fé vivaz para
discernir — e por vêzes, mercê de Deus, para experimentar —
a Presença da carne de Jesus sob as aparências do pão, e de
seu sangue sob as aparências do vinho.
Poderiamos conceder, portanto, que todo o discurso de Cafarnaum versa a fé em Cristo, contanto acrescentássemos que
esse discurso progride da fé na pessoa de Cristo, à fé em Cris
to alimento verdadeiro de nossas almas. A união a Cristo pela
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fé se prolonga e estreita pela união sacramental — mistério
de fé.
Mas da mesma maneira que a fé dos discípulos não cau
sava a divindade de Jesus — cressem ou não cressem, Êle era
e permanecia o Verbo encarnado — assim também a fé dos
cristãos não realiza a Presença de Cristo na Eucaristia — creiam
ou não creiam. Êle ali está realmente — posto a fé seja indis
pensável para comer e beber, com fruto, a carne e o sangue
de Jesus.
O êrro dos protestantes consiste em armar o dilema: sím
bolo ou realidade, em vez de unir símbolo e realidade. A Eu
caristia é símbolo, figura; mas não é apenas isto. Símbolo, fi
gura, pois não comungamos um pedaço de carne, mas um pe
daço de pão; nem bebemos sangue senão um hausto de vinho.
Símbolo também da glória futura. Símbolo ainda da unidade dos
fiéis. Mas não é apenas símbolo. Ou melhor: é símbolo, figura
eficaz; realiza o que significa:' aquêle pão e aquêle vinho que
simbolizam o Corpo e o Sangue de Cristo, contêm-nos realmente.
Corpo e Sangue estão presentes, em verdade, sob os sinais ou
símbolos sacramentais.
Do 6* capítulo de S. João podemos aprender, em resumo,
as seguintes verdades principais:
l 9 a presença real do Corpo e do Sangue de Cristo na
Eucaristia;
2 9 o nexo entre a Eucaristia e a Paixão (Eucaristia Sacri
fício e Sacramento).
3 9 a vida eterna dada em abundância pela manducação
eucarística;
4 9 a união estreita entre o comungante e Jesus;
59 a relação entre a Eucaristia e a ressurreição do corpo;
69 a imprescindível necessidade da fé, para entrar no mis
tério eucarístico e dêle participar com fru to.11
A realização. S. Paulo

Estivéssemos seguindo a ordem cronológica e não a ló
gica, teríamos, antes do 49 evangelho, estudado os textos paulinos da l9 epístola aos .Coríntios, que constituem o mais an
tigo documento sobre a Eucaristia.
J1) Como textos de sabor eucarístico, podemos ainda apontar, no
49 evangelho: a) o milagre de Caná, exemplo de mudança de uma subs
tância noutra (embora, como veremos, não se trate, propriamente, de
transubstanciação); b) o lava-pés antes da Ceia, símbolo da pureza
da alma com que nos devemos acercar do banquete eucarístico; c)
o discurso de Jesus, depois da ceia, que explica a índole da união eu
carística (alegoria da vide; apêlo ao amor); d) o sangue que jor
rou do Coração alanceado de Jesus, em que alguns Santos Padres
viam um símbolo do sangue eucarístico. — Já falamos no simbolismo
da multiplicação dos pães.
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Êsse ensinamento é incidental. O Apóstolo não escreveu
sobre a Eucaristia uma catequese seguida como, por exemplo,
sobre a justificação. Mas foi levado a tratar do Sacramento,
para resolver questões práticas de disciplina, na Igreja de Corinto.
Consultaram-no sobre se era lícito comer ou não dos
“idolotitos”. O têrmo designava a carne dos animais imolados
aos deuses pagãos. Espostejadas as vítimas, consumidas pelo
fogo parte das viandas em homenagem aos ídolos, o resto era
partilhado entre sacerdotes, ofertantes e açougues públicos. (P ra 
xe semelhante vigorava em Jerusalém, quanto a certos sacrifícios
do Templo).
Indagaram pois os Coríntios se era lícito comer dêsses idolo
titos. Responde o Apóstolo com vagar, distinguindo diversos ca
sos. Ao nosso propósito interessam sòmente êstes poucos versetos: “Porventura o cálice de bênção, que nós benzemos, não
é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos,
não é a participação do corpo do Senhor? Visto que há um
só pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo, nós todos
que participamos dum mesmo pão. Considerai Israel segundo a
carne; os que comem das vítimas porventura não têm parte no
altar? Mas que digo? Que o que foi sacrificado ao ídolo é al
guma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que
as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios,
e não a Deus. E não quero que vós tenhais sociedade com os
demônios; não podeis beber o cálice do Senhor, e o cálice dos
demônios; não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da
mesa dos demônios” (1 Cor 10,16-21).
O sentido geral do período é o seguinte: S. Paulo esta
belece certo paralelismo, quanto aos efeitos, entre a ceia eucarfstica e os banquetes idolátricos. Como pela recepção do Sa
cramento comungamos ao Corpo e ao Sangue de Cristo (e co
mo os judeus, nutrindo-se das vítimas sacrificadas no altar de
Javé, a êste se uniam), assim quem come dos idolotitos co
munga aos deuses pagãos, que são demônios.
O ensinamento dogmático que ressalta antes de tudo dêste
passo do Apóstolo é o caráter sacrifical da Eucaristia. De outra
forma, não se entendería a avizinhação entre a Ceia cristã e os sa
crifícios judaicos ou pagãos. Tal aproximação se alicerça sobre o
seguinte princípio: a comunhão do homem com o invisível ope
ra-se pela manducação, durante um banquete ritual, de uma víti
ma prèviamente imolada sobre o altar. Por isso, os participantes
nos banquetes judaicos ou pagãos, comendo das vítimas imola
das, se uniam respectivamente a Deus e aos demônios.
Na Eucaristia, os participantes comem do pão e do vinho,
para se unirem ao Corpo e ao Sangue da Vítima do sacrifício
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do Calvário. 12 A menção, em separado, do cálice e do pão
evoca o estado de Jesus como vítima, imolada pela separação
do seu Corpo e de seu Sangue. Temos assim relação presente,
atual, entre a Ceia eucarística e o Sacrifício do Gólgota.
A dupla interrogação que abre o período mostra que a
doutrina proposta por S. Paulo não é desconhecida de seus lei
tores. Bem ao contrário, êle a toma por base — qual verdade
pacífica, familiar aos Coríntios — para estabelecer a paridade
entre a “mesa do Senhor” e a “mesa dos demônios”.
Observemos ainda que, no pensamento de S. Paulo, par
ticipar do cálice ou do pão não significa apenas figurar ou
simbolizar a participação a Cristo, mas pelo contrário comer o
pão, beber o cálice é unir-se, por identidade, ao Corpo e ao San
gue de Cristo. “O cálice è comunhão ao Sangue de Cristo” ; “o
pão é participação do Corpo do Senhor”.
A Eucaristia simboliza, sem dúvida alguma, a última Ceia,
porém não é apenas o Sacramento da presença passada, senão
Sacramento da Presença hodierna: coloca em contacto atual com
o Corpo e o Sangue do Senhor. E por que pode unir assim,
senão porque sob as aparências do pão está realmente presen
te o Corpo, e sob as do vinho, o Sangue?
O Apóstolo indica também, de relance, os efeitos sociais do
Sacrifício: comungando todos a um só pão — Cristo — nêle
formamos um só corpo místico. Numerosos como eram, os Co
ríntios de certo não partilhavam de um só pão material, senão
de vários; mas justamente porque nos múltiplos pães materiais
— consagrados na “mesa do Senhor” — estava misteriosamente
presente o único e mesmo Corpo de Cristo (de novo a Presença
real!) ao qual se uniam os participantes pela manducação ma
terial, segue-se que, posto fossem muitos, vinham a formar um
só Corpo Místico. A comunhão ao Sacramento realiza pois um
duplo efeito: a) individual: une cada fiel a Cristo; b) social:
em virtude da participação de todos num só Corpo sacramen
tado, unem-se êles entre si, por Cristo.
No capítulo seguinte da mesma epístola, S. Paulo resolve
a segunda questão prática: a disciplina das ceias rituais.
Como o Sacramento fora instituído por Cristo ao entar
decer, no decurso de uma ceia, passaram os primeiros cristãos a
celebrar a Eucaristia durante uma refeição tomada em comum,
à tarde, Era o famoso “ágape”. 121
1S) Temos aqui mais um argumento em favor da Presença real.
Segundo S. Paulo, a comunhão eucarística não •se refere apenas a Cris
to em geral — como a êle comungamos por um ato de fé — mas,
mui precisamente, ao Corpo e ao Sangue de Cristo presentes na hóstia
e no cálice.
1") Como veremos em seu lugar, há quem sustente que o “á^ape”
era uma refeição de confraternização, distinta da celebração eucarística.
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Dada a fraqueza humana, não tardaram a se infiltrar abu
sos nessas reuniões, por natureza tão santas. Como então era
uso, cada um trazia as próprias vitualhas e, sem maior detença,
se punha a devorá-las. Atochavam-se e embriagavam-se os ricos,
enquanto os pobres curtiam fome. Falta de caridade, glutoneria.
E, de permeio com cenas tão pouco edificantes, celebrava-se a
Eucaristia! “Isso não é comer a ceia do Senhor!” exclama Paulo
indignado. São ceias particulares; que as comam então em suas
casas! 14 Em todo êsse trecho de sua carta, o Apóstolo visa cha
mar os Coríntios a atitudes e sentimentos condizentes com os
mistérios que eles celebram: respeito, compunção, amor, tristeza
pela Paixão de Cristo, júbilo pela Redenção e a Ressurreição,
esperança na Vinda do Senhor, caridade e alegria fraternal. E
como, desde sempre, os pregadores soem voltar sôbre verdades
já mui conhecidas dos auditórios, para que delas se compene
trem ainda mais, assim o Apóstolo rememora aos Coríntios o que
bem sabiam, mas que, na sua proverbial leviandade, perdiam de
vista: as augustas e tremendas circunstâncias em que fôra ins
tituída a Eucaristia; a sublime Presença no pão e no vinho; a
responsabilidade aterradora dos que comungam indign^mente.
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei a vós,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão,
e, dando graças, o partiu, e disse: Tomai e comei; isto é meu
corpo, que será entregue por vós; fazei isto em memória de
mim. Igualmente também, depois de ter ceado, tomou o cálice,
dizendo: Êste cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei
isto em memória de mim todas as vêzes que o beberdes. Porque
todas as vêzes que comerdes êste pão e beberdes êste cálice,
anunciareis a morte do Senhor até que êle venha. Portanto
todo aquêle que comer êste pão ou beber o cálice do Senhor in
dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Exami
ne-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma dêste pão e
beba dêste cálice. Porque aquêle que o come e bebe indigna
mente come e bebe para si a condenação, não distinguindo o
corpo do Senhor” (1 Cor 11,23-29). Paulo apela à tradição
vinda de Jesus, já imediata já mediatamente. Essa tradição deve
ser seguida. Há mister repetir corretamente a ação de Cristo, não
só na sua materialidade, como também nas disposições com que
Jesus a instituiu.
Relembra então o Apóstolo as circunstâncias históricas pre
cisas (D. 2045) da instituição: durante a última Ceia, na noite
em que Jesus foi entregue.,B Como era costume entre os ju,4) 1 Cor 11,20-22. — Exprobrando aos Coríntios a falta de cari
dade, S. Paulo implicitamente afirma que a Eucaristia é o Sacramento
da unidade eclesiástica pelo amor.
1B) Essas circunstâncias concretas estabelecem um vínculo entre a
Eucaristia, a Ceia e a Paixão.
Iniciação Teol. II — 15
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deus, o Senhor, no decorrer desta refeição, rompe o pão e, no fim,
faz circular a taça com vinho. Jesus acompanha êsses ritos com
ações de graças a Deus. Donde o Sacramento passou a se chamar
“Eucaristia” ou seja ação de graças — pela Redenção, pela vitó
ria do Salvador sôbre a morte, por êsse dom do seu amor.
Em seguida, Jesus pronuncia as palavras mais augustas e
adoráveis que o mundo jamais ouvira e ouvirá: “isto é meu
Corpo”. Isto que vêdes, que tenho nas mãos, é meu Corpo.
O pão é seu verdadeiro Corpo, como o vinho contido no
cálice é seu verdadeiro Sangue. Nada, absolutamente nada, su
gere ou insinua que se trate apenas de figuras. Ao contrário, o
contexto mostra assaz que se devem entender as palavras do
Senhor em todo o seu realismo. Continuam sempre de pé as
ponderações formuladas há 1600 anos por S. Cirilo de Jeru
salém: “Já que Êle mesmo declarou e disse do pão: isto é meu
Corpo, quem ousará duvidar por mais tempo? E já que Êle asse
verou e disse: isto é meu Sangue, quem hesitará dizendo: isto
não é o seu Sangue?” (Cat. myst., 4, n .l ) .
“Êste cálice é a nova aliança em meu Sangue”. Estava bem
presente ao espírito dos Doze assistentes a Antiga Aliança tal
qual o Êxodo a registou.
“Veio, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Se
nhor e as leis; e todo o povo respondeu a uma voz: nós obser
varemos tôdas as palavras ditas pelo Senhor. E Moisés escre
veu tôdas as palavras do Senhor; e, levantando-se de madruga
da, erigiu um altar ao sopé do monte, e doze padrões para as
doze tribos de Israel. E enviou mancebos dentre os filhos de
Israel, os quais ofereceram holocaustos e imolaram ao Senhor
sacrifícios pacíficos de novilhos. E Moisés tomou metade do
sangue e lançou-o em taças, e derramou a outra metade sôbre
o altar. E, tomando o livro da aliança, o leu na presença do
povo, o qual disse: faremos tudo o que o Senhor disse e obe
deceremos. Então Moisés tomou o sangue e espargiu-o sôbre o
povo e disse: Êste é o sangue da aliança, que o Senhor cele
brou convosco, sôbre tôdas estas palavras” ( ê x 2 4 ,3 -8 ).
As taças de Moisés continham o sangue das vítimas sacri
ficadas no sopé do Sinai, para selar a Antiga Aliança. Dizendo,
pois, “êste cálice é a Nova Aliança no meu Sangue”, Jesus dá
claramente a entender que o cálice é a Nova Aliança, por isso
que contém o Sangue com o qual êle a selará na C ru z.18
,a) Selada pelo sangue real a Antiga Aliança, também a Nova deve
sê-lo por Sangue igualmente real. Se no cálice não se encontra real
mente o Sangue de Cristo, não está selada a Nova Aliança. Falta a
vítima imolada.
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Para a mentalidade judaica, uma aliança entre Deus e os
homens não ia sem derramamento de sangue oferecido em sa
crifício. Assim pactuara Deus com Abraão e depois com Moi
sés. Figuras e prenúncios da imolação sangrenta de Jesus, que
instituiría novo pacto entre Deus e os homens. Pacto como que
antecipado na Ceia, que o representa. Cada vez que se parti
lha o cálice consagrado, comemora-se a Ceia, renova-se a Alian
ça, esparze-se o Sangue de Cristo sobre nós.
Por duas vêzes Jesus ordena formalmente: “Fazei isso em
memória de mim”. O Concilio Tridentino formulou apenas inin
terrupta a universal interpretação, declarando que por essas pa
lavras Cristo instituira a Ordem dos continuadores de seu Sa
cerdócio (D. 938, 957).
“Fazei isso em memória de mi m. .
A Ceia eucarística não
foi, portanto, algo passageiro, mas um gesto de Cristo que deve
ser repetido. ” Ceia do Senhor, a saber: refeição na qual, sen
tados à mesa do Senhor, bebemos o Sangue do Senhor, come
morando a morte do Senhor. “Todas as vêzes que c o m e is ...”
A Ceia do Cenáculo foi um convívio de adeus, prenuncian
do e antecipando a morte de Jesus. Hoje, nós a repetimos para
“anunciar a morte do Senhor”, que se toma presente de novo.
A Paixão está no âmago da Eucaristia, que não só figura co
mo apresenta novamente a morte sofrida por nós.
No sacrifício judaico, os partícipes comiam das carnes das
vítimas a fim de entrar em comunhão com Deus; nós também
devemos comer do Corpo imolado de Cristo, para entrar em con
tacto, por sua Humanidade, com a sua Divindade, e apropriarnos assim a Nova Aliança selada com o seu Sangue.
Só quando o Filho do Homem voltar como Juiz, e triun
far com o seu Corpo Místico, na glória, cessará a comemora
ção sacramental. 18 Os eleitos comerão e beberão à mesa do
” ) O caráter permanente da instituição é bem ressaltado no se
guinte passo de S. Cipriano em que, reprovando o uso de certas igre
jas de consagrar o cálice contendo água em vez de vinho, o santo
insiste sobre a necessidade de repetir, exatamente, o gesto do Senhor.
“Se é mandamento do Senhor, confirmado e transmitido por seus Após
tolos, . que tôdas as vêzes que bebemos, nós façamos em comemoração
do Senhor aquilo mesmo que o Senhor fêz, verifica-se que não ob
servaremos o que nos foi mandado, a menos que as coisas que o Se
nhor fêz, nós as façamos de modo igual a ele, e misturemos o cálice,
do mesmo modo que êle o fêz, não nos apartando do divino ensina
mento” (Ep. 63, n .10).
,a) Opinam vários exegetas que o v. 26 formula uma afirmação
jde S.:*Paulo e não de Jesus. Em consequência, traduzem no presente e
não n^fípfuturo como a Vulgata: “Tôdas* as vêzes que cóm eis... ’e'b eb e is ... anunciais a morte do S e n h o r...” — Por êste verseto prova-se
contra Zwínglio e outros protestantes que o corpo, tbrnado presente pela
consagração, não pode ser o Corpo Místico, mas deve ser o Corpo fí
sico de Cristo, morto na Cruz. Aliás, na hipótese zwingliana que coisa
representariam o vinho e o sangue?

15*
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Senhor em seu Reino (Lc 22,30; cf. Lc 22,16,18; Mt 26,29;
Apoc 19,9).
Por ora, Cristo volta a nós sob os véus sacramentais e essa
Presença encoberta, arcana, nos alenta a esperar a outra, ful
gurante e triunfal.
Remata o Apóstolo descendo às questões práticas de disci
plina, que o levaram a lembrar a instituição da Eucaristia.
Quem come indignamente do pão e do vinho torna-se réu
do Corpo e do Sangue do Senhor. Paulo não diz que o indigno
torna-se culpado em relação ao Senhor sem mais, porém cul
pado em relação ao Corpo e ao Sangue do* Senhor. Sinal de
que o pão e o vinho não se limitam a ser símbolos; são símbo
los que contêm o Corpo e o Sangue de Cristo. O sacrílego, co
mo que mata de novo Jesus, e o seu juízo será semelhante ao
julgamento dos primeiros algozes. (Nova prova de que o Cor
po e o Sangue estão realmente presentes na Eucaristia).
Donde a necessidade de esquadrinhar a consciência antes
de se acercar do tremendo Sacramento. — E quem pretenderá
que apenas os Coríntios mereciam tal admoestação? — Com
apavorante realismo, insiste Paulo: o sacrílego entranha em si
a própria condenação, comendo-a, bebendo-a — que terrível
imagem! — porquanto come e bebe indignamente
Juiz dos
vivos e dos mortos.
Ainda uma vez, reluz a Presença real. Como admitir sanção
de tal modo severa, fôra a çeia eucarística apenas uma ceri
mônia simbólica?
E a irreverência que torna indigna, criminosa, a comunhão,
deriva da falta de fé, incapaz de “discernir” o pão consagrado do
pão comum. Em conseqüência dessa falta de discernimento, o
Sacramento não é considerado, pràticamente, como o Corpo e o
Sangue de Cristo imolados por nós.
O rito eucarístico só reveste sentido pleno, em virtude da
Presença — real posto que secreta — de Cristo sob as apa
rências sacramentais. Essa Presença, por sua vez, é causada
pelas palavras de Cristo pronunciadas sôbre o pão e o vinho.
A realização. Os sinópticos

Nos evangelhos de S. Marcos, S. Mateus e S. Lucas, en
contramos a narrativa da instituição da Eucaristia vazada em
têrmos mui semelhantes aoà de S. Paulo. As diferenças mínimas
demonstram a independência das fontes, logo a antiguidade e
tírliversalidade- da Jradição oral, que se veio fixar e cristalizar
nas fórmulas das Escrituras.
Nos sinópticos, a última Ceia vem se inserir no quadro das
solenidades da Páscoa judaica (L c 22,7-15; Mc 14,12-17; Mt
2 6 ,1 7 -2 0 ). A refeição em que os israelitas comiam o cordeiro
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pascal íazia-os reviver a “passagem” 10 do Anjo exterminador
que só poupara as casas marcadas com o sangue do cordeiro;
e também a “passagem” do Mar Vermelho, a libertação do ca
tiveiro, a aliança com Deus.
Tudo era figura da “passagem” de Cristo ao Pai, do sa
crifício do divino Cordeiro que, por seu sangue, livrou os ho
mens do cativeiro do pecado e estabeleceu a nova Aliança.
Como refeições pascais, a Ceia do Cenáculo e a nossa ceia
eucarística são essencialmente manducação do Cordeiro imola
do. No Cenáculo, a ceia prenunciava e antecipava a Paixão, hoje
ela a rememora. Bem mais, a ceia torna presente o Sacrifício
redentor. O Cordeiro está ali, em verdade, posto que velado
pelos símbolos sacramentais. O que parece pão é seu Corpo;
o que parece vinho ê seu Sangue. Por isso Cristo é o cordeiro
pascal comido pelos fiéis. Fôsse a ceia cristã pura figura teríamos mera sombra sem consistência, de eficácia muito inferior à
ceia pascal, celebrada por Moisés no Egito.
A maior diferença entre o texto dos sinópticos e o de S.
Paulo concerne a consagração do cálice. S. Mateus e S. Mar
cos indicam, com perspicuidade ainda maior, a presença do San
gue de Jesus sob as aparências do vinho: “isto é o meu san
gue, da nova aliança, o qual será derramado por muitos, para
remissão dos pecados”. >0
Fórmula mais nítida e manifesta que a paulina, pois não
fala de
“cálice da Nova Aliança” (o que poderia dar azo à cavilações: o cálice, puro símbolo da Nova Aliança). Mas está
escrito:
“isto é o meu Sangue, da Nova Aliança”. Ora, êste
Sangue
não podeser, de modo algum, puro símbolo ou figura,
já que êle será “derramado por muitos”. Não se derrama uma
figura. E ainda que se o pudesse fazer, de que maneira o sim
ples derramar de um símbolo remiria os pecados? Essa men
ção explícita do derramamento pelos pecados — que não en
contramos na epístola aos Coríntios — deixa bem claro, por
outro lado, a índole expiatória do rito sacramental.
Do que até aqui levamos dito, flui, com cristalina limpidez,
que o Concilio Tridentino de novo nada mais fêz senão compendiar, com fidelidade, os ensinamentos claros e patentes da
Escritura, ao definir que, “depois da consagração do pão e do
vinho, Nosso Senhor Jesus Cristo, vero Deus e vero homem,
está contido verdadeira, real e substancialmente sob a aparên
cia desses elementos sensíveis” (D. 8 7 4 ).
Condenava o Concilio a fceresia dos que ensinavam —
com Zwínglio, Ecolãmpádio, CalvinÕ, etc.
que Cristo era con
tido no Sacramento como puro sinal, ou ainda como num rito*20

*•) “ P áscoa” s ig n ific a passagem.

20) Mt 26,28; Mc 14,24; cf. Mt 20,28; Mc 10,45.

230

Capitulo IV : O Sacramento do Altar

que reanima a fé, e assim dá ocasião a Cristo de comunicar
a graça (D. 883).
Não. Presença verdadeira e não meramente simbólica; pre
sença real e não meramente figurativa; presença substancial e
não meramente manifestativa da ação divina.11
Comovem-se alguns diante do silêncio do 49 evangelho so
bre a instituição da Eucaristia. Sem motivo. S. João, escre
vendo longos anos após os sinópticos, não acha útil repetir o
que todas as igrejas sabiam sobejamente e praticavam frequen
temente. Aliás, se, por impossível, S. João não cresse na insti
tuição divina da Eucaristia, teria êle relatado com tantas mi
núcias a radiosa Promessa, para depois fazer Jesus quebrá-la
como vulgar impostor?
As negações protestantes

Não entraremos em polêmicas com nossos irmãos separa
dos. Já dissemos que escrevemos teologia e não apologia. Ainda
menos controvérsias.
Aos católicos que se teriam deixado abalar pela capciosa
propaganda protestante, faremos apenas observar que a pala
vra da Escritura, lida sem preconceitos, tem clareza suficiente
para espancar as trevas artificiais. E a s . dezenas de interpreta
ções divergentes excogitadas pelos pseudo-reformadores põem a
nu — por sua numerosidade e inconsistência mesmas — a mes
quinhez dessas tentativas pará èmpanar a limpidez da Palavra
de Cristo.
Acrescentaremos apenas uma reflexão. Jesus conhece e anun
cia que a ceia pascal será a derradeira, antes de sua morte
(Lc 2 2 ,1 5 -1 6 ). Sabe portanto que as suas palavras serão re
colhidas e entesouradas qual precioso testamento. Qualquer ho
mem sensato, em condições semelhantes, fala o mais aberta
mente possível, pois bem conhece que, morto, não terá mais
meio de se explicar. E quando ordena que algo se faça, em me
mória sua, redobrará de precisão, para ser bem entendido. Quan
to mais Jesus que, sobre ser prudentíssimo, era amantíssimo, e
nunca deixara voluntàriamente. os seus discípulos em trevas. ,,J
Antes, aclarava-lhes até as dúvidas secretas (Mt 16,5-8; Lc 9 ,4 7 ).
Suma clareza era indispensável, tanto
messa da Eucaristia, referida por S. João,
Apóstolos a uma interpretação literal das
Ora bem, Jesus foi claro. Nem é conjetura
temunho dos próprios Apóstolos. Reunidos

mais quanto a pro
haveria de levar os
palavras do Mestre.
nossa. Temos o tes
em torno do Senhor

J1) Embora a Eucaristia seja também símbolo, figura, manifestação
do sobrenatural. Mas não é só isso.
” ) Mt 13,10-11; Mc 7,17-18; Lc 8,9-10; Jo 4,32-34; 8,21-23, 39-44, etc.
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para a derradeira ceia, atestam: “Eis que agora falas aberta
mente, e não dizes parábola alguma” (Jo 16,29).
Na perspectiva protestante, ao contrário, forçoso é dizer
que nessa hora, solene entre tôdas, Jesus se compraz em fa
lar, não apenas por parábolas, senão por enigmas. E enigmas
insolúveis! Tanto assim que a doutrina católica sobre a Euca
ristia se originaria de mísero quiproquó.
Como aceitar que Jesus, tão verídico, justo e misericordio
so, haja querido induzir em erro os cristãos, quando uma sim
ples e fácil explicação sobraria para dissipar qualquer equí
voco? Bastar-lhe-ia dizer: “isto é figura de meu c o r p o ...”
Fôsse exata a interpretação protestante e seríamos constrangi
dos a dizer que Jesus equivocou.
Há mais. Ressuscitado, Cristo continua a velar sobre os
seus. Promete-lhes assistência, todos os dias, até o consumar-se
dos séculos (Mt 2 8 ,2 0 ). Envia-lhes o Espírito Santo, a lhes
ensinar toda a verdade (Jo 16,13). E o resultado dessa assis
tência e dessa iluminação, seria que, durante 16 séculos, os cris
tãos incidiram em êrro gravíssimo, pior ainda, no maior dos
pecados: a idolatria!
Se a Igreja repele, como aleivosa, a acusação protestante
de que ela adora os santos, em compensação gloria-se e sem
pre se gloriou de adorar a hóstia e o vinho consagrados. Se
nêles não se encontra realmente Cristo, segue-se que adoramos
— que durante 16 séculos, todos os crisjãos *adoraram — ele
mentos materiais- Pura e simples idolatria.
Teria pois o Senhor permitido que ainda os seus melhores
servos — os mártires e os santos — se equivocassem de modo
tão nefando; que chegassem até a dar a própria vida — co
mo Tarcísio e tantos outros — por um simples pedaço de pão?
Tais a assistência e iluminação prometidas?
Seria da parte de Cristo e de seu Espírito algo tão mons
truoso, que bem se entende a santa indignação do Concilio
Tridentino contra os pseudo-reformadores. “Todos os nossos
maiores .^jile pertenciam à verdadeira Igreja de Cristo, quando
trataram dêsse Santíssimo Sacramento, professaram da maneira
mais aberta que nosso Redentor instituira êsse tão admirável
Sacramento na última Ceia quando, após benzer o pão e o vi
nho, testificara, por palavras expressas e perspícuas, que lhes
dava o seu próprio Corpo e o seu próprio Sangue. Tais pa
lavras, referidas pelos santos evangelistas e depois repetidas por
S. Paulo, trazem em si mesmas o sentido próprio e manifestíssimo no qual foram entendidas pelos Padres. E ’ pois indigníssimo crime que homens contenciosos e malvados os tortu
rem para fazê-los significar figuras fictícias e imaginárias, pe
las quais a verdade do Corpo e do Sangue de Cristo é negada,
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contra o sentir universal da Igreja que, na qualidade de coluna
e firmamento da verdade (1 Tim 3 ,1 5 ), detesta como satâni
cas essas invencionices excogitadas por homens ímpios, reconhe
cendo sempre, pela lembrança e gratidão, êsse mais insigne en
tre os benefícios de Cristo” (D. 8 7 4 ).
Satânicas invencionices, com efeito, pois o infernal Dra
gão, inimigo acérrimo dos “filhos da Mulher, que guardam os
mandamentos de Deus e a confissão de Cristo” (Apoc 12,17),
sabedor de que o efeito social da Eucaristia é a unidade do
Corpo Místico, pensou, com acêrto, que o meio melhor de rom
per tal unidade seria de atacar a Eucaristia. Suscitou então
Lutero, Calvino, Zwínglio e os demais. ”
Entretanto, todo
aparência, pois, pode
boa fé — que as há,
adumbramos acima a
bre o assunto, de tão

êrro é uma aparência de verdade. Que
enredar e seduzir, hoje, inteligências de
e muitas, no seio do protestantismo? Já
resposta, mas não será ocioso voltar so
grave.

A falsa aparência reside em que a Eucaristia é um Sa
cramento, logo um símbolo sagrado. Como todo símbolo, ela
será figura, imagem, sinal.
Assim, os elementos materiais do pão e do vinho são
símbolos ou sinais do Corpo e do Sangue de Cristo. Os ritos
da Missa são símbolos comemorativos da Ceia do Senhor e
do Sacrifício dp Calvário; figuras do banquete escatológico no
Reino de Deus. A comunhão é símbolo ,da união entre o fiel e
Cristo, e também da ressurreição do corpo e da unidade ecle
siástica.
Mas a Eucaristia não é tão sòmente símbolo (como imagi
nam os protestantes). Ou melhor: como todo Sacramento, a
Eucaristia é símbolo eficaz: realiza o que significa.
Logo, o pão e o vinho, por isso mesmo que significam, con
têm o Corpo e o Sangue do Senhor. A Missa, por isso mes
mo que simboliza a Ceia e o Calvário, os torna presentes; é co
memoração ativa que renova os gestos de Cristo. A comunhão,
por isso mesmo que simboliza uma refeição espiritual, nos une
a Cristo e entre nós, pela posse real e atual de Cristo. En
fim, por isso que ela figura a ressurreição gloriosa e o fes
tim escatológico, ela antecipa-os dando-nos um penhor dêles.
" ) No preâmbulo do decreto sôbre a Eucaristia, diz o Concilio:
“Desde o início foi voto (do Concilio) arrancar até a raiz a cizânia
dos execráveis erros e cismas que o homem inimigo, nestes tempos ca
lamitosos, semeou por entre a doutrina sôbre a fé, o uso e o culto da
sacrossanta Eucaristia, ela, que Nosso Salvador, entretanto, deixou na
sua Igreja como símbolo da unidade e caridade pelas quais foi von
tade sua que todos os cristãos fôssem ligados e unidos entre si”
(D. 873a).
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Jamais deveremos perder de vista o duplo aspecto, sim
bólico e real, do Sacramento. Tôda consideração unilateral, en
cerra mortal perigo. Os cafarnaítas vêem tão só o aspecto real
— exagerando-o aliás grosseiramente. Por um excesso contrá
rio, os protestantes vêem na Eucaristia tão só o aspecto sim
bólico, desprezando o lado real, ao ponto de transformar o Sa
cramento num rito vazio.
Do mesmo modo, é certo que podemos falar em manducação “espiritual” do Corpo e do Sangue de Cristo, porque êles
não estão presentes de maneira visível, porque nos alimentam
o espírito e não o corpo, porque devemos nos aproximar do Sa
cramento com as devidas disposições espirituais. Mas tudo isso
não obsta à presença real, embora misteriosa, de Jesus sob os
véus eucarísticos. Antes, supõe tal presença.
Como pela Encarnação o Verbo veio habitar sobre a ter
ra, sem deixar o seio do Pai, assim pela Eucaristia, ele encon
trou o meio de voltar à terra sem todavia deixar o céu. Parte,
mas não cessa de estar presente. Prolonga a Encarnação pela
Eucaristia.
À maneira, simples e sublime a um tempo, que lhe con
vinha, instituiu o Senhor a Eucaristia. Espíritos encarnados, ca
recemos do apoio da sensibilidade. E Jesus escolhe elementos
materiais; dá-se a nós sob forma acessível, familiar, agradável
até. A vida divina que nos trouxera pela Encarnação, e que
êle insere em cada um pelo Batismo, quis levá-la à perfeição,
à consumação, pelo Sacramenta do seu Corpo e do seu- Sajigue.
Porém como cristãos devemos viver de fé; por isso Jesus
vela e recata a sua presença. Desaparece aos olhos visíveis,
mas continua presente aos olhos da fé.
Ao contemplar êsse amor que levara Jesus a se tornar nos
so alimento, S. Teresinha, com a sua encantadora familiarida
de, exclamava: “O’ Jesus, deixa-me te dizer que o teu amor
vai até a lo u c u r a ...” Tradução inflamada do que sòbriamente
dizia o evangelista: “Jesus, sabendo que tinha chegado a sua
hora de passar dêste mundo ao Pai, tendo amado os seus que
estavam neste mundo, amou-os até o fim”. 14
A Eucaristia nos Atos dos Apóstolos

Os textos que acabamos de analisar atestam a crença da Igre
ja primitiva. Qual a prática?
A epístola aos Coríntios assinala abusos; nadá informa sôbre a vida eucarística normal das primeiras comunidades crisa4> Jo 13,1. Relembramos que o grego tem conjuntamente um
sentido temporal (Jesus amou até o fim de sua vida) e intensivo (Je
sus amou ao extremo, em grau sumo).
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tãs. Os Atos dos Apóstolos, de extrema sobriedade no que con
cerne a vida cultuai, dão-nos apenas um texto que possa ser
interpretado da Eucaristia.
Na sua narrativa dos primeiros dias da comunidade hierosolimitana, S. Lucas escreve concisamente: “E perseveravam na
doutrina dos Apóstolos e na mútua união, na fracção do pão
e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravi
lhas e sinais se faziam pelos Apóstolos. E todos os que criam
estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas
propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada
um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no
templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos em alegria e
singeleza de coração” (At 2 ,42-46).
Que sentido atribuir a êsse “partir do pão” que, por duas
vêzes, o autor inspirado nos apresenta qual característica do
novo povo eleito? Muito cedo a “fracção do pão” tornou-se um
têrmo técnico para designar a Eucaristia, como verificamos nos
mais antigos dentre os Santos Padres. Mas revestiría já tal
sentido na pena de S. Lucas?
Uma exegese minimizante vê, nas refeições em comum dos
primeiros cristãos, mera conseqüência da comunidade de bens.
Em última análise, expressariam o consórcio espiritual entre
os irmãos. Para tais intérpretes, o “ágape” é distinto da ceia
eucarística.
. Todavia grande número de^exegetas dá a essa “fracção
do pão” -um sentido ritual. Se no$ Padres apostólicos?ela já re
veste — Sem contestação possível — êste sentido, não é por
obra de feliz acaso: é que as quatro narrativas da instituição
da Eucaristia dizem expressamente que Jesus “partiu” o pão. E S.
Paulo, como vimos, emprega o mesmo têrmo em relação à Eu
caristia: “O pão que nós partimos, não é comunhão ao Corpo
de Cristo?” (1 Cor 10,16).
De certo, Jesus “partiu o pão” antes de multiplicá-lo mi
lagrosamente. *“ Não obstante, depois do rito solene da última
Ceia, o gesto do Senhor revestiría outra significação, ímpar.
Tanto assim que a mesma multiplicação dos pães bem cedo foi
considerada figura e prenúncio da Eucaristia.
Observemos ainda que, em nossa passagem dos Atos, a
“fracção do pão” é estritamente unida a atividades cultuais:
“ . . . na fracção do pão e nas orações” (v. 4 2 ) ; “ . . . perseveran
do unânimes no Templo e partindo o pão em casa” (v. 4 6 ).
O contraste entre o culto oficial, no Templo, e o culto caseiro
figuraria o contraste entre o sacrifício levítico e o sacrifício cris
tão. Êste, como aquêle, seria cotidiano.
” ) Mc 6,41; 8,6; Mt 14,19; 15,36; Lc 9,16; Jo 6,11.
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Muito mais tarde, por ocasião da terceira viagem apostó
lica de S. Paulo, narram os Atos que, em Tróade, “no primeiro
dia da semana, tendo-nos reunido para a fracção do p ã o . . . ”
(At 2 0,7), Paulo, que devia partir no dia seguinte, falava e
prolongou o discurso até meia-noite. “E havia muitas luzes no
quarto alto onde estávamos reunidos” (At 20 ,7 -8 ).
Tudo parece indicar, de novo, uma reunião cultuai. O dia
escolhido é o domingo (cf. 1 Cor 16,2) que veio substituir
o sábado judaico, em honra à ressurreição de Jesus afl, e pas
sou a ser chamado o “dia do Senhor”. aT A hora é noturna, tal
vez para comemorar a Ceia de Cristo; e, acaso por mera coin
cidência, aconteceu que em Tróade se reuniram com Paulo num
“quarto alto”, como outrora Jesus com os Doze (Lc 22,12;
cf. At 1,13).
A propósito da fracção do pão jerosolimitana, observam os
Atos que os cristãos dela partilhavam “com alegria”. Sem dú
vida alegria de estarem juntos, de sentirem-se irmanados pela
fé e o amor de Cristo. (E aqui desponta, mais uma vez, o efeito
social da Eucaristia que é a unidade da Igreja). Todavia, o
júbilo derivava de mais alto ainda. Não deixariam de recor
dar os primeiros discípulos aquelas refeições tomadas em co
mum,- após a Páscoa, e que tinham sido alegradas pela apa
rição do Senhor ressuscitado.
S. Lucas, o autor dos Atos, relata no seu evangelho como
Cléofas e um seu companheiro, ceando em Emaús com o Mes
tre, êste — que êles amda nao haviam* reconhecido — “toman
do o pão, o abençoou e partiu e lhos deu; àbrirarfi-se-lflés os
olhos e reconheceram-no, mas êle desapareceu-lhes” (Lc 2 4 ,3 1 ).
Na mesma noite, Jesus mostrou-se aos Apóstolos “mas, não
crendo êles ainda, por causa da alegria, e estando maravilha
dos, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? E êles
apresentaram-lhe uma posta de peixe assado e um favo de mel.
E, tendo comido à vista dêles, tomando os sobejos, deu-lhes”
(v. 4 1 -4 3 ).
S. Marcos, no tão compendioso final de seu evangelho,
recorda que “Jesus apareceu aos Onze quando estavam à mesa”
(Mc 16,14). S. João relata a refeição à beira do lago (Jo
2 1,12-13). No início dos Atos lemos que Jesus, “estando à
mesa” com os seus, ordenou-lhes que se não afastassem de Je
rusalém, mas esperassem a vinda iminente do Espírito (At 1,4).
Enfim, S. Pedro, na catequese ao centurião Cornélio, confir
ma a ressurreição de Cristo pelo fato de terem os Apóstolos
comido e bebido com êle (At 10,41). 20
20) Didaché, 14; Epist. Barnabé, 15, 9; S. Inácio, Magn., 9, 1.
aT) “Eu J o ã o ... fui arrebatado em espírito mim dia do Senhor”
(Apoc 1,10).
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Continuando as refeições em comum, como não rejubiiariam
os discípulos, na comemoração da Ressurreição de Cristo, pe
nhor da própria ressurreição; prelibando enfim a Volta glorio
sa do Senhor. “Digo-vos que desta hora em diante não beberei dêsse fruto da vide até aquêle dia em que o beba de novo
convosco no Reino de meu Pai” (Mt 26 ,2 9 ).
Alegria tanto mais intensa, quanto não jorrava apenas de
uma lembrança e de uma esperança, senão de uma realidade:
Como à mesa de Emaús ou à mesa dos Onze, estava presente
à mesa dos primeiros cristãos o Ressuscitado. Invisível, porém
realmente presente no Sacramento.
Mais ainda que as ceias pascais com Jesus ressuscitado,
recordava a “fracção do pão” primitiva a última Ceia na Quintafeira Santa, o mistério do Sacrifício da Cruz. Comemorava,
anunciava a Paixão, como preceituara o Mestre.
Nem havia contradição qualquer em unir a memória da
Paixão ao júbilo da Ressurreição, pois que o morrer e o re
viver de Cristo, longe de estarem separados, encontram-se indissolüvelmente unidos; um é condição do outro. “Porventura
não convinha que o Cristo padecesse e assim entrasse na sua
glória?” (L c 2 4 ,2 6 ).
Lembrança do passado sangrento e glorioso, antecipação do
futuro triunfai, dependendo ambas da Presença atual, no Sacra
mento: o Corpo é o Sangue realmente presentes sob as espé
cies do pão e do vinho são o Corpo e o Sangue, mortos e res
suscitados, do Senhor da glória.
“Matéria”, “forma” e ministro

Dos textos de S. Paulo e dos sinópticos se colhe, sem a
menor dificuldade, que a “matéria” e a “forma” do Sacramen
to são aquelas mesmas indicadas, de maneira explícita, por
Jesus: pão de trigo e vinho de uva, e as palavras da consagração.
Por ser a Eucaristia manjar, convinha a escolha, por Cristo,
dos alimentos bases dos povos mediterrâneos.aB “Comerás o
pão com o suor de teu rosto”, disse Deus a Adão (Gên 3 ,1 9 ).
Tornou-se assim o pão símbolo da vida humana. E a escolha
dêste alimento para “matéria” da Eucaristia mostra a que pon
to o Sacramento desempenharia papel capital na vida sobre
natural da alma. Ao mesmo tempo, a escolha sobreleva esse fru
to de tão árduo trabalho,1como que transformando em bênção
o castigo infligido a Adão. Que imenso labor custam a fari
nha com que se fazem a hóstia e o vinho derramado no cá
lice! Amaino da terra, semeação, cultura cuidadosa, colheita,
etc. Todo êsse esforço é apresentado a Deus na Missa, e o
,a) Aliás o pão rompido e o vinho derramado simbolizam assaz
claramente a morte do Senhor.
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fruto do trabalho humano é transformado no Corpo e no San
gue de Cristo. Que “festa do trabalho”, a Santa Missa!
Sendo a Eucaristia — à diferença dos outros Sacramen
tos — algo permanente, pois continua a Presença de Jesus en
quanto duram as espécies sacramentais, segue-se que, antes da
consagração, a “matéria” é o pão e o vinho, mas, depois da
consagração, a “matéria” propriamente não existe mais; temos
apenas as aparências do pão e do vinho; quanto à “forma”, já
pronunciada, ela permanecerá virtualmente, por seu efeito, que
é a Presença real.
Portanto, pronunciadas as palavras da consagração, o Sa
cramento consiste nas “aparências do pão e do vinho”, que são
o símbolo ou sinal, e no “Corpo e no Sangue” realmente pre
sentes, que são o simbolizado ou significado.
Discutiu-se muito, entre gregos e latinos, sobre se o pão
eucarístico devia ser ázimo ou fermentado. Se, como parece
muito provável, Jesus instituiu o Sacramento durante a ceia pas
cal, é evidente que usou de pão ázimo. Como quer que seja, o
Concilio Florentino formulou a doutrina católica que um e ou
tro pão é “matéria” válida, dependendo o uso lícito deste ou
daquele da praxe litúrgica de cada igreja (D. 692; cf. 350, 4 6 5 ).
Quanto ao vinho, permite a Igreja que — para fins de
melhor conservação — se lhe acrescente certa proporção de
álcool,. extraído também da uva. Jamais se estendeu a heresia
do *âquários” — repetida em nossos dias por Harnack — que
pretendiam consagrar o cálice contendo só água, e foram' re
batidos por Clemente Alexandrino e S. Cipriano.
Ao vinho, manda a Igreja que se misturem algumas gotas
d’água, com tríplice finalidade, ensina o Concilio Florentino:
a) imitar o que Jesus provàvelmente fêz na última ceia, se
guindo o costume hebraico; b) simbolizar o sangue e a água
que manaram do lado alanceado do Salvador; c) significar o
efeito do Sacramento que é a estreita união do povo fiel —
representado pela água (Apoc 17,15) — com Nosso Senhor
(D. 698).
Enfim, o ministro da Eucaristia foi claramente indicado
pelo Senhor, ordenando aos Apóstolos: “fazei isso em memória
de mim”. A estes cabia pois consagrar e ministrar o pão e o
vinho. Mas já que a Eucaristia devia continuar a ser oferecida
até que o Senhor voltasse, claro está que o divino poder seria
comunicado, pelos Apóstolos, a çeus sucessores. No estudo so
bre, o Sacramento da Ordem, retornaremos ao assunto.
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II.

A CONVERSÃO MARAVILHOSA E ÜNICA

Presença real e conversão

Centro de toda a doutrina eucarística é a Presença real
do Corpo e do Sangue de Cristo, sob as espécies sacramentais,
afirmada com meridiana clareza pela Sagrada Escritura. To
dos os outros pronunciamentos da fé — por mais desconcer
tantes pareçam — estão estreitamente vinculados a essa verdade.
Por ela exigidos, dela se deduzem com férrea concatenação.
Examinemos alguns dêsses encadeamentos.
Pronunciadas as palavras da consagração, o Corpo e o
Sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes sobre o altar.
Assim crê a fé, firmada na palavra revelada pelo Espírito San
to e guardada pela Igreja. Mas no seu desejo de entender, a fé
indaga: como está presente? Sem dúvida, em virtude do verbo
onipotente do consagrante. Mas* como operam tais palavras?
Que sucedeu, na verdade? Os nossos olhos de carne continuam
a ver o pão e o vinho. Enganam-se? Dado que se não enga
nem, como podem os olhos da fé ver outra coisa?
S. Cirilo de Jerusalém formula a crença católica, de ma
neira dilúcida: “o que parece pão não é pão — embora pão
para o paladar — mas Corpo de Cristo; o que parece vinho
não é vinho — embora o paladar o tenha por tal — mas San
gue de Cristo” (Cat. myst., 4, n .9 ) . Como resolver esta apa
rente .contradição entre os sentidos e á fé?
A étuq*resposta.^qncorde às palavras de Jesus; é.que.fhou
ve no pão ” uma muiarTÇct embora rfivisível. Se, como ‘queria *Lutero, o Corpo de Cristo coexistisse com o pão, estivesse presente
no pão ou ao lado do pão, Jesus deveria ter dito: “aqui” ou
“neste pão, está meu Corpo”, e não como disse: “isto é meu
Corpo”. E ’ como se declarara: Meu Corpo não é algo além do
pão, ao lado do pão; meu Corpo é “iston. E se “isto” é meu
Corpo; “isto” não mais pode ser pão. Por outras palavras, a
identidade afirmada entre “isto” e o Corpo exclui que “isto” seja
pão. Impossível ser, ao mesmo tempo, corpo e pão. Ora, se o
que era indubitàvelmente pão não é mais pão, por certo mu
dou. A realidade — a saber, o pão — designada anteriormente
pelo demonstrativo “isto”, se deve ter mudado no Corpo de
Cristo. Mudança do pão, que se fêz Corpo de Cristo, e não
mudança ;de Cristo para ir ter com . o pão.
Impossível, de outfo Ia^o, admitir que tal mudança con
sista em que o pão tenfíá*sído aniquilado pela Ínlpafêiíbiá^divina, e substituído pelo Corpo de Cristo. Nada, ' n*a Escritura,
2B) Para maior brevidade, falamos apenas no pão. Já se vê que
o mesmo vale do vinho.
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sugere esta substituição, e a permanência das “aparências” do
pão leva a crer que êle não foi aniquilado.
Jesus toma o pão e dá-lo aos Apóstolos. Se o que êle dá
não é mais o pão que tomou, mas seu Corpo, por força o pão
que tomou deve ter-se transmudado no Corpo que êle deu.
S. Cirilo perguntava: “uma vez em Caná da Galiléia, êle
mudou água em vinho, seria pois incrível que êle também te
nha mudado vinho em sangue?” (1. c. n .4 ) . Ocorrerá logo à
mente que, em Caná, as aparências da água também foram
mudadas, o que não acontece aqui às aparências do vinho. Mas
interessa-nos apenas, por ora, a afirmação da mudança. E, de
fato, o Evangelho nos fala da “água feita vinho” (Jo 2 ,9 ).
Do mesmo modo, S. Ireneu afirma que o pão e o cálice, pela
palavra divina, “se fazem Eucaristia” (Adv. Haer. 1.5, c .2 ,
n .3 ) . Tertuliano escreve que Jesus, tendo tomado o pão e dito:
“isto é meu corpo”, dêle fêz seu Corpo (Adv. Marc., 1.4, c .4 0 ) .
Enfim, S. Ambrósio esclarece: “Dizes talvez: é meu pão or
dinário! Mas êste pão é pão antes das palavras sacramentais;
apenas sobreveio a consagração, e do pão se faz a carne de
Cristo” (De Sacr., 1.4, c .4 , n .1 4 ; cf. n .7 9 ).
Estas expressões dos Santos Padres indicam, com bastante
clareza, que o pão se muda ou se converte no Corpo de Cristo.
Todavia, o que os nossos olhos vêem e o gosto sente no
pão permanece o mesmo, não muda. Logo, o que mudou no
pão deve ser “algo” que escapa aos órgãos da sensibilidade,
ç. a :própria.“ipudança”v'$e‘prOcessa>muitp..aJém das aparências,
nós arcanos’ db s e r .. ÊSse “álgo”, em têrmos técnicos, ^châma-v
se substância, e essa mudança, conversão ou, mais precisamente,
transubstanciaçâo.
Temos assim a sequência: a) desaparece a substância do
pão, para que apareça a substância do Corpo de Cristo; b)
não houve mera substituição de uma pela outra, mas o laço
entre as duas presenças sucessivas — do pão, do Corpo de
Cristo — é constituído pela conversão; por ela desaparece o
pão em vista da aparição do Corpo; c) essa conversão cha
ma-se propriamente transubstanciaçâo, ou seja, mudança de uma
substância noutra.
Esforçando-nos para realçar o nexo que prende a Presença
real à conversão, nada mais fizemos senão explanar o seguinte
passo dos ensinamentos tridentinos: E porque Jesus Cristo
nosso Redentor disse que o que êle oferecia sob as * aparências
d'p#pão e'ra‘. verdadeiramente seu Corpo, * pór> issa sempre fctt
persuasão da Igreja de Deus — e agora o santo concilio de
clara-o de novo — que pela consagração dò pão e do vinho
se processa a conversão de toda a substância do pão na subs
tância do Corpo de Nosso Senhor, e de toda a substância do
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vinho na substância de seu Sangue. Esta conversão foi conve
niente e propriamente denominada, pela Santa Igreja Católica,
transubstancicição” . 80
No cânon correspondente, acrescenta o Concilio que tal
conversão substancial é “maravilhosa e singular” (D. 8 8 4 ) ,.pelo
que todas as comparações ou exemplos, tirados das mudanças
substanciais da natureza, ficam aquém desta conversão. E se os
sentidos nada percebem, tampouco a imaginação, que dêles se
nutre, logrará figurar qualquer coisa que s e ja .31
Substância e acidente

Tomo uma coleção de velhos diários meus. Ao folhearlhes as páginas amarelecidas, salta-me à vista o meu passado.
São realmente minhas aquelas vivências? Sem dúvida alguma,
prova seja que as vou desentranhando dos refolhos da memó
ria. Ainda que esgarçadamente, revivem os acontecimentos há
tantos anos registados. Vêm assim, em bandos, centenas de
meses, milhares de dias, recompostos pela lembrança, cada qual
entretecido de tantas sensações, pensamentos, afetos e quereres.
Mas estas reminiscências não são poeira, acumulada ao lon
go da estrada do tempo, e que o vento dispersa. Perduram pelo
rastro — talvez desconhecido, porém real — que em mim dei
xaram. Embora todas as diversidades que as separam, pois não
há duas exatamente iguais, apresentam algo de comum, são mi
nhas. Eu, tal dia, tal hora, tive essas impressões, desejos, ale
grias e tristezas; tal outro dia e outra hora; tive essas outras.
Há portanto uma comum origem, uma fonte que lhes deu a exis
tência: todos promanam do eu, que êles manifestam. Há tam
bém um princípio de unidade que as refere todas ao mesmo cen
tro, o eu. Entre todas as mudanças, impostas pelos anos, sou
sempre eu — e não um outro — que vivo, penso, sinto, quero,
nas páginas de meu diário, e também hoje.
A experiência psicológica leva pois a admitir, no seio de
minha única pessoa, duas realidades interdependentes: a) de
um lado, um grupo de atos fugidios, que não existem por si,*
,0) D. 877, 997, 1469. — Pio VI em 1794 condenou como perni
ciosa e favorável à heresia o êrro do sínodo de Pistóia, que aconse
lhava de abster-se de usar o termo "transubstanciação” e de explicálo (D. 1529). — A expressão “conversão substancial” já aparece em
1079 na retratação de Beréngário a quem cabe o triste privilégio da
* precedência na negação da Presença real (D. 355). O têrmo “transubs.tanciação”, já corrente no século XII, foi empregado oficialmente por
v Inocêncio III em 1202 (D. 414, 416) e avalizado pelo 49 Concilio do
" Latrão em 1215 (D. 430; cf. 544, 581). Mas a doutrina já fôra equiva
lentemente ensinada, posto que sem precisão técnica, desde os primórdios da Igreja..
31) Muitas das dificuldades contra a Presença real provêm de nos
so pendor para figurar pela imaginação o que é, por essência, inima
ginável, embora verdadeiro.
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mas são sempre relativos a um sujeito: um pensamento não
subsiste independentemente, é sempre pensamento de Pedro e
de Paulo; do mesmo modo as sensações, afetos, vontades, são
inconcebíveis sem um sujeito que seja afetado por elas; b) de
outro lado, o sujeito permanente de tais atos, que lhes dá: l 9
unidade: Pedro é uma pessoa autônoma, inconfundível com Pau
lo; 29 continuidade: fui eu, sempre eu, e não um outro, que
perdurei através daqueles longos anos; eu que tive aquelas vi
vências há um, dois, dez, cinqüenta anos.
Transpostas essas evidências psicológicas em têrmos de me
tafísica, diremos que o eu é uma substância — no caso, o in
divíduo humano, alma unida ao corpo — e o que os atos múltipíos — no caso, as atividades psíquicas — são os acidentes
desta substância.
Jamais experimentamos a pessoa nua, sem os seus atos,
mas sempre atingimo-la através dêles. Jamais experimentamos
um só de nossos atos, que não seja ato de nossa pessoa.
Porventura seria o caso do eu, da pessoa, privilegiado, úni
co? A experiência externa, pelo contrário, mostra a nosso re
dor uma série de realidades que, por si, não podem existir, mas
sempre existem num outro, por um outro.
Assim o deslocamento no espaço supõe que algo — o mó
vel — reveste determinadas relações, sucessivamente, com di
versos pontos do espaço. Por outras palavras, a própria exis
tência dò movimento implica outra coisa que o movimento: a
realidade que se move; logo, o movimento por esta e nela existe.
De modo semelhante, a cor * existe no e pelo colorido, o
sabor, no e pelo sápido, e assim por diante.
Essas débeis realidades, por si insubsistentes, nós as cha
mamos acidentes; a realidade, na qual e pela qual subsistem,
é a substância.
Temos pois que as “coisas” de nosso mundo físico são do
tadas de certa autonomia no espaço e continuidade no tempo,
em virtude de um “princípio substancial” ; e, ao mesmo passo,
variam dentro de certos limites, por serem afetadas por diver
sos acidentes.
A água, por exemplo, tomo-a na torneira, branca, líquida,
fria. Deito-lhe anil e se torna azulada; coloco-a num refrigera
dor e ela se solidifica; deixo-a derreter, ei-la de novo líquida;
ponho-a ao fogo e se muda em vapor. Através de tôdas essas
variações permanecerá sempre água, combinação de duas mo
léculas de hidrogênio e de uma de oxigênio.
#
Os que apregoam o dinamismo absoluto, no qual se iden
tificariam os contrários, esquecem-se de que, no mundo da ex
periência, o dinamismo nos é dado como enfeixado dentro de
certos limites. Deito um grão de feijão na terra. £le vai ser
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prêsa de incrível dinamismo, cujas fases o botânico descreverá,
desde a germinação até a frutificação e produção de novo grão
de feijão. Mas todo esse dinamismo se manterá dentro de um
tipo constante. Bem sabe o lavrador que, semeando feijão, ja
mais colherá arroz, nem mesmo variedade de feijão diversa
da que semeou.
Interpretada filosòficamente, a experiência leva a admitir,
além das múltiplas variações — os acidentes — que afetam as
coisas, algo de mais profundo — a substância — que perma
nece idêntico, existindo por si mesmo e dando aos sêres a uni
dade no espaço e a continuidade no tempo.
Temos pois a dupla: substância-acidente.
Os acidentes modificam e manifestam, a um tempo, a subs
tância. Um corpo dado não se identifica com a sua cor, di
mensões, temperatura, movimento, etc., êle tem essas proprie
dades que lhe patenteiam a natureza.
Embora a inteligência nos constranja a admitir como certa
a existência da substância, a experiência sensorial nos apre
senta apenas feixes de acidentes, ou sejam propriedades. Mas
seria imperdoável empirismo recusar soerguer-se acima e além
dos sentidos.
Muito interessante se averiguaria a confrontação das cer
tezas da metafísica com as teorias científicas contemporâneas.
Porém tão movediça a ciência e tão conjetural a sua interpre
tação filosófica, que melhor será nos atermos às categorias tra
dicionais do pensamento. São estas que a Igreja empregou ao
cunhar o têrmo “transubstanciação”. Procuremos circunscrevêlo com exação maior.
Já que as aparências sensíveis ’* do pão — os seus aciden
tes — perduram, e que entretanto houve mudança, pois o Cor
po de Cristo está presente, sinal é de que a substância do pão —
êsse algo que constitui a natureza profunda do pão e lhe dá
existência como pão — foi mudada ou convertida na substância
do Corpo de Cristo. A transubstanciação se define pois: conver
são de uma substância em outra substância.
Não basta a simples substituição de uma substância por ou
tra; nesse caso, uma daria lugar a outra, mas não se con
vertería na outra. Conversão exige — além do suceder-se das
substâncias — que uma delas se mude na outra; a desaparição
da primeira, arrastando a i aparição da segunda. Assim os. ali
mentos se transformam nos tecidos de nosso corpo. Conver
são “maravilhosa e única’',, pondera o Tridentino. Por quê? A
#1) Nos documentos eclesiásticos amiúde fala-se em “aparências” ou
“espécies” (que é o mesmo) do pão e do vinho, de preferência a “aci
dentes do pão e do vinho”, por ser o vocábulo “aparências” mais cla
ro para o comum dos fiéis.
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pouco e pouco hão de nos aparecer essas maravilhas. Por ora,
citemos as três mais óbvias.
I9 Em todas as mudanças substanciais que nos dá a co
nhecer a experiência, mudando a substância, mudam os acidentes
também. Nunca experimentamos acidentes desgarrados da subs
tância. A água, por exemplo, submetida à electrólise, se de
compõe em duas novas substâncias, hidrogênio e oxigênio. Po
rém os acidentes (ou aparências) da água se esvaecem por
completo; temos, em lugar, dois corpos gasosos com seus pró
prios acidentes ou aparências. Na transubstanciação eucarística,
pelo contrário, permanecem imudadas as aparências do pão, en
quanto lhe desaparece a substância (D. 581s, 8 8 4 ). E como, sem
substância, os acidentes ou aparências não podem subsistir, há que
concluir que a divina virtude milagrosamente os sustenta, su
prindo a falta da substância. Talvez seja lícito conjeturar que
Deus se sirva, para isso, da mesma quantidade de pão — o mais
fundamental dos acidentes — para com ela fazer as vêzes da
substância desaparecida e suportar assim as demais aparências
do pão. Nem seria novo milagre, pois já antes de consagrado
o pão, a cor, o gosto e as outras aparências, afetavam a subs
tância através da quantidade. A transubstanciação manteria o
que já existe, com esta diferença que à própria quantidade fa
lecería o suporte da substância desaparecida. Seria então sus
tentada pela ação divina, sem qualquer substrato.

Poderia Deus, de certo, converter as aparências do pão
como lhe converteu a substância; porém, assegurando o perdurar
das aparências, desperta a nossa fé, obrigando-a a ultrapassar
o testemunho dos sentidos, e assinala melhor que a Eucaristia
deve ser o alimento habitual de nossas almas, como o pão é
o alimento básico do corpo. Mantém-se destarte o “sinal”, que
é elemento essencial de todo Sacramento.
29 Em todas as mutações substanciais que nos dá a co
nhecer a experiência, o resultado da conversão é algo novo. As
sim, os gases em que se decompõe a água; o vinho das bodas
de Caná; os tecidos vivos em que se transformam os alimentos
por nós assimilados. Na transubstanciação eucarística, pelo con
trário, nada de novo é produzido. O Corpo de Cristo, em que
se transmuta a substância do pão, não foi adrede criado. Êle
é, por identidade (D. 583), o Corpo que nasceu em Belém,
morreu no Calvário, ressuscitou no terceiro dia, e agora triunfa
16*

%»

Por essa permanência dos acidentes ou espécies, explica-se que
o pão continue a nutrir, o vinho a desalterar, até que ambos se
corrompam. Com a sua permanência as espécies condicionam a
Presença eucarística; tanto duram elas, tanto dura a Presença.
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no céu. Afirma S. Inácio de Antioquia: “a Eucaristia é a carne
de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu por nossos
pecados e que, na sua bondade, o T ai ressuscitou” (Smirn., 7,
1). Nem Cristo está sujeito a qualquer alteração ou modifica
ção, por se encontrar sob as espécies sacramentais. Leão XIII
condenou a estranha teoria de Rosmini, segundo a qual Cristo
transformava em sua própria substância o pão e o vinho, co
mo transformamos em nossa substância os alimentos que inge
rimos. Donde um acréscimo, impensável, ao Corpo glorioso de
Cristo (D. 1919-1920). Digamos melhor, com o Catecismo Ro
mano: “Cristo ali não é gerado, nem mudado, nem aumentado,
mas permanece na integridade de sua substância”. 8>
3* Em tôdas as mudanças substanciais pérvias à experiên
cia, entre os dois extremos da mudança perdura algo comum:
será a matéria, massa, energia, ou como quer que se a nomeie.
Há um elemento que se conserva e mantém, através do processo
de conversão. Na Eucaristia, pelo contrário, não existe qual
quer elemento comum ao pão e ao Corpo de Cristo. As apa
rências ou acidentes que perduram são do pão e não do Cor
po, e a substância do pão foi totalmente convertida. Por isso
mesmo se fala em transubstanciação, em vez de simples trans
formação. E só Deus a pode realizar, cujo infinito poder atin
ge tôdas as modalidades do ser.
A estas alturas, a experiência sensível não mais nos pode
socorrer. Tampouco a imaginação. A própria razão desmaiaria,
não a sustentasse a fé. Cantemos com^Tomás de Aquino: “A
teu respeito desfalecem os olhos, o gosto, 0 tacto- Apenas o
ouvido merece crença. M Creio em tudo quairtS disse o Filho
de Deus. Nada mais verídico que esta Palavra verdadeira”.
Para amparar nossa fé, lembram sempre os Santos Padres
a onipotência da palavra divina. S. Ambrósio, por exemplo, en
contra a objeção corriqueira: “vejo outra coisa; como podes
afirmar que recebo o Corpo de Cristo?” E responde: “Trata-se,
não do que a natureza plasmou, mas do que a bênção consagra.
Maior o poder da bênção que o da natureza, pois a bênção
muda a própria natureza”. E, após haver recordado os numero
sos e estupendos prodígios obrados pela palavra de Moisés,
prossegue: “Se a bênção de um homem ateve poder bastante
para mudar a natureza, que diremos da consagração feita por
Deus mesmo, quando são as próprias palavras do Salvador que
âgem? Pois o Sacramento que recebes é fruto da palavra de
Cristo. Se à palavra de Elias coube tanta fôrça, que fêz baiM) P. 2, c .4 , n.39, ed. cit. p.292.
M) Merece crença o ouvido por ter escutado a pregação da fé.
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xar o fogo do céu, não terá a palavra de Cristo poder bastante,
para mudar a natureza dos elementos?” 88
A tanto chegou o amor de Jesus pelos seus, no seu dese
jo de jamais se apartar dêles!
Consequências da conversão: a permanência do Sacramento

“A Eucaristia é Sacrifício e Sacramento; e como Sacra
mento, difere dos outros, enquanto não só produz a graça mas
encerra, de modo permanente, o próprio autor da graça”. 88
De feito, todos os demais ritos sagrados são realidades
efêmeras. Tão logo existem, se evanescem. Junta-se a “maté
ria” à “forma”, santifica-se a alma, cessa o Sacramento. Por
exemplo: derramada a água, com as devidas palavras, sobre
a cabeça do catecúmeno, êste se torna cristão e acaba-se o
batismo.
De certo, os Sacramentos contêm a santidade, mas apenas
no momento em que são recebidos. Enquanto no Cenáculo, Je
sus disse: “isto é o meu c o rp o ... isto é o meu sangue” antes
mesmo que os Apóstolos comungassem: a Presença antecede o
uso que delas fazemos. A razão tira-se dêste princípio geral da
teologia sacramentária: o sinal realiza o que êle significa; ora,
as palavras da consagração significam — logo realizam — a
Presença de Cristo, e não significam a comunhão. Donde, pelos
outros Sacramentos flui a graça de Cristo, êste contém o pró
prio Cristo.
ís s im justificava o Concilio Tridentino o caráter perma
nente do Sacramento contra Melanchthon e outros protestantes,
que admitiam tão sòmente fugaz presença do Senhor no átimo
da comunhão (D. 876, 88 6 ). Ainda que ninguém comungue,
está Jesus sob as espécies sacramentais. Êle quer permanecer
com os seus até o fim .81
Com doce violência, os discípulos de Emaús constrangiam
o Mestre: “Fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia” ;
e o Senhor logo cedeu: “Entrou para ficar com êles” (Lc 2 4,29).
Privilegiados, dignos de santa inveja? Mas já o extremado
amor de Jesus havia encontrado o meio de ficar com todos os
seus, noite e dia pelos séculos fora.
A uma senhora que se lamentava da solidão em que vivia,
o santo estivador irlandês Matt Talbot contestava: “Sòzinha?
” ) De mysteriis, c .4 , n .50-52 (ed. cit., p.124 s).
B#) Pio XII, Enc. Mediator Dei, n.126.
" ) Essa permanência do Sacramento é consequência da conversão
substancial. Em virtude dela, estão o Corpo e o Sangue presentes sob
as aparências do pão e do vinho; segue-se que a duração da Presença
está subordinada à duração das espécies que lhe servem de sinal. Tan
to perdura o sinal, tanto perdura a Presença.
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povo-rei, nada será demasiado rico e belo para o Rei dos reis,
que se digna de fazer morada conosco.
Assinalando a Presença permanente, arde em nossos tem
plos uma pequena lâmpada. Já na Antiga Lei Deus ordenara
que diante de seu altar jamais se apagasse a chama do fogo
perene (Lev 6 ,13), como sinal da perpétua adoração rendida
ao Altíssimo pelo seu povo. A lâmpada de nossas igrejas diz a
Jesus o ardor do nosso coração, ao mesmo tempo que nos diz
a nós que Jesus está ali. Como nos parece vazio o templo,
quando nêle entramos e verificamos que a lâmpada está apagada!
Pelo mesmo motivo da Presença permanente, fazemos a
genuflexão diante do sacrário. Lástima que o gesto, por muito
automatizado, perca tanto de sua dignidade. Apenas esboçado,
às vezes; outras vêzes dando o lado para o altar; quando não
é simplesmente omitido pelo devoto, na fúria de correr para
junto da estátua preferida.
Quando genufletimos, que nosso espírito se curve sempre,
reverente, ao mesmo tempo que os nossos joelhos.
Conseqüências da conversão: o Cristo integral

Converte-se toda a substância do pão e toda a substância
do vinho na substância do Corpo e do Sangue de Cristo.
Como dissemos, esse Corpo e êsse Sangue não são novos —
ainda menos fantásticos, irreais — mas são, por identidade, os
que existèm agora no céu. Nas palavras de Piq XII: “E ’ um
e o mesmo o Verbo de Deus e o Filho da* Virgem Maria, que
sofreu na Cruz, que está ocultamente presente na Eucaristia,
e que reina na celeste morada” (Mediator Dei, n .1 2 9 ).
Ora, no céu, o Corpo d e 7Cristo não está presente sem o
Sangue, nem o Sangue sem o Corpo. Se, pois, um dêles se en
contrasse sem o outro sob as espécies eucarísticas, seguiría que
o Corpo e o Sangue não estariam presentes, no Sacramento,
como são agora, mas sim como foram no instante da morte
do Salvador. Teríamos comemoração do passado, e não rea
lidade presente.
Portanto, se as palavras da consagração tornam Cristo pre
sente tal qual é agora, sentado à destra do Pai — e não tal
qual foi na hora da morte — força será que o Corpo real
mente presente sob as espécies do pão, não esteja separado
do Sangue, mas unido a êle; tampouco será Corpo separado
da alma ou da divindade, mas unido a uma e outra. O mes
mo se diga do Sangue presente sob as espécies do vinho.
Donde, sob as espécies do pão está presente o Cristo
integral: corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo vale das
espécies do vinho.
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Se assim é, não bastaria transubstanciar um dos elementos?
Por que consagrar separadamente o pão e o vinho? — Porque
a Eucaristia é Sacramento: não exclusivamente símbolo e figu
ra, mas também símbolo e figura. Ora, a dupla consagração
figura e simboliza maravilhosamente a separação do Corpo e
do Sangue no Calvário. E deve figurar esta separação, em vir
tude de sua índole sacrifical. Não apenas Sacramento é a Eu
caristia, mas ainda Sacrifício.
Agora, como os Sacramentos não só figuram como reali
zam, produzem o que significam, conclui-se que diretamente, por
força das palavras da consagração, que produzem o que sig
nificam, na hóstia está o Corpo de Cristo, e no cálice o San
gue de Cristo.
As palavras “isto é o meu corpo1', por si mesmas, signifi
cam tão só a Presença do Corpo de Cristo sob as espécies do
pão, e nada mais. Contudo, por ser o Corpo de Cristo no Sa
cramento corpo real e atual, estará também presente o que a
êle se acha unido por conjunção natural necessária: sangue,
alma, divindade. O Corpo de Cristo, tal qual se encontra agora
no céu, êste mesmo que se torna presente no Sacramento, é
corpo vivo, logo irrigado pelo sangue, animado; é também uni
do hipostàticamente .ao Verbo divino.0 São realidades tão in
timamente unidas que, onde está uma delas, as outras não po
dem faltar.
Exprime essa verdade o Concilio Tridentino, distinguindo
*fps modalidades da Presença real: a) “em virtude das pala
vras sacramentais” ; b) “em virtude do nexo natural e concomi
tância” ; c) “em virtude da união hipostática”. °
4>) Tivesse sido a Eucaristia celebrada- pelos Apóstolos, entre a
morte e a resgprreição de Jesus, então sob as espécies do pão teria
estado o corp/r sem vida — logo sem o sangue e a- alma; e sob as
espécies do vinho, o sangue sem o corpo e a alma.
“ ) D. 876: “Sempre existiu, na Igreja de Deus, a crença que, logo
após a consagração, o verdadeiro Corpo de Nosso Senhor e seu ver
dadeiro Sangue existem sob as espécies do pão e do vinho, conjun
tamente com sua alma e divindade. Porém o Corpo está sob as es
pécies do pão, e o Sangue sob as espécies do vinho, por fôrça das pala
vras mesmas; enquanto o Corpo está sob as espécies do vinho e o
Sangue sob as espécies do pão, a alma sob uma e outra espécie, em
virtude desta ligação natural e concomitância, pela qual as partes do
Senhor Cristo “ressuscitado dos mortos e não devendo mais morrer”
(Rom 6,9), estão unidas entre si. A divindade enfim está presente em
virtude de sua admirável união hipostática com o corpo e a alma.
Logo, é verdadeiríssimo que uma e outra espécie contém tanto quanto
ambas conjuntamente. Jesus Cristo, com efeito, está, todo e íntegro, sob
a espécie do pão e sob a mínima parcela desta espécie, como também
sob a espécie do vinho e sob suas partes” (cf. D. 626, 698, 883, 885).
— Daí colhemos que — assegurada a presença pelas palavras da con
sagração — tal presença será presença total ou integral de Cristo sob
cada espécie e fragmento de espécie, por dois motivos: l 4*9 a integridade
da natureza humana de Cristo; no céu Cristo ressuscitado existe como um
todo indivisível (corpo+sangue + alm a); impossível pois que um dos com-
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Mas é bem de notar que as duas últimas modalidades da
presença não são mais atenuadas ou apagadas que a primeira.
Todas são reais por iguaL Comungando a sagrada hóstia, o fiel
recebe o Cristo integral: entra em íntimo contacto com o Cor
po, o Sangue e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Justifica-se desta sorte o uso da comunhão sob uma só
espécie, vigente na Igreja latina desde a Idade Média (D. 626,
668, 756, 934-9 3 6 ). Arguíam os protestantes dos textos evan
gélicos, mas o Concilio Tridentino rebatia a objeção observando
que, do fato de ter o Senhor instituído o Sacramento sob duas
espécies, não se pode deduzir que êle tenha ordenado a todos
os fiéis a receberem-no assim. Ademais, no capítulo sexto de
S. João, alegado pelos heresiarcas, observa-se que Jesus fala
indiferentemente em comer a sua carne e beber o seu sangue
conjuntamente (vers. 54, 55, 5 7 ), ou só em comer o seu co rp o .44
Podemos aditar o texto de S. Paulo: "Quem comer este
pão ou beber o cálice do Senhor indignamente.. . ” (1 Cor 11,27).
Tanto mais que aquêle que "come e bebe indignamente,
come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o Cor
po do Senhor”. Por que fala em "discernir” apenas "o Corpo”
e não "o corpo e o sangue”? — Porque no corpo está o sangue.
Invocam também os protestantes o uso da Igreja primiti
va. De fato, na sinaxe antiga comungavam todos sob as duas
espécies. Aliás, só no século XIII cessou por completo êste uso
na Igreja latina. Continuam-no os orientais. Sem embargo, já
'iustiSto^r*esta que os di^çonos levavam aosy enfêrmo9 o'pão^
vwtoâgrado *!(ÃpoIog. I, ve ;6 7 ). Célebre é a inscrição lavrada
pelo Papa S. Dâmaso em' honra do mártir Tarcísio: "Levava
S. Tarcísio os Sacramentos de Cristo. ímpia tropa oprimiu-o para
que os confiasse aos profanos. Mas êle, ferido, preferiu dar
a vida, a entregar os membros celestes a cães raivosos”. ’
Sabemos por Tertuliano que os fiéis recebiam na mão o
pão consagrado e levavam-no às suas casas onde o guardavam
em pequenas arcas, para poderem comungar fora das reuniões
cultuais (Ad uxorem, 1.2, c .5 ) . S. Cipriano narra que certa
mulher, apóstata e não arrependida, ao tentar abrir a arca eucarística, foi afugentada por uma labareda que desta saiu (De
Iapsis, c .2 6 ) . S. Dionísio de Alexandria relata que um ancião,
excomungado mas penitente, fôra absolvido. Pediu a comunhão.*)
ponentes exista separadamente na Eucaristia. 2• a união hipostática,
em virtude da qual a natureza humana de Cristo subsiste na pessoa
do Verbo; impossível pois que, no Sacramento, exista a humanidade
sem a divindade. Logo, se em virtude ou por força das palavras “isto*
é meu Corpo” está presente o Corpo de Cristo, todo o resto será fa
talmente arrastado (sangue, alma e divindade).
**) Vers. 52, 59* (D. 930). Aliás, se Nosso Senhor está todo in
teiro na hóstia, quem a comunga comunga tão bem ao Sangue quan
to ao Corpo.
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Como o sacerdote enfermasse, este deu a um menino, neto do
ancião, um pouco de pão consagrado, recomendando-lhe de mo
lhá-lo e introduzi-lo na bôca do a v ô .40
Como explica S. Basílio (Ep. 63 ad Caesaream) os solitá
rios, no êrmo, comungavam posto que afastados de qualquer
igreja: de quando em vez levavam-lhes o pão eucarístico que
êles conservavam em suas celas. No Egito, atesta o mesmo San
to, era uso generalizado guardar em casa o pão consagrado
e comungar sob uma só espécie.
Ainda no século VI João Moschus regista um milagre eu
carístico sucedido a dois estilitas que conservavam o Sacramen
to no cimo
de suas colunas. Menciona também certa mulher
que comungava com as partículas guardadas em casa de uma
vizinha.40
No Oriente, o costume de conservar privadamente a San
ta Reserva
perdurou até o século VIII. Outras vêzes, sobre
tudo em se
tratando de criancinhas, dava-se a comunhão só
sob a espécie do vinho.
Portanto, o uso atual da Igreja latina não foi inovação
medieval.**47
E ainda que fosse, cabe à Igreja plena autori
dade para isso, desde que sabe da presença integral de Cristo
sob qualquer uma das espécies. Assim, legitimou o Concilio de
Constança, em 1415, o uso latino (D. 626; cf. 6 68 ). O Tridentino, como dissemos, afirma a não existência de qualquer pre
ceito divino impondo a comunhão, sob as duas espécies a todos
• os r*4i§ 4( ressalva_se* assim a 'Qbrigaçãrj^s^rtta dg saçeif^te ceT...
le^rante) e justifica ó poder da Igreja de'ciispensar aUeeiàuntíão
sob uma só espécie. Impossível que a Igreja erre em matéria
tão grave, sem que falhe a assistência prometida por Cristo.
Em virtude da Presença por força das palavras sacramen
tais, por fôrça da “concomitância”, ou ligação natural, e por
fôrça da união hipostática o comungafite recebe, sob uma só
espécie, Cristo em sua totalidade e integridade. Logo, recebe o
Sacramento em sua verdade, sem ser defraudado de graça qual
quer necessária à salvação (D. 932, 9 3 6 ).
Conseqüências da conversão: o modo de presença

Jesus parte o pão e dá-lo aos Apóstolos dizendo: “tomai
e comei”. Dá-lhes também o cálice dizendo: “bebei dêle todos”
40) Eusébio, Hist. ecles. 1.6, c.44, n .4 (ed. Grapin, t.II, p.282).
4#) J. Moschus, Le pré spirituel, Paris, ed. Cerf, 1946, p.69 s.
47) O Catecismo Romano (2 p., c .4 , q.64, ed. cit. p .306) motiva
como segue a disciplina latina: l9 perigo de derramar o precioso San
gue, ao comungar grande multidão; 29 perigo de azedar-se o vinho, guar
dando-o demoradamente para ocorrer aos doentes; 39 intolerância de
alguns em relação ao vinho; 49 escassez de vinho em certas paragens;
59 extirpação da heresia dos que negavam a presença total de Cristo
sob cada uma das espécies.
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(Mt 26,26 -2 7 ). A fragmentação do pão, a repartição do vinho
não implica uma diminuição na participação no Corpo e no
Sangue do Senhor. Distribuindo o pão e fazendo beber, suces
sivamente, do cálice, Cristo por certo entendia que cada Após
tolo recebesse, por igual, o seu Corpo e o seu Sangue. Sinal
evidente de que êstes estavam todos inteiros presentes sob cada
pedaço de pão e cada hausto de vinho.
Claro, reluz, na Escritura, o fato. Mas a teologia tenta
vislumbrar-lhe a razão. Apela para a presença “à maneira de
substância” .
Como tal, a substância é inextensa, indivisível; tanto se
contém numa grande quantidade como numa pequena. Pão e vi
nho são sempre pão e vinho, embora varie a quantidade: uma
migalha de pão é sempre pão, como um pingo de vinho é sem
pre vinho.
Ora bem, o Corpo e o Sangue de Cristo tornam-se presen
tes sob as espécies eucarísticas, do mesmo modo que aí esta
vam, antes da consagração, as substâncias do pão e do vinho.
Por conseguinte, a substância do Corpo e a substância do San
gue permanecerão todas inteiras em cada parcela de hóstia e
em cada gota de vinho consagrado.
Em conseqüência, o Concilio Tridentino anatematiza quem
“negar que, no venerável Sacramento da Eucaristia, Cristo todo
inteiro está^ contido sob eada espécie e sob cada uma das par
tes de cada espéçie, depois de .separadas’\(D .. 885, J46.9, 1921),
Francisco de Sales "entra clandestihartienfe- na fàénebíá- -cãlvinista, levando escondida no peito uma caixinha de prata, con
tendo cinco partículas consagradas. A criada do albergue em
que se alojara, boa católica que muito padecera para guardar
% fé, confessa-se a êle. E o Santo oferece-lhe a comunhão. Na
sua santa simplicidade a fâmula indaga: “Como é possível, pois
não tendes aqui coroinha?” E o bom do Santo, pacientemen
te: “Não se preocupe. Os nossos anjos da guarda servirão de
coroinhas; é ofício dos anjos assistirem ao SS. — Dar-lhe-ei só
metade de uma hóstia, porque trouxe apenas cinco, para cinco
bons católicos desta cidade, aos quais prometi a sagrada co
munhão. Mas não receberá menos, sob meia hóstia, que sob
uma inteira: cada uma de suas partes contém nosso Criador e
Redentor, com todos os seus tesouros, e todos os merecimen
tos de sua Paixão”.
Se a substância do Corpo de Cristo se encontra na hóstia
por fôrça das palavras da consagração, as diversas partes que
constituem realmente *êste Corpo estão presentes por concomi
tância, porém sempre “à maneira da substância”, que elas acom4B) Hamon,
t.I, p .246.
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panham. Impérvias, por isso, a nossos sentidos, escapam à nos
sa ação direta, que só atinge as aparências do pão e do vinho.
Enfim, êsse modo peculiar de presença, bem apreendido,
deixa quiçá coar tênue luz sôbre o insondável mistério em vir
tude do qual Cristo está, simultâneamente, triunfante no céu e
prisioneiro de amor nos inúmeros sacrários de nossa terra. “Êste
mistério faz que para ti a terra seja o céu”, diz S. João Crisóstomo
(In 1 Cor hom., 24, n .5 ) . Todavia,
as duas presenças não
revestem idêntica modalidade.
No céu, Cristo se encontra com o seu modo natural de
presença, condicionada pelas dimensões quantitativas de seu
Corpo sagrado. Mas, no Sacramento, o pão se converte na
substância do Corpo de Cristo, e não nas suas dimensões quan
titativas. Por outras palavras, o Corpo divino se encontra, na
Eucaristia, “à maneira de substância”, fugindo pois às leis da
quantidade extensiva. Poderiamos pois falar em dois estados,
de um só e mesmo Corpo de Cristo: o estado conaturalt que
lhe cabe no céu, e o estado sacramental, na hóstia consagrada.
Presente no céu, sentado à destra do Pai, Cristo, no mo
mento da consagração, não deixa a celestial mansão. Só por
abuso de linguagem dizemos: “Jesus desce do céu para se es
conder na hóstia”. Abuso contra o qual já advertia S. João Damasceno: “O Corpo que foi recolhido ao céu não desce do céu,
mas o pão e o vinho são transmudados no Corpo e no Sangue
de Deus” (EJe fide orthod. \.Af e ;1 3 ). .v
V V K ã o existe* qualquer mõvimentfr‘iocal afetajidp' oi*' Çorpo ’d§
Crísto. A' ação conversiva se aplica e exaure tôda na substância
do pão e do vinho. Ela tem por efeito fazer com que os ele
mentos sacramentais adquiram uma relação misteriosa ° com
o Corpo presente no céu, relação essa que fundamenta a rea
lidade da presença sacramental. Em virtude deita relação, o
Corpo e o Sangue de Cristo, presentes no céu, adquirem novo
modo de presença, incomensurável ao outro: local aquêle, sa
cramental êste (D. 8 7 4 ).
Alguns teólogos, para facilitar a intelecção de tão recôndito
mistério, apelam ao modo de presença dos espíritos: a alma
está presente, invisível, a todo o corpo e às numerosíssimas
partes do corpo. Assim Cristo, nas diversas hóstias. Feliz com
paração, enquanto nos ajuda a nos soerguermos acima das fan
tasias da imaginação, e a conceber um modo de presença que
“ ) O símile mais acessível vem a ser .,a relação do continente ao
contido/ Os elementos sacramentais “contêm” o Corpo e o Sangue. Onde
estão aquêles, ai estão êstes, que só se ligam ao lugar pelo intermédio
das dimensões das espécies, e não por suas dimensões próprias. Por
conseguinte, Cristo se encontra em determinado lugar, enquanto con
tido nas espécies do pão e do vinho, que já aí estavam, antes de con
sagradas, em virtude de suas dimensões próprias.
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não obedece a moldes quantitativos. Não olvidemos, todavia, que
o Corpo de Cristo não é um espírito como a alma.
Menos claudicante, porventura, a comparação que se am
parasse num verseto de S. João. Aos cafarnaítas que se hor
rorizavam diante da perspectiva de “comer” a carne de Cris
to e “beber” o seu sangue, o Salvador replica: “Isso vos es
candaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do homem,
para onde primeiro estava?” (Jo 6 ,6 2 ). Alude Jesus visivel
mente à sua Ascensão. Ora, esta supõe um corpo alígero, al
forriado das leis da gravidade e do espaço; êste mesmo Corpo
que entrava no Cenáculo, cerradas as portas (Jo 20,26), e que
se torna sacramentalmente presente.
De qualquer forma, o modo de Jesus estar simultâneamente
presente no céu em diversos lugares, “apenas podemos expres
sá-lo por palavras” (D. 8 7 4 ). Cambaleia a débil razão; mais
que nunca devemos crer sem ver (Jo 2 0 ,2 9 ). Mas a fé exulta
por saber que, no Sacramento, vai encontrar, pessoalmente, Aquêle que ama. “Quantos dizem agora: quisera ver a sua forma,
sua figura, seus vestidos, seu calçado! Ora, eis que a Êle vês,
a Êle tocas, a Êle comes. Desejas ver os seus vestidos, pois
Êle se dá a ti; não só para que o vejas, senão para que o to
ques, e o comas e o recebas dentro de ti” (S. João Crisóstomo, In
Math., homil. 82, n .4 ) .
E não apenas encontramos a humanidade de Jesus na Eu
caristia, mas ainda a sua divindade. Q mesmo S* João Crisóstomo.
relata‘que um ancião, Homem espiritual, vira, certà feita, grancfe
multidão de anjos, revestidos de brancas túnicas, que cercàvam
o altar, de pé, com o rosto inclinado, a modo de soldados em
presença de seu Rei (De Sacerd. 1.6, c . 4 ) . E S. Atanásio em
três palavras tudo disse: “Comemos o Verbo dò Pai!” (Ep.
festiv. 4, n .3 ) .
III. O SACRIFÍCIO

da

m is s a

O Sacrifício cultuai

A virtude moral da religião nos inclina a honrar a Deus,
criador e governador do universo.
Tão espontâneo, no homem, o sentimento dêsse dever, que
vamos . jenoorHrá-lò -nas. latitudes, tempos, raças e culturas as
mais JVi^asv.Sobrèmodo variados e amiúde aberrantes, % m a nifestaçõ'ès>éxfernas em que ‘ tal sentimento se encarna teste
munham de sua universalidade.
Mas donde provém êle? Da consciência — inculta ou de
licada segundo os casos — de nossa dependência em relação
à divindade.
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O homem religioso sabe da sua fraqueza e insignificância
diante da Majestade que o esmaga. Qualquer que seja a ori
gem dessa tomada de consciência — espetáculo das forças cós
micas, acontecimentos públicos ou pessoais, vivências de ordem
íntima, etc. — encontramos sempre, no âmago da atitude reli
giosa, certa polaridade: Transcendência de Deus, nada e misé
ria do homem. Daí brota, por necessária conseqüência, o sen
timento de uma obrigação para com o Nume.
No simples plano da vida individual, todo homem sente que
suas relações com os pais são de ordem diferente, única.
A êles deve o benefício mais precioso de todos, e que nin
guém mais lhe poderia dar: a vida. De outros, poderá receber
educação, cultura, bens materiais, amor, felicidade, tudo mais.
Porém a vida, só do pai e da mãe. A êles se prende a raiz de
nosso existir. Sem êles, nada seríamos.
Daí, esta inclinação de tôda alma não degenerada a re
conhecer, nos pais, uma benemerência e superioridade que es
tão a reclamar nossa reverência e que reconheçamos nossa de
pendência, acatando-lhes a autoridade. Pois a superioridade benfazeja requer, em justiça, uma retribuição. E como o dom da
vida não tem preço, impossibilitados de compensar o benefício
recebido com o equivalente, reconhecemo-nos devedores, tributamos-Ihes honra e nos dobramos à sua vontade.
Tanto maiores serão êsses preitos, quanto maiores os be^nefíçjos que percebemos deve* .a nossos pais: além. da vida, a .
^.educáção e *tudo quanto ela implica'de sacrifício e‘ dedicação.
Ora, êsses traços se reproduzem, com relêvo muito maior,
em nossas relações com a divindade. Deus nos criou e nos
governa. Superioridade e benemerência únicas, às qu ais. de
vemos corresponder por uma reverência e submissão infinitamen
te mais altas e profundas.
Que Deus nos tire do nada e constantemente nos conserve
no ser, isto vem a significar que estamos como que suspensos
sobre o nada pelo tênue fio que nos prende a Deus. Viesse
êle a se partir, seguir-se-ia, para nós, o aniquilamento ime
diato e total.
A criatura existe na medida exata em que deriva do Ser
supremo. A sua razão de existir está pois na sua dependência
ontoló^jcq. Mais ainda. Beirando o nada, o pouco q u e J^ tio mem ter.^/- êle o recebe constantemente da Bondade* benfazeja
do Urdenador.
Abismada na própria liülidac[ê7~ã criatura reconhece os be
nefícios únicos que recebeu da Excelência è Majestade cria
doras; sente, por conseguinte, a reverência ímpar e a obediên
cia total a elas devidas. O homem religioso sabe que Deus é
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o seu Senhor, em tôda a força do têrmo. Ele não pertence a
si, senão a Deus.
E não foi sem profundos motivos que o Altíssimo, haven
do criado e 'colocado o primeiro homem e a primeira mulher
no paraíso, intimou-lhes a proibição — sob pena de morte —
de comer determinado fruto (Gên 2 ,1 7 ). Queria, de início, co
locar a criatura racional na atitude que lhe condiz, face a seu
Senhor: a dependência. Na fidelidade à sua própria natureza,
que é destinada a cumprir o bel-prazer divino, encontraria o
homem a verdadeira felicidade.80
Assini sendo, apenas segue um pendor inscrito na sua
própria essência quem nutre a vontade firme de servir fácil e
prontamente o seu Senhor, prosternando-se diante dele, para lhe
reconhecer a excelência, e submetendo-se à sua vontade. “O
dever primordial do homem é, sem dúvida, orientar para Deus
a sua pessoa e sua vida” (Mediator Dei, n .1 3 ). S. Paulo re
sumiu a história religiosa da humanidade na desobediência de
Adão e na obediência de Cristo (Rom 5,19).
Contudo, os atos interiores da religião se traduzem, fatal
mente, por atos exteriores. Não apenas almas, senão também
corpos somos nós. Carecemos do visível e do tangível para ma
nifestar o que nos vai na alma. Nossa alegria se expressa por
festejos; nossa tristeza, por choros e lamentações; nossa ami
zade, por abraços e regalos.
. v O ^ l t o externo, g. um tempo, provoca e exprime o culto
ihfernêfporquê nossa natureza é : assim - feita quê ‘ o "sensívèr veí
o caminho natural para chegar ao espiritual, ‘e 'ê ste se extra
vasa em manifestações sensíveis. Assim, o gesto exterior de
reverente homenagem excita e traduz, conjüntamente, os sen
timentos íntimos, numa sorte de círculo sem fim. Os que ad
vogam uma religião puramente espiritual e interna esquecem a
natureza do homem. Esquecem, também, que o gesto mate
rial, animado pela devoção, espiritualiza-se.
O culto externo virá pois manifestar sensivelmente nosso
preito de sumo respeito à Excelência divina, nosso reconheci
mento de seu absoluto domínio sobre nós.
E como o homem, sôbre ser sensível, é também social, o
culto religioso será não só privado, como público. “Este dever
que, em primeiro lugar, obriga os homens individualmente, liga
tambérh coletivamente a comunidade humana ordenada por mú-•
*)
•*) E hão é por um efeito do acaso què -nossos., contemporâneos, “li
bertando-se” do serviço de Deus, logo são sorvidos pela “massa”. De
fato, o homem é um feixe de relações. Rompida a relação suprema, que
ordena tôdas as outras, desagrega-se o conjunto. . Eis o homem con
denado a ser devorado pelo mais próximo Moloch. E que há de mais
próximo do indivíduo senão a sociedade? Os “totalitarismos” todos
são frutos imediatos do ateísmo.
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tuos vínculos sociais; que a sociedade também depende da su
prema autoridade de Deus” (Mediator Dei, n .1 4 ).
Em todas as épocas e religiões observam-se atos de culto
público ou coletivo que, por mais variegados sejam, refletem a
atitude religiosa fundamental. E, de novo, consoante a sua na
tureza sensível, o homem tenderá a simbolizar por dádivas ma
teriais o dom do próprio espírito a Deus. Donde, o ato cultuai
básico que é a oblação. Os bens que reconhecemos dever a Deus,
nós os recambiamos, de qualquer sorte, renunciando a nossos
direitos sôbre êles, privando-nos dêles, para ofertá-los em ho
menagem. ‘‘Tudo é teu, dizia David ao Senhor, e o que re
cebemos de tua mão, isso mesmo te oferecemos” (1 Par 29 ,1 4 ).
Fácil é entender o simbolismo da oblação. Desapropriar-se
— transferindo-os ao domínio divino — de bens materiais pre
ciosos, é uma ação sumamente apta a testemunhar que reco
nhecemos o soberano senhorio sôbre todas as coisas. Rito de
submissão reverente. A oblação é uma adoração por obras; en
carna um conteúdo espiritual. A essa homenagem de adoração
poderão acrescentar-se outros sentimentos subsidiários: expiação, gratidão, prece.
Daí as oferendas rituais, tão encontradiças nos diversos
cultos. Ora gestos de simples oferta, ora sacrifícios que com
portam, além da oblação, maior ou menor alteração da coisa
oferecida jitualmentç. São tgdos atos simbólicos especiais,; des
tinados- a significar, de* man'eira mais- òu menos purá, a •home
nagem privativa do espírito criando à' Majestade divina, dandolhe a honra que só a ela é devida.
Por vêzes, o sacrifício vai até a destruição total do ser
oferecido como vítima. Imolada e consumida pelas chamas, ela
simboliza o nada da criatura diante de Deus. Suma adoração.
Outras vêzes, Deus, na sua benevolência consente em retribuir
o que lhe é oferecido. Volta o dom —: porém revestido de ca
ráter sagrado, acrescido de favores divinos. Recebendo-o e, por
vêzes, comendo-o num banquete ritual, o ofertante comunga à
própria divindade. Assim, o laço que prende o homem a Deus,
como que prenderá, reciprocamente, Deus ao homem. Solidarie
dade sagrada. O sinal tornou-se eficaz: o sacrifício foi aceito
e mereceu resposta favorável.
O •sacrifício ."na Antíga Aliança

’’

Para nos limitar à-'religião Verdadeira, rècordemos que, lògo
nas primeiras páginas do sagrado Livro, lemos: “aconteceu ofe
recer Caim, em oblação ao Senhor, dos frutos da terra. Abel
também ofereceu dos primogênitos do seu rebanho, e das gor
duras dêles. E o Senhor olhou para Abel e para os seus dons.
Lntclaçflo Teol. II — 17
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Não olhou, porém, para Caipi, nem para os seus dons” (Gên
4 ,3 -5 ).
Não parece ter havido ordem ou instituição divina. Os pri
meiros homens sentiam-se impelidos, como por secreto instin
to, a testemunhar a Deus reverência e submissão, por atos
significativos dos seus sentimentos religiosos.
Um pouco mais longe, narra o autor inspirado que, após
o dilúvio, “Noé edificou um altar ao Senhor, e, tomando de
todos os animais e de todas as aves puras, ofereceu-os em
holocausto sobre o altar” (Gên 8,2 0 ).
Mais tarde, vemos Abraão como que balizar com altares
o seu itinerário na Terra da Promissão (Gên 12,7,8; 13,18).
Vitorioso de Codolaormor, vem-lhe ao encontro o enigmático
Melquisedec, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do
Deus Altíssimo.61
Para firmar aliança com Abraão, o mesmo Deus lhe or
denou que sacrificasse “uma vaca de três anos, e uma cabra
de três anos, e um carneiro de três anos, e também uma rola
e uma pomba” (Gên 15,9). Abraão, tomando êstes animais,
imolou-os e os dividiu pelo meio, e fumo e fogo divinos pas
saram entre as duas partes, a fim de pactuar perpétuo concêrto (Gên 15,17; cf. Jer 34,18).
Nasce Isaac, e Deus tenta Abraão. Chama-o, e êle respon
de: Aqui estou. E Deus ordena: “Toma Isaac, teu filho único,
a quem. ama^,. e vai- à .terra de visão, .e aí o oferecerás em holocaústõ,; sobre um dos montes que ieu tè mostfár” (Gên 2 2 ,2 ).
Mas o Senhor se contenta com*'‘o . ato herõico .dè óbéâiêncía
e fé. “Não estendas a tua mão sôbre o menino, e não lhe fa
ças mal algum; agora conheci que temes a Deus, e não per
doaste a teu filho único por amor de mim. Abraão levantou
os olhos, e viu atrás de si um carneiro prêso pelos chifres
entre os espinhos, e, pegando nêle, o ofereceu em holocausto
em lugar de seu filho” (Gên 2 2 ,1 2 -1 3 ). E Deus com jura
mento fêz-lhe magníficas promessas: bênçãos, numerosa des
cendência, entre a qual figuraria Aquêle em que seriam ben
ditas tôdas as nações da terra (Gên 22,1 5 -1 8 ).
De Isaac, narra a Bíblia que levantou um altar em Bersabéia e invocou o nome do Senhor (Gên 2 6,25). De Jacob,
que, antes de separar-se de seu sogro Labão, imolou vítimas81
81) A oblação de Melquisedec foi muito cedo interpretada comp"
figura do Sacrifício eucarístico. Assim Clemente. Alexandrino' (Strom.,
4, c .2 5 ); S. Cipriano (Epist. 63, n .4 ); S. Ambrósio (De S a c f .J .4 , c .3 ;
n .10; 1.5, c . l , n . l ) ; Eusébio de Cesaréia (Demonstrado evang. 1.5,’
c . 3 ) etc. Cristo, ensinam esses Santos Padres, oferecendo o pão e
o vinho, realizou o que prefigurava Melquisedec; como Cristo, estabe
lecendo nova Páscoa,’ cumpria o que adumbrava o convívio mosai
co. Continuidade entre o culto cristão e o israelítico; superioridade in
finita daquele sôbre êste.
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sôbre o monte (Gên 3 1,54). Mais tarde, mandou-lhe Deus que
erigisse um altar em Betei (Gên 35,1,7). Antes de emigrar para
o Egito, sacrifica, em Bersabéia, ao Deus de seu pai Isaac
(Gên 4 6,1).
Passam-se quatro séculos e Moisés declara ao Faraó: “O Se
nhor Deus dos Hebreus enviou-me a ti para dizejr: Deixa sair o
meu povo para que me ofereça sacrifícios no deserto. .. ” ( ê x
7 ,1 6 ). Relata o Êxodo que Moisés edificou um altar após a vitória
sobre os Amalecitas ( ê x 17,15) e que Jetro, seu sogro, ofereceu a
Deus holocaustos e hóstias, das quais comeram Moisés, Aarão e
todos os anciãos de Israel ( ê x 18,12). Sabemos também que já
então havia, entre o povo eleito, uma casta de homens dedicados
ao culto público: os sacerdotes ( ê x 19,22).
Mas chegara o momento em que Deus, intervindo dire
tamente, daria êle mesmo a seu povo o ritual do culto. No Si
nai, logo após a promulgação do decálogo, manda que se eri-*
ja um altar de terra ou de pedras não lavradas, para' os sa
crifícios ( ê x 20,2 4 -2 5 ). Sôbre êsse altar selou-se a Aliança
entre Deus e o povo escolhido ( ê x 2 4 ,2 -8 ).
Dita em seguida Deus as suas ordens, para a construção
do Tabemáculo. Um véu divide-o em dois, separando o Santo
do Santo dos Santos. Nesse santuário, coloca-se o candieiro de
ouro, a mesa dos pães de proposição, o altar dos perfumes, e,
ao fundo, a arca da aliança com o propiciatório. Fora do tabernáculp, -*ei)contram-se o altar dos holocaustos e a .bacia de
•bronze (Ê x 25-27; 3 0 ), betermina também Deus quais as-ves-’
tes de seus sacerdotes e os ritos' d a ' sagração (Ê x 2 8 -2 9 ).
Nos 10 primeiros capítulos do Levítico, está consignado o
ritual do culto da Antiga Lei. O livro dos Números ( 15; 28-30)
enfeixa regras complementares.
Sacrifício por excelência — perfeito porque completo —
é o holocausto, destruição da vítima pelo fogo. Devia ser imo
lado cotidianamente pela coletividade, e, em determinadas cir
cunstâncias, também pelos particulares. Simbolizava o reconhe
cimento do soberano domínio de Deus sôbre a criatura, e ex
pressava o dom total que lhe fazia o ofertante.
O holocausto comportava essencialmente os ritos seguintes:
apresentação da vítima a Deus, imposição das mãos pelo ofèrtante, imolação, aspersão do sangue, espostejamento e com
bustão. •
‘
•• ;v : *
Òbàervfemos;. mais detidamente, >quatro gestos: a) a impo
sição das' mãos: “êle (o doador) porá a mão sôbre a cabeça
da vítima, a fim de que ela seja favoràvelmente aceita e lhe
sirva de expiação” (Lev 1,4). Êste gesto estabelece continui
dade entre o doador e a vítima; solidariedade que irá até a
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Não olhou, porém, para Caim, nem para os seus dons” (Gên
4 ,3 -5 ).
Não parece ter havido ordem ou instituição divina. Os pri
meiros homens sentiam-se impelidos, como por secreto instin
to, a testemunhar a Deus reverência e submissão, por atos
significativos dos seus sentimentos religiosos.
Um pouco mais longe, narra o autor inspirado que, após
o dilúvio, “Noé edificou um altar ao Senhor, e, tomando de
todos os animais e de todas as aves puras, ofereceu-os em
holocausto sobre o altar” (Gên 8,20).
Mais tarde, vemos Abraão como que balizar com altares
o seu itinerário na Terra da Promissão (Gên 12,7,8; 13,18).
Vitorioso de Codolaormor, vem-lhe ao encontro o enigmático
Melquisedec, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do
Deus Altíssimo.#1
Para firmar aliança com Abraão, o mesmo Deus lhe or
denou que sacrificasse “uma vaca de três anos, e uma cabra
de três anos, e um carneiro de três anos, e também uma rola
e uma pomba” (Gên 15,9). Abraão, tomando êstes animais,
imolou-os e os dividiu pelo meio, e fumo e fogo divinos pas
saram entre as duas partes, a fim de pactuar perpétuo concêrto (Gên 15,17; cf. Jer 3 4,18).
Nasce Isaac, e Deus tenta Abraão. Chama-o, e êle respon
de: Aqui estou. E Deus ordena: “Toma Isaac, teu filho único,
a quem amas, e vai à terra de visão, e aí o oferecerás em holòcausio, sôbreurnr'dos montes que eu 4e móstrar” (Gêm 22,2)..
Mas ó Senhor se contenta com*4V âtó heróico de obediência
e fé. “Não estendas a tua mão sobre o* menino, e não lhe fa
ças mal algum; agora conhecí que temes a Deus, e não per
doaste a teu filho único por amor de mim. Abraão levantou
os olhos, e viu atrás de si um carneiro prêso pelos chifres
entre os espinhos, e, pegando nêle, o ofereceu em holocausto
em lugar de seu filho” (Gên 2 2,12-13). E Deus com jura
mento fêz-lhe magníficas promessas: bênçãos, numerosa des
cendência, entre a qual figuraria Aquêle em que seriam ben
ditas todas as nações da terra (Gên 22,15 -1 8 ).
De Isaac, narra a Bíblia que levantou um altar em Bersabéia e invocou o nome do Senhor (Gên 26,25). De Jacob,
que, antes de separar-se de seu sogro Labão, imolou vítimas
B1) A oblação de Melquisedec foi muito cedo interpretada como
figura do Sacrifício eucarístico. Assim Clemente Alexandrino (Strom.,
4, c .2 5 ); S. Cipriano (Epist. 63, n .4 ); S. Ambrósio (De Sacf. 1.4, c.3, n .10; 1.5, c .l , n .l ) ; Eusébio de Cesaréia (Demonstratio evang. 1.5,c .3 ) etc. Cristo, ensinam esses Santos Padres, oferecendo o pão e
o vinho, realizou o que prefigurava Melquisedec; como Cristo, estabe
lecendo nova Páscoa, cumpria o que adumbrava o convívio mosai
co. Continuidade entre o culto cristão e o israelítico; superioridade in
finita daquele sobre êste.
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sobre o monte (Gên 31,54). Mais tarde, mandou-lhe Deus que
erigisse um altar em Betei (Gên 35,1,7). Antes de emigrar para
o Egito, sacrifica, em Bersabéia, ao Deus de seu pai Isaac
(Gên 4 6 ,1 ).
Passam-se quatro séculos e Moisés declara ao Faraó: ‘*0 Se
nhor Deus dos Hebreus enviou-me a ti para dizei: Deixa sair o
meu povo para que me ofereça sacrifícios no d e s e r to ...” (Ê x
7 ,1 6 ). Relata o Êxodo que Moisés edificou um altar após a vitória
sobre os Amalecitas ( ê x 17,15) e que Jetro, seu sogro, ofereceu a
Deus holocaustos e hóstias, das quais comeram Moisés, Aarão e
todos os anciãos de Israel ( ê x 18,12). Sabemos também que já
então havia, entre o povo eleito, uma casta de homens dedicados
ao culto público: os sacerdotes ( ê x 19,22).
Mas chegara o momento em que Deus, intervindo dire
tamente, daria êle mesmo a seu povo o ritual do culto. No Si
nai, logo após a promulgação do decálogo, manda que se eri
ja um altar de terra ou de pedras não lavradas, para os sa
crifícios ( ê x 2 0 ,2 4 -2 5 ). Sobre êsse altar selou-se a Aliança
entre Deus e o povo escolhido ( ê x 2 4 ,2 -8 ).
Dita em seguida Deus as suas ordens, para a construção
do Tabernáculo. Um véu divide-o em dois, separando o Santo
do Santo dos Santos. Nesse santuário, coloca-se o candieiro de
ouro, a mesa dos pães de proposição, o altar dos perfumes, e,
ao fundo, a arca da aliança com o propiciatório. Fora do ta^
.betnáculo,: ericontram-se o altar-dps holocaustos. e a bacia .tde
^bronze'( ê x 2 5-27; 30)*: Determina também Deus .quais as vêsr
tes dè seus sacerdotes e ó*s' ritos da sagração (Ê x 2 8 -2 9 ).
Nos 10 primeiros capítulos do Levítico, está consignado o
ritual do culto da Antiga Lei. O livro dos Números (1 5 ; 2 8 -3 0 )
enfeixa regras complementares.
Sacrifício por excelência — perfeito porque completo —
é o holocausto, destruição da vítima pelo fogo. Devia ser imo
lado cotidianamente pela coletividade, e, em determinadas cir
cunstâncias, também pelos particulares. Simbolizava o reconhe
cimento do soberano domínio de Deus sobre a criatura, e ex
pressava o dom total que lhe fazia o ofertante.
O holocausto comportava essencialmente os ritos seguintes:
apresentação da vítima a Deus, imposição das mãos pelo ofer
tante, imolação, aspersão do sangue, espostejamento e com
bustão. . .
Obsetvemos, mais detidamente, quatro gestos: a ) .a impo
sição das mãos: “êlè (o doador) porá a mão sôbre a cabeça
da vítima, a fim de que ela seja favoràvelmente aceita e lhe
sirva de expiação” (Lev 1,4). èste gesto estabelece continui
dade entre o doador e a vítima; solidariedade que irá até a
17*
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substituição do ofertante pela vítima, aquele se identificando a
esta, de sorte que, correndo o sangue do animal imolado, é
como se corresse, em homenagem a Deus, o sangue do próprio
ofertante.
b) o derramamento do sangue. Os semitas consideravam
o sangue como princípio vital (Lev 17,11,14; Deut 12,23).
Ora, a vida é de origem divina. Pertence pois a Deus que a
criou. Por isso, o sangue é coisa sagrada. Donde a interdição
formal (que já datava do tempo de Noé, Gên 9 ,4 ), repetida
até sete vêzes no Levítico e no Deuteronômio, de comer san
gue (Lev 17,10-11, etc.). Antes de poderem servir de alimen
to, os animais deviam ser inteiramente sangrados. °* Só a Deus
será lícito oferecer em homenagem o sangue dos animais, para
reconhecer-lhe o senhorio sôbre a vida de suas -criaturas. A libação do sangue da vítima, ao redor do altar, simbolizava, pois,
o sacrifício da vida do doadôr.
c) a combustão. A completa destruição da vítima assi
nalava magnificamente o nada que é a criatura diante do seu
Criador. Como não se compraziria o Senhor em tão humilde
homenagem? Expressa-o o sacro autor, por um pitoresco antropomorfismo: “oferta de suavíssimo cheiro ao Senhor” (Lev
1,17, etc.). E como o israelita concebe Deus *à guisa de “fogo
consumidor” (Gên .15,17; Deut 4,2 4 ), e que o fogo divino, em
certas ocasiões, consumiu o holocausto (Lev 9,24; Juizes 6,21;
3 Reis 18,38), simbolizava a Deus, em conseqüência, todo fogo.
que destruía qualquer holocausto.
'
Centro do culto hebraico, o holocausto devia ser — por di
vino preceito — perpétuo. Pela manhã e à noite eram reno
vadas as vítimas que se iam ardendo lentamente ( ê x 29,384 2 ; Ez 46,13-15; Num 28,3-8).
d) a oblação. Esta como se entranhava em todos os de
mais ritos, servia-lhes de alma e lhes dava sentido. Oblação,
para testemunhar reverência, temor, arrependimento, desejo de
purificação, súplica, a m o r ... Sem ela não havia sacrifício agra
dável a Deus (SI 50,18-21).
Regula também o Levítico as obiações de produtos agrí
colas: flor de farinha, azeite, pão, primícias das espigas de tri
go. Todos êsses donativos eram outros tantos atos de reconhe
cimento do. soberano domínio de Deus sôbre *os frutos da ter
ra. Em cada caso, parte da oblata era “queimada sôbre o aí-. •
*)
•*) Sabido é como o concilio de Jerusalém impôs essa lei à cristandade primitiva (At 15,29). O caráter sagrado do sangue tornava-o
também apto a selar álianças. Derramado sôbre ambas as partes, cria
va entre elas um laço vital — uma sorte de irmandade — e santo
(cf. Êx 24,3-8; Heb 9,18).
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tar em cheiro de suavidade ao Senhor"
pertencia aos sacerdotes.

(Lev 2 ,9 ).

O resto

Os “sacrifícios pacíficos” de animais visavam render gra
ças ou obter benefícios. Apenas o sangue, símbolo da vida,
e a gordura, símbolo de abundância, eram destruídos pelo fogo
“em oblação de suavíssimo cheiro ao Senhor" (Lev 3 ,5 ). O
resto era comido pelos doadores, no dia do sacrifício ou no
dia seguinte. Festim sagrado, tomado à mesa do Senhor, que,
recebendo com agrado o dom, partilhava-o com os ofertantes,
seus comensais (Deut 12,5-7).
Os sacrifícios “pelo pecado” e “pelo delito” revestiam
cunho mui peculiar. Por ele, o israelita pretendia expiar o seu
erro, desagravar a Deus, reconciliar-se com ele (Lev 4 -6 ).
O sacrifício pelo pecado devia ser oferecido por quem fal
tasse, por êrro ou ignorância, contra um dos mandamentos do
Senhor. Distinguia o legislador as diferentes categorias de cul
pados. O rito porém permanecia idêntico: apresentação da ví
tima, imposição das mãos do transgressor sôbre a cabeça da
vítima, como para transferir-lhe o pecado, substituí-la ao peca
dor (cf. Lev 16,21-22). O doador decretava-se, simbòlicamente, réu de morte. Seguia-se a imolação da vítima, com nume
rosas libações de sangue — significando a vida que se dava
para expiar. Enfim, a destruição pelas chamas. Apaga-se a fal
ta, reconcilia-se o culpado com Deus. Substituindo a vida do
homem, a vida do animaL pòr êle repara. “A vidada carçie
está no sangue, e eu dei-o
a'vó s, para que com êlefaçaisexpiação sôbre o altar, pelas vossas almas" (Lev 17,11).
Enfim, o sacrifício pelo delito visava purificar o que da
nificara a propriedade de Deus ou a de seus próximos. Re
parado o dano, era ainda oferecido um sacrifício, para resga
tar a transgressão.
Ápice do cerimonial levítico era a grande
(Lev 16,1-34). Rito de renovação que restituía
povo eleito. Nesse dia, solene entre todos, devia
de qualquer obra servil, e afligir-se a alma pela
16,29; 23,27,32; Num 2 9 ,7 ).

Expiação anual
a santidade ao
Israel abster-se
penitência (Lev

Medianeiro da aliança, o sumo sacerdote despojava as vis
tosas e ricas vestes, e revestia-se de linho branco, símbolo da
pureza a ser-adquirida. Tomava um novijho^ e um cordeiro para
holocausto é imolava-os "em expiação dos pecados seus e de
sua. casa. Por . e x c e ç ã o — a única rio ano todo — tal expia
ção não se fazia ao redor do altar dos holocaustos, no Santo,
mas no próprio Santo dos Santos. Neste, o súmo sacerdote pe
netrava uma primeira vez, com o turíbulo na mão, para quei
mar perfumes; voltava ao Santo, colhia o sangue do novilho
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imolado, penetrava de novo no Santo dos Santos e fazia uma
aspersão ao oriente do propiciatório ” , e sete outras diante dêste.
Purificado, o sumo sacerdote podia purificar o povo. To
mava dois bodes e, designado um pela sorte, imolava-o. Com
o seu sangue, repetia as mesmas cerimônias expiatórias no San
to dos Santos. E, para figurar aos olhos do povo a eficácia
do rito, o Sumo Sacerdote transferia, simbolicamente, ao segundo
bode tôdas as transgressões de Israel: “postas ambas as mãos
sobre sua cabeça, confesse tôdas as iniqüidades dos filhos de
Israel e todos os seus delitos e pecados; e carregando-os com
imprecações sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á para o deserto” (Lev 16,21). Era o “bode emissário”. Terminava a ceri
mônia com a imolação de dois cordeiros em holocausto, um
pelo Sumo Sacerdote, o outro pelo povo.
Estavam assim apagadas tôdas as faltas, cometidas por to
dos, durante todo o ano. Pelo fato mesmo, estavá recobrada
a santidade. O sangue das vítimas substituía o sangué' dos pe
cadores, e Deus perdoava seu povo contrito*
Tal, em mui rápido escôrço, o ritual dos sacrifícios he
braicos. A magnificência a que podia atingir, atesta-a a nar
rativa da dedicação do Templo, por Salomão. Prolongaram-se
as festividades por 14 dias e, sem contar os holocaustos, foram
imolados, como hóstias pacíficas, 22.000 bois e 120.000 ovelhas
(3 Reis 8,63).
Contudo, ao passar dos século^,, o sacrifício, cultuai, q u e.
devia traduzir o sacrifício íntimo dos doadores,; tendeu á dêstese dissociar. Os ritos sagrados, de símbolos dos sentimentos da
alma que eram, descaíram a formalismo vão. Esvai-se a ado
ração, a penitência, o amor.
Ora, não basta fazer um gesto ritual. E.’ indispensável que
Deus o tenha por bom, mostrando benevolência maior, per
doando a transgressão, reconciliando consigo o pecador. De ou
tra forma, vão é o sacrifício. Já dissera a Escritura que Deus
não aceitou as oblações de Caim. Só lhe agradaram as de Abel.
Pela boca dos profetas, Deus fêz ouvir as mais solenes
objurgações. “De que me serve a mim á multidão dos vossos
sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de car
neiros, e de gorduras de animais nédios; não folgo com sangue
de bezerros, nem de cordeiros, nem de b o d e s ...” (Is 1*11-12).
“Vossos holocaustos não me'agradam, nem me sãò siiaves .vo.s1
sos sacrifícios” (Jer 6 ,20). “Eu quero a misericórdiá e não- o
sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos”
(Os 6 ,6). “Sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não
a aceitou” (Os 8 ,13). “Aborreço, desprezo as vossas festas, e
"*) Placa de ouro, que servia de tampa à Arca da Aliança, e onde
a Glória do Senhor por vêzes se manifestava.
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as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E,
ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não
me agradarei dêles, nem atentarei para as ofertas públicas de
vossos animais gordos” (Am 5,21-22). “Com que me apre
sentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus altíssimo? Vi
rei perante ele com holocaustos? Com bezerros de um ano?
Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De dez mil ri
beiros de azeite?” (Miq 6,6-7).
E Daniel já previra, cheio de terror, o dia em que o ho
locausto, supostamente perene, cessaria de todo, substituído pela
“abominação da desolação” (Dan 8,11-13; 11,31; 12,11).
Porém Malaquias, o último dos profetas, veio projetar um
raio de esperança sobre tão desoladora perspectiva. Anteviu,
não já a extinção definitiva do rito sacrificatório, senão o ad
vento de um novo Sacrifício, agradável ao Senhor, a ser ofe
recido em todo lugar. “Eu não tenho prazer em vós, diz o Se
nhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oblação.
Mas desde o nascer do sol até o poente será grande entre as
nações o meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu
nome incenso e uma oblação pura; porque o meu nome é gran
de entre as nações, diz a Senhor dos exércitos”. 84
O Sacrifício de Cristo 55

À voz ameaçadora dos profetas do Senhor, responde o Unigênito: “Entrando.no mundo, diz (ao P a i): não quiseste hós• tiã, 'riem oblação,' mas me formaste um corpo; os holocaustos
pelo pècado hão te agradaram; então eu disse: Eis-me que
venho. . . para fazer, ó Deus, a tua vontade. . . Por essa von
tade fomos santificados mediante a oblação, uma vez feita, do
corpo de.Jesus Cristo” (Heb 10,5-10).
Se indagamos o último porquê dessa oblação de Cristo,
não encontramos outra explicação senão a de S. Paulo: “Cris
to nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus, como
oferenda de suave odor” (Ef 5,2).
Os antigos holocaustos consumia-os o fogo natural, o ho
locausto do Calvário foi devorado por êsse incompreensível
amor.
" 0 Mal 1,10-11. Desde a Didaché (c .1 4 ) e S. Justino (Diálog.
c.41, 116, 117) interpreta-se esta profecia do Sacrifício eucarístico.
Diversos exegetas modernos fazem observar que Malaquias em vez de
empregar 6 t^rnio àlah, holocausto ou zebhah, sacrifício sangrento, pre
feriu o têrrao .minehah que designa o sacrifício não-sangrento, a òblação. Assim prenunciava 0 sàcrifíçio não-sangrento do pão e do Vi
nho sobre o altar cristão.
8B) Esperamos consagrar o nosso próximo volume, com a mercê
divina, ao Mistério de Cristo. Trataremos então, com vagar, do Sacri
fício do Calvário. Aqui daremos tão só o indispensável à compreensão
do Sacrifício do altar.
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A epístola aos Hebreus se compraz em exaltar o Sacrifí
cio de Cristo, contrastando-o com os sacrifícios levíticos. Múl
tiplos os sacerdotes do antigo culto, único — porque perfeito
— o Pontífice da Nova Aliança (Heb 7,23-27). Múltiplas as
vítimas do antigo tabernáculo, única — porque perfeita — a
Vítima do Calvário (Heb 10,1-10). Múltiplos os sacrifícios ju
daicos, único — porque perfeito — o Sacrifício de Cristo, ofe
recido uma vez por todas (Heb 9,26; 10,14).
Tomando justamente a cerimônia mais solene do culto ju
daico, a Expiaçao, o autor inspirado mostra que era apenas pre
paração e figura da Paixão do Redentor.
O fato de só o Sumo Pontífice/ uma só vez ao ano, pe
netrar apenas por alguns instantes no Santo dos Santos, onde ha
bitava a glória de Deus, tornava evidente que o acesso a Deus
continuava impérvio ao povo e que a expiação, sempre a se
repetir, era ineficaz.
Mas o Eterno Sacerdote entrou uma vez por tôdas no San
to dos Santos celeste — diante da face do Pai — e expiou
definitivamente as prevaricações de todos os homens. Não já
libando o sangue de bodes e novilhos, mas vertendo o próprio
Sangue, como Mediador que era da Nova Aliança (Heb 9 ,1-15).
Aqui S. Paulo evoca a pactuação da aliança no Sinai, se
lada com o sangue das vítimas espargido parte sobre o altar
de Deus, parte sobre o povo, para criar fraternidade de san
gue entre os israelitas e o seu Deus.
Na antiga lei, .continua a epístola, .cab ia‘■tríplice/.mú^us-aa.
sangue dós ‘ sacrifícios: pactuar a aliança; /purificar das culpas,
expiar os pecados. O Sangue do Salvador também realiza êsse
tríplice efeito, porém de maneira infinitamente mais perfeita e
uma vez por tôdas. Cristo substituiu-se a nós, levando nossos
pecados, e os aboliu de uma feita. Sacrifício não iterável, de
finitivo como a própria morte (Heb 9 ,2 7 -2 8 ).
Insiste o Apóstolo sôbre o caráter figurativo e precário das
oblações antigas, que obrigavam a perpétuas e ineficazes repe
tições. Sentindo a necessidade do perdão, multiplicavam os is
raelitas as vítimas, mas debalde. Veio o Redentor e com o único
Sacrifício do Calvário, remiu para sempre todos os nossos pe
cados. . Eficácia suma e eterna. Donde lhe veio êsse valor? Da
vontade do Pai e da aceitação do Filho. “Em virtude desta
vontade, somos santificados, mediante a oblação, uma vez por
tôdas, do córpo de .Jesus Cristo” (Heb 10,10).
Desde a Encarnação, o Filho se ofereceu em Sacrifício (SI
3 9 ,7 -9 ). Mas foi vontade do Pai que êsse sacrifício se- con
Cristo aceitou livremente•
)
sumasse pela imolação sangrenta.
••) João Batista designou Jesus como Cordeiro de Deus. Pensamos logo no cordeiro pascal, e de fato, S. Paulo escreve que “Cristo,

III. O Sacrifício da Missa

265

esta disposição, por um ato de perfeita obediência. Livremente,
porque, em verdade, êle se imolou a si mesmo (Heb 9 ,1 4 ).
Toda a sanha de judeus e romanos não teria logrado separarlhe a alma do corpo, se o Verbo que governava a santa Hu
manidade assim não houvesse decidido. Di-lo o mesmo Jesus:
“Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida, para de
pois outra vez a assumir. Ninguém ma tira de mim, mas eu
por mim mesmo a dou, e tenho o poder de a dar, e tenho o
poder de a assumir. Êste é o mandamento que recebi de meu
Pai” (Jo 10,17-18; cf. Is 53,7).
Talvez por isso o evangelho consigne que “Jesus claman
do com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito” (Lc 2 3 ,4 6 ). A voz forte mostra que êle está cheio
de vida, e só morre porque arranca, com violência, o espírito
do seu corpo, e entrega-o, obediente, ao Pai (Jo 19,30).
A separação, violenta e livre, do Corpo e do Sangue de
Cristo na Cruz, colocando o Filho em estado de vítima imolad^
ao Pai, foi a manifestação exterior da oblação interna pela
qual Jesus se entregou, sofrendo voluntàriamente a morte, por
obediência, numa homenagem de valor infinito, que resgatava
tôda ofensa humana.
Mas o que move a vontade do Pai a ordenar tão dura
obediência? — O amor. Êste amor que lhe fêz entregar o seu
Filho Unigênito (Jo 3 ,1 6 ). O que move a vontade do Filho,
fazendo-o acolher a imolação proposta pelo Pai? Ainda o amor,
que o. torna oblação *e hóstia por nós\,(*Ef 5,2)..
■ -r
•^AssiraV *õ’ Pai; por amor, manda ó Filho morrer, e or Filho,
por amor, aceita de morrer. No Sacrifício de Cristo, tudo é amor.
Explicitando e ordenando os dados da Escritura, podemos
assinalar quatro excelências do Sacrifício de Cristo.
I9 Na antiga lei, as vítimas eram . animais, oferecidos pe
los donos; aqui é um Homem, capaz de vontade livre, que se ofe
rece a si mesmo.
29 A vítima não é apenas homem senão Homem-Deus, Fi
lho do Pai. O derramamento de seu sangue revestirá pois in
finito valor.
39 A vontade do Pai determina todas as circunstâncias do
Sacrifício perfeito, como anteriormente fixara o ritual dos sa
crifícios figurativos.
49 Cristo é, a um tempo, Sacerdote e Vítima. Êle mesmo
v oferece, êle'. mèsmo é a vítima oferécida. Desde, á Éncãrnação,
Jesus fói \ ungido sacerdote e consagrado vitima. "Em cònser
nosso cordeiro pascal, foi imolado” (1 Cor 5,7). Mas
epístola aos HebVeus nos leva a pensar também 'nos
dianamente oferecidos, pela manhã e à noite, como
Templo (Num 28,3). Cristo é a verdadeira vítima
cotidiano.

a doutrina da
cordeiros coti
holocausto, no
do holocausto
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qüência, todos os seus atos — como outras tantas manifesta
ções de obediência e amor — devem ser considerados como sa
crifícios. Mas tudo, na sua existência, convergia para a Cruz
onde, “levantado entre o céu e a terra, oferece o salutífero sa
crifício de sua vida” (Mediator Dei, n .1 5 ).
Cumpriu, então, o Verbo encarnado, em plenitude, a sua
função sacerdotal, imolando a sua Humanidade como hóstia, e
aceitando, com suma obediência e amor, todas as circunstâncias
de sua Paixão, predeterminadas pelo P a i .CT
Holocausto, homenagem de adoração, sumamente agradá
vel a Deus; sacrifício expiatório, que remia todos os pecados;
sacrifício pacífico que agradecia a Deus e nos impetraria os
seus bens: a graça e a vida eterna. Culto perfeito prestado ao
Pai pelo Sumo Sacerdote do Novo Testamento.
À luz dêsses esclarecimentos, talvez nos apareça, com vi
gor e profundeza maiores, o sentido teológico do majestoso
exórdio com que Pio XII enceta seus ensinamentos sobre a sa
grada Liturgia: “O Mediador entre Deus e os homens (1 Tim
2 ,5 ) o grande pontífice que penetra nos céus, Jesus, Filho de
Deus (Heb 4 ,1 4 ), ao empreender a obra de misericórdia com
que enriqueceu de benefícios sobrenaturais o gênero humano,
é fora de dúvida que teve em vista restabelecer entre o homem
e o seü Criador a ordem de relações já perturbada pelo pe
cado, e reconduzir ao Pai Celeste, primeiro princípio e último
fim de todas as coisas, a pobre posteridade de Adão, gafada
do pecado original. Por isso, enquanto na* terra peregrinou, não
só pregou o comêço da Redenção e declarou inaugurado' o Rei
no de Deus, mas também, pela oração assídua e pelo sacrifício,
se aplicou a procurar a salvação das almas, até o momento em
que, suspenso da Cruz, se ofereceu a Deus como vítima ima
culada para purificar a nossa consciência das obras mortas,
a fim de podermos servir ao Deus vivo (Heb 9 ,1 4 )” (Mediator
Dei, n . 1).
O Sacrifício do Calvário e o Sacrifício da Missa

O Salvador não quis que o seu Sacrifício sangrento, de
onde nasceu a Igreja cristã, permanecesse entre nós apenas qual
longínqua lembrança, a ser atingida pela fé. Foi vontade sua
perpetuar êsse Sacrifício ao longo do tempo, tornando-o pre
sente a cada instante que passa da história do mundo..
Assim como o Verbo nos poderia ter §alvadó sem ' a En
carnação redentora, e entretanto qlíis salvar-nos‘no Calvário pelo87
87) Donde os evangelhos acentuam que, na Paixão,
xado ao acaso; tudo era realização das profecias, logo
determinação divina. Por isso, no momento de expirar,
cumprido as profecias, disse: “Tudo está consumado”

nada foi dei
tudo era preJesus, havendo
(Jo 19,28,30).
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contacto da sua Carne e a aspersão do Sangue de sua Paixão,
assim também decretou continuar a pôr a sua Carne em contacto
com a nossa e a aspergir-nos com o seu Sangue, de modo sacra
mental, no Sacrifício da Missa.
Motivo de tal vontade não foi, de certo, a ineficácia e im
perfeição do Sacrifício da Cruz. Perfeito e acabado em si, logo
definitivo, resta-lhe todavia a ser aplicada a virtude, pessoal
mente, a cada homem que aparece no mundo. Nesse sentido po
dia S. Paulo falar no que faltava à Paixão de Cristo e que
êle, Paulo, completava pelo Corpo de Cristo que é a Igreja
(Col 1,24).
Ora, nada falta à Paixão de Cristo a não ser a nossa par
ticipação individual. Resta, portanto, êste aplicar-se a cada cria
tura humana, em todos os tempos e lugares ( Mediator Dei,
n .7 2 -7 3 ). Resta ainda que o culto perfeito, uma vez rendido ao
Altíssimo, no Calvário, perdure no tempo, pois que êle é de
vido, todos os dias e por todos os homens.
Para assegurar, pois, a presença perpétua de seu único e
definitivo Sacrifício sangrento, o Senhor, na véspera de pade
cer, instituiu o Sacrifício não-sangrento, a que vulgarmente cha
mamos “Missa”.
No Cenáculo, o rito era representação antecipada da imolação da Cruz, depois, passou a ser representação comemora
tiva dela.
Xom o -.outrQra' Melquisedec, rei de Salém e sacerdote .do
Altíssimo (Gên 14,18), ofereceu' pão e vinho, assim Cristo, sa- '
cerdote segundo a ordem de Melquisedec (SI 109,4; Heb 5,6;
7 ,1 1 -2 2 ), ofereceu ao Altíssimo pão e vinho, símbolo de seu
Corpo e de seu Sangue. “Quem mais sacerdote do sumo Deus
que Nosso Senhor Jesus Cristo, êle que ofereceu um sacrifício
a Deus Pai, aquêle mesmo que havia oferecido Melquisedec:
pão e vinho, quer dizer, o seu Corpo e o seu Sangue?” (S.
Cipriano, Epist. 63, n .4 ).
Tendo instituído o rito incruento, Jesus acrescentou: “F a
zei isso em memória de mim”. “Se o mesmo Jesus Cristo, Senhor
e Deus nosso, é sumo Sacerdote de Deus Pai, e mandou que
se fizesse isto em memória sua, por certo, o sacerdote faz na
verdade as vêzes de Cristo, quando imita o que Cristo fêz e
oferece um sacrifício verdadeiro e pleno, na Igreja, a Deus Pai,
desde que o oferece como vê que Cristo o ofereceu” (S. Ci
priano, 1. c. n .14)'. •
:
A índole genuinamente sacrifical da Missa* (D. 1045)
desvenda na própria narrativa da instituição.^

se

I9 O pão “rompido”, símbolo da morte violenta; “dado”
ou “entregue” pela salvação dos homens. O vinho que corre
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do cálice08 aos lábios dos Apóstolos figura o Sangue “derra
mado por muitos”.
Nos sacrifícios de expiação da antiga lei, os pecados eram
simbòlicamente transmitidos à vítima, que os pagava com o seu
sangue. O sacrifício de Jesus, figurado por aquêle, terá virtu
de realmente redentora.
A separação do pão e do vinho simboliza a separação
do Corpo e do Sangue, logo a morte de Jesus. Observe-se que
na relação da instituição os verbos estão todos no presente:
o Corpo já é dado, no pão; o Sangue já é derramado, no vi
nho. Jesus se coloca em situação de vítima; apresenta o seu Cor
po e o seu S^pgue coma em estado de morte O /ito representa
o futuro, quanto .a realidade dos fatos, porém* já o" inicia; á Ceia
misticamente antecipa o Sacrifício cruento.
29 O “Sangue da Nova Aliança” evocaria, aos olhos dos
Apóstolos, familiarizados com a história sagrada, a antiga alian
ça com os seus ritos sacrificatórios e suas aspersões de sangue.
Jesus retoma os próprios termos de Moisés: “Êste é o sangue
da aliança que o Senhor celebrou convosco” ( ê x 24 ,8 ). A imolação de Cristo selará pois uma aliança nova entre Deus e os
homens, e a antiga aspersão material do Sangue das vítimas
será substituída pela absorção sacramental do Sangue do
Cordeiro.
39 Jesus oferece o seu Corpo e o seu Sangue, presentes
sob as aparências do pão e do vinho, durante uma ceia ritual.
Em certos sacrifícios levíticos, os ofertantes eram comensais de
Deus, partilhando da vítima oferecida; assim Jesus coloca-se,
por antecipação, em estado de vítima e faz os Apóstolos comun
garem ao Sacrifício que está para ser consumado na Cruz. E
os Doze deverão repetir o rito “em comemoração”. Na Ceia do
Cenáculo, representava-se a futura imolação; nas ceias subseqüentes dos Apóstolos e de seus sucessores, será comemorada
a mesma imolação.
Tanto o rito eucarístico revestia, aos olhos de S. Paulo,
um sentido sacrifical, que êle o compara, como vimos, aos fes
tins oride os judeus comiam das carnes sacrificadas ao seu
Deus e os pagãos as viandas imoladas aos ídolos, participan
do respectivamente da mesa de Deus e da mesa dos demô
nios (1 Cor 10,21).
E assim como os idolotitos eram demoníacos por conser
varem o contacto com os ídolos, e nas carnes dos sacrifícios*'
judaicos perdurava o caráter sagrado, assim o rito eucarístico
não é mera comemoração (embora seja comemoração) do Sa- *•
)
*•) O simples têrmo "cálice0 revestia, na bôca
acepção sacrifical (Mt 20,22; 26,39,42; Jo 18,11).

de Jesus,

uma
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orifício da Cruz, mas apresenta atualmente Cristo em estado de
hóstia oferecida ao Pai: é comemoração eficaz.
O gesto que fazemos quando nos benzemos, chamamo-lo,
com razão, sinal da Cruz. Há um outro sinal da Cruz, muito
mais augusto, porque não apenas simboliza ou representa o
mistério da Cruz, não é puro sinal senão sinal eficaz, Sacra
mento, torna presente a Cruz. Na Missa está todo o Sacrifício
do Gólgota — simbòlicamente por certo, mas também realmente.
Sob as aparências do pão e do vinho, separados um do outro,
encontram-se o Corpo dado por nós e o Sangue derramado
por nós. A Missa é um sacrifício sob forma sacramental.
Jesus..orêlena aos seus a repetição do rito incruento insti
tuído no Cenáculo a fim de tornar presente a Vítima imolada
por nós na Cruz e assim: a) relembrar o Sacrifício cruento
( “anunciar a morte do Senhor”, diz S. Paulo); b) oferecer ao
Pai culto perfeito; c) aplicar-nos a virtude da Cruz, sobretudo
pela comunhão, para que vivamos por Cristo (Jo 6 ,5 7 ).
Do exposto flui com evidência que o Sacrifício da Missa
não suplanta ou substitui o Sacrifício do Calvário, nem mes
mo é independente dêle. Toda a realidade da Missa está em
função da Cruz. Por ela existe, a ela se refere inteiramente, dela
tira sua eficácia, a ela está subordinada em tudo.
Embora as calúnias de Lutero e Calvino, a doutrina católica
da Santa Missa faz tampouco “concorrência” ao Calvário, como
lhe fêz a Ceia do Cenáculo. Não menoscabámos, nem mesmo ate
nuamos, a doutrina da epístola aos Hebreus sobre a suficiência
e unicidade do Sacrifício da Cruz. Não volvemos às oblações an
tigas, repetidas sem cessar; não pomos um sacerdócio humano no
lugar do Eterno Sacerdote; nem apresentamos uma nova reden
ção para substituir a de Cristo. Valeríam as objeções, fosse o
Sacrifício da Missa independente do Sacrifício da Cruz. Mas a
unidade do Sacrifício de Cristo é um dogma católico.
A Missa é a Ceia que se reproduz entre nós. A falar com
todo o rigor, ela não repete o único e definitivo Sacrifício, ela
repete o rito sacrifical do Cenáculo, que nos torna presente o
Sacrifício do Gólgota. O rito incruento representa sacramental
mente, e pelo fato mesmo nos traz, o Sacrifício cruento ofere
cido, uma vez por tôdas, na ara da Cruz. Por isso mesmo rei
teramos o rito. O que se multiplica, pois, não é o Sacrifício,
são as presenças do único Sacrifício,, nos diversos lugapes e.
tempos. A "Missa faz com que o Calvário persevere, atualmente,'
entre os homens.
Sem dúvida, o rito eucarístico é sacrifical. Com tôda pro
priedade falamos no Santo Sacrifício da Missa. “O augusto Sa
crifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração

270

Capítulo IV : O Sacramento do Altar

da Paixão e Morte de Cristo, mas um verdadeiro e propriamente
dito sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, o Sumo
Sacerdote faz o que fêz uma vez sobre a Cruz, oferecendo-se to
talmente ao Pai eterno como hóstia gratíssima” (Mediator Dei,
n .6 4 ) . Mas êste sacrifício sacramental não se distingue do
sacrifício da Cruz, senão pelo modo incruento de ser ofereci
do. Ele se refere e ordena todo inteiro ao sacrifício cruento.
Êle representa um milagre de amor: Jesus encontrou o meio
de dominar o escoamento do tempo, e de fazer que o sacrifício
da Cruz não fosse apenas remota lembrança, senão realidade
presente.
Reiterando o memorial, asseguramos o perdurar do único
Sacrifício cruento. Só o Sacrifício cruento dá realidade ao Sa
crifício incruento. A Paixão é o Sacrifício do Senhor que ofe
recemos sobre o altar, ensina S. Cipriano (Epist. 63, n .1 7 ).
Portanto a Missa não substitui nem mesmo aperfeiçoa o Cal
vário. Justamente por ser tão perfeito e definitivo, êste pode
ser distribuído pelos séculos fora, sem se esgotar e multiplicar.
Na Cruz e no Altar, imola-se a mesma Vítima pelas mãos
do mesmo Sacerdote. A diferença no modo de oferecer (cruen
to, incruento), longe de multiplicar, assegura a unidade do Sa
crifício de Cristo. De outra forma, Jesus morrería de novo tan
tas vêzes quantas é celebrada a Missa. O modo sacramental tem
por efeito de subtrair ao tempo a ação sacerdotal de Cristo.
Torna presentes a oblação, os atos interiores do Salvador, a sua
morte física, sem recomeçá-los, logo sem multiplicá-los. Pois o
sinal ou representação não multiplica a realidade assinalada e
representada; apenas a perpetua.
Intérprete infalível da doutrina revelada, o Concilio Tridentino insiste sobre a unidade do Sacrifício de Cristo: única e
a mesma, a Hóstia oferecida; único e o mesmo, o Sacerdote
que se ofereceu a si mesmo na Cruz e que, agora, se oferece
sôbre o Altar. As diferenças são acidentais: a) na Missa, Cristo
se serve, como de instrumentos, de homens consagrados; b) o
modo de oferecer, outrora cruento, hoje é incruento; c) um só
foi o Sacrifício cruento da Cruz; são de tôdas as horas os Sa
crifícios sacramentais, que representam aquêle e lhe transmitem
os frutos (D. 940). Anatematiza o Concilio quem se atrevesse
a afirmar que a Missa derroga a Cruz (D. 9 51). Ao contrário,
a salvação merecida pela Cruz nos é aplicada pela Missa.
Ressaltando, de modo admirável, a unidade do Sacrifício
— cruento e incruento — do Salvador, e mostrando que ela
é unidade de subordinação, o Concilio recorda que, a fim de
remediar a ineficáqia dos antigos sacrifícios, a misericórdia do
Pai dçcretou a vinda do Sacerdote perfeito; e prossegue: “Este
Senhor e Deus nosso, posto devesse oferecer-se, uma só vez,
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pela sua morte sobre a ara da Cruz, para obrar a eterna sal
vação, todavia, já que a morte não lhe extinguiria o sacerdócio,
êle, na derradeira ceia, na noite em que seria entregue, — para
deixar à Igreja, espôsa sua dileta, um sacrifício visível (como
pede a natureza humana) que representasse o sacrifício cruen
to a ser oferecido uma vez por todas na Cruz, e que lhe guar
dasse a memória até o fim dos séculos, e lhe aplicasse a virtude
salutar em remissão dos pecados cotidianos por nós cometidos
— declarando-se Sacerdote constituído para sempre, segundo a
ordem de Melquisedec, ofereceu o Corpo e o Sangue seus, sob
as aparências do pão e do vinho, a Deus Pai, e sob os mes
mos símbolos distribui-os a seus Apóstolos — que então cons
tituira sacerdotes do Novo Testamento — a fim fie que os
tomassem. E preceituou-lhes, bem assim como a seus sucessõ"res no sacerdócio, que oferecessem, pelas seguintes palavras:
“Fazei isso em minha comemoração”, como sempre a Igreja
católica entendeu e ensinou” (D. 938).
Desse texto, tão denso como luminoso, podemos colhêr far
ta messe de verdades capitais:
l 9 O valor absoluto do Sacrifício do Calvário. A morte de
Jesus foi Sacrifício verdadeiro, por êle mesmo oferecido, na
qualidade de eterno Sacerdote. Sacrifício único, de alcance de
finitivo.
2 9 O Sacrifício do Altar não é nova oblação, diversa do
único Sacrifício da Cruz. Altar e Cruz são interdependentes.
Aquêle está subordinado a esta. Diferem só por modalidades
secundárias.
39 A instituição do Sacrifício eucarístico teve por finali
dades: a) simbolizar o único Sacrifício da Cruz e assim tornálo sempre presente no tempo; b) conservar-lhe por conseguinte
a memória; c) aplicar-nos os seus ubérrimos frutos.
4 9 A fim de realizar tais finalidades, Cristo instituiu: a) um
sacerdócio ministerial; b) um Sacrifício visível e sacramentalf
que representa, isto é, figura, simboliza e torna presente o Sa
crifício do Calvário, e também, subsidiàriamente, satisfaz o pen
dor humano para as coisas sensíveis.
59 O Sacrifício eucarístico foi oferecido pela primeira vez
na Ceia. Esta referia-se a um tempo ao futuro — como repre
sentação antecipada do Calvário — e ao passado como reali
zação da figura da páscoa antiga.
Prossegue o Concilio êsse ensinamento, ’ falando sobre a
Páscoa. Após haver celebrado a antiga páscoa, o Salvador ins
tituiu a sua nova Páscoa. Por ordem divina, o povo israelita
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imolava, cada ano, o cordeiro pascal, a fim de comemorar a
“passagem” 68 do Anjo do Senhor, naquela noite tremenda em
que exterminara os primogênitos dos egípcios, poupando ape
nas as casas marcadas com o sangue do cordeiro. Em conseqüência, foram libertados do cativeiro, e caminharam rumo à
Terra de Promissão. Sem o saber, os hebreus prenunciavam a
nova Páscoa, que seria a imolação do Cordeiro que tira os
pecados do mundo 60 e a “passagem” do Filho de Deus, deste
mundo ao Pai (Jo 13,1), para nos arrancar do cativeiro de
Satanás e nos transferir ao seu Reino.
Jesus, pois, tendo celebrado a páscoa antiga, substituiu-a
por uma outra, nova, a ser celebrada por seus sacerdotes, sob
forma sacramental. Nesta, comemorar-se-ia a sua imolação e a
sua passagem. O cordeiro e o cálice da páscoa judaica são
substituídos pelo pão e o vinho eucarísticos, contendo o Corpo
e o Sangue do Cordeiro de Deus, imolado por nós. A figura
desaparece, diante da realidade mais perfeita que a cumpre.*01
Assim Jesus instaurava no mundo aquela oblação pura e uni
versal, vaticinada por Malaquias.
A Missa primitiva

Fiel ao preceito de seu Fundador, a Igreja desde os primórdios celebrou o Sacrifício incruento. A mais antiga •descri
ção que tenhamos..da Santa. Missa, devemo-la. a S. Justino,: que,
escrevendo para pagãos, foi, com o-era natural, bastante ^suciijto
er encoberto.
“O dia chamado do sol (doirtiogò), reúnem-se
no mesmo lugar todos os que habitam a cidade* e os campós.
Lêem-se os comentários dos Apóstolos ou as escrituras dos
profetas, segundo o permite o tempo. Havendo o- leitor termi
nado, o presidente exorta por suas palavras à imitação dessas
coisas excelsas. Depois, todos nos levantamos e rezamos jun
8#) Páscoa significa passagem, como já dissemos.
ao) S. João nota expressamente que, na Cruz, nenhum osso de Je
sus foi quebrado, a fim de cumprir a Escritura (Jo 19,36). Esta Es
critura refere-se ao cordeiro pascal: Deus proibira que se lhe que
brasse qualquer osso (Ê x 12,46; Num 0,12). Cumpria-se também a
profecia do Batista designando Jesus como Cordeiro (Jo 1,29,36; cf.
1 Cor 5,7; Apoc 5,6,12).
•*) A Missa realiza e substitui as figuras antigas, mas não as
destrói; sob.releya-as. Por isso no Cânon da Missa, imploramos a Deus
olhe, propício e sereno, as nossas oblatas, como outrora. se dignou
dV aceitar às ofertas de seu servidor, o justo Abel, e o sacrifício de
nosso patriarca Abraão, e o sacrifício santo, a . hóstia imaculada'que'
ofereceu Melquisedec, seu sacerdote.
•*) S. Justino debuxa em dois lugares a liturgia da Missa. No pri
meiro, descreve a Missa que se celebrava logo após o Batismo (Apolog.
I, 6 5 ); no segundo, o sacrifício celebrado cada domingo (Apolog. 1,
67). Daremos o texto desta segunda narrativa e, em nota, os informes
complementares, tirados da primeira.
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tos orações.fla Acabada a oração, o pão, o vinho e a água são
trazidos ao presidente; êste, segundo o poder que tem, eleva
a Deus orações e ações de graças. 6< O povo aclama, dizendo
“Amém”. A cada um dá-se e se faz participar cada um dos
elementos “eucaristizados”, e aos ausentes se lhos envia por
meio de diáconos. ° Os ricos que querem dão as esmolas que
lhes aprazem, segundo a sua vontade. O que é assim recolhido
é levado ao presidente e êle socorre órfãos, viúvas, os indigentes
por motivo de doença ou qualquer outra causa, os encarcera
dos, 05 peregrinos. Numa palavra, cuida de quantos necessitam”
(Apolog., I, 67).
Reconhecemos, nesta liturgia arcaica, os lineamentos essen
ciais de nossa Missa de hoje: as leituras do Antigo e do Novo
Testamento; a prédica ou homília; as orações; o ofertório; a
consagração, o beijo de paz, a comunhão e a coleta de esmolas.
A Missa centro da religião cristã

À luz das explicações precedentes, bem se entende que a
Missa se tenha tornado o centro da vida da Igreja. I9 Sociedade
cultuai, a Igreja concentra-se em tôrno dêsse ato supremo do
culto, o Sacrifício próprio da religião cristã, o único quê agrada
plenamente a Deus, e lhe manifesta, de modo condigno, nossa
comum servidão e homenagem. 29 Sociedade de salvação, a
Igreja reitera sempre, e sempre .o memorial que torna realmen
te presenteia Redenção e lhe esparge os benefícios sôjbre/o muhdo.
porque’ os sofrimentos (de Cristo) são o mistério prin
cipal da salvação, é corresponder às exigências da fé católicà
ea) No texto paralelo, S. Justino indica o objeto dessa oração co
letiva: "Rezamos fervorosamente orações comuns, por nós mesmos, pelo
que foi iluminado (batizado) e por todos os outros que estão em tôdas as partes, a fim de que, tendo logrado o conhecimento d a*1 ver
dade, sejamos dignos de levar, por nossas obras, uma vida reta, e de
cumprir os mandamentos, de sorte que consigamos a eterna salvação.
Acabadas as preces, nós nos saudamos com o ósculo da paz” (Apolog.,
I, 65).
M) “Recebidas essas coisas (o pão e o cálice com vinho e água)
o que preside dá louvor e glória ao Pai de todos pelo nome do Filho
e do Espírito Santo; e dá abundantes graças por êstes dons que Deus
se dignou nos conceder” (Apolog., I, 65). No capítulo seguinte, in
dica a "forma” da Eucaristia, ou sejam as palavras da instituição;
recorda o mandamento dado aos Apóstolos de repetir o rito, e afirma
claramente que o pão e o vinho "eucaristizados pela palavra de oração
que vem dêle” Cristo, não são "pão ordinário nem bebida ordinária”
mas " a carne e #o sangue daquele Jesus, que se encarnou”. — No
Diálogo^ corrí ‘Trifão,- c.41, ensina , que "em memória do sofrimento por
êle ••suportado para limpar as almas dos homens de tôda’ iniqüidade,
Jesus Cristo Nosso Senhor prescreveu-nos de fazer êsse pão de ação
de graças”. E no cap.111, diz que os sacrifícios qrdenados por Cristo
e que se oferecem em todos os lugares da terra ’ consistem na Euca
ristia do pão e do vinho.
*“) Na Apolog., I, 65, está dito que os diáconos também distri
buíam a Eucaristia aos assistentes.
.Iniciação Teol. II — 18
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colocá-lo na maior evidência, pois é como o centro do culto di
vino: o Sacrifício é a sua cotidiana representação e renovação”
(Mediator Dei, n .1 5 9 ).
Após haver definido a doutrina sobre a Missa, o Concilio
Tridentino aditou-lhe um “Decreto sobre o que se deve observar
e evitar na celebração da Missa”. Logo de início proclama que
“se deve necessariamente confessar que não há outra obra tão
santa e divina que possa ser tratada pelos fiéis, como êste tre
mendo mistério em que a Hóstia vivífica, pela qual fomos re
conciliados a Deus Pai, é imolada cada dia sobre o altar, pe
los sacerdotes. . . ”
Não é pois de maravilhar se a Igreja obriga — antes, é de la
mentar que ela teriha que obrigar — os seus filhos a assistirem
ao Sacrifício do Altar nos domingos e dias santos, e concita-os,
nos outros dias, a estarem presentes devotamente, quantas vêzes
puderem. “O augusto Sacrifício do altar é o ato fundamental do
culto divino, é necessário portanto que também seja a fonte e o
centro da piedade cristã” (Mediator Dei, n .1 9 5 ).
Deputados ao culto divino pelo caráter batismal, os fiéis
devem exercer êsse privilégio e poder, sobretudo oferecendo o
Sacrifício da Missa. “O sol dos exercícios espirituais é o mui
sagrado e soberano Sacrifício da Missa, centro da religião cris
tã, coração da devoção, alma da piedade, mistério inefável que
encerra çx. abismo, da caridade divina^e pelo qual. Deus,. aplicandô^S?' rèalfneritê a nÕs, comünica-nos, de maneírà magnífica,'
as suas graças e favores”. 86
. .
V v
/**;
Presentes ao Calvário, com que sentimentos teríamos acom
panhado o desenrolar do drama? Espertemos a nossa fé e ela
nos dirá que todos os dias testemunhamos êsse drama, tão real
mente como se fôramos ao Gólgota quando o Senhor sofreu.
Daí a insaciável devoção com que as almas santas assis
tem ao Sacrifício eucarístico. Matt Talbot “colecionava” Mis
sas. Vangloriava-se de ter ouvido, em certo dia de Nossa Se
nhora da Glória, nada menos de 21 m issas!87 Entretanto, te
mos sob os olhos um inquérito do qual consta que, na católica
França, 90% da população falta à Missa nos domingos. Será
maior a frequência em nossas cidades brasileiras?
Mas, também, quantos dos ausentes (e dós presentes) sa
bem que é 'â #lissa? Para ensiná-los, que fazemos nós? Para
quantos não passa de espetáculo hermético, e *por isso mesmò,
enfadonho e dispensável? Tão enfadonho que permite, em comT
pensação, viverem o resto da semana ao próprio léu?
oe) S. Francisco de Sales, Introd. à vida devota, p.2, cap.14.
a7) J. A. Glynn, Matt Talbot, p.100.
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Hipóteses e teorias

Absteve-se propositadamente o Concilio Tridentino de qual
quer especulação teológica. Contentou-se em formular a dou
trina católica, deixando aos teólogos o ônus de apurar o “como”
e o porquê.
A imensa maioria dos doutores convém em que a consagra
ção do pão e do vinho, transmutando-os no Corpo e no Sangue
de Cristo, é a parte constitutiva essencial da Missa, sendo a
comunhão parte integrante que o torna completo e perfeito. Após
a oblação do Sacrifício como homenagem a Deus, convém par
ticipar da Vítima para realizar a união com Deus. “O Sacri
fício eucarístico consiste essencialmente na imolação incruenta da
vítima divina, imolação que é misticamente manifestada pela
separação das sagradas espécies e sua oblação feita ao Pai Eter
no. A sagrada comunhão pertence à integridade do Sacrifício
e à participação nêle; ve, enquanto é absolutamente necessária
por parte do ministro sagrado, por parte dos fiéis é sòmente
muito recomendável” (Mediator Dei, n . 111).
Com efeito, a Missa é, por natureza, representação do Sacri
fício da Cruz. Ora, salta à vista que ela o representa, de maneira
perfeita, na consagração, quando a separação sacramental do Cor
po e do Sangue de Cristo reproduz, admiravelmente, a separação
tísica do. jCalvário, e ,assim “‘anuncia a morte dó Senho*”. P elaconsagração, e só por ela, a^ Missa é memorial da . Paixão.
Ademais, a consagração encerra a oblação — indispensável a
todo sacrifício — pelo fato de colocar Cristo sôbre o altar, em es
tado de vítima. Pela imolação mística, Jesus oferece seu Corpo e
seu Sangue ao Pai. Fosse a consagração simples requisito de
oblação, poderia um sacerdote consagrar e o outro oferecer.
Mais. Cristo se imola, êle mesmo, em sacrifício, pelo mi
nistério do seu sacerdote. Ora, em que momento o sacerdote age
estritamente na pessoa de Cristo? No instante da consagração.
Esta, a única ação da Missa realizada propriamente em nome
de Cristo, repetindo-lhe as palavras; bem mais, realizada pelo
mesmo Cristo servindo-se de seu sacerdote. Os outros atos ou
gestos são feitos em nome da Igreja.
A consagração representa portanto a oblação de Cristo na
Cruz, por isso que torna sacramentalmente presente a Cristo;
em estada de vitima.
*
~ .
Mas como e por que a Missa é verdadeiro Sacrifício?•
Divergem profundamente os doutores. Temos um proliferar
exuberante e quase assustador de teorias explicativas, desde o
século XVI. Não há parte da teologia que tenha sido, no tem
ia*
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po presente, mais revolvida, perscrutada, e haja suscitado tão
acalorados debates.
Não estranhamos que o pó levantado por tantas e tamanhas
justas, impeça de ver a luz, provoque a impressão de balbúrdia
e quase de caos. Devemos aguardar, com paciência, a decanta
ção, que é obra do tempo.
Seria fugir à índole de uma “Iniciação”, destinada sobre
tudo a leigos, adentrar-se em tão espêssa caligem. Caracteri
zaremos apenas, a modo de exemplo, três grandes grupos de
teorias — desprezando as variantes — sem esmiuçar as justi
ficativas e entrar em polêmicas.08
P Um primeiro grupo coloca a essência do Sacrifício na
oblação da vítima. A imolação será condjção prévia. Logo, a
Missa é a oblação, no altar, de uma outra oblação, feita outrora
por Jesus.
Há identidade entre a oblação do Cenáculo e a oblação
do Calvário. Não são duas oblações, mas uma só, ou, se pre
ferimos, são dois componentes de um só e mesmo Sacrifício.
Na Ceia, Jesus, como sacerdote, ofereceu-se como vítima des
tinada à imolação, servindo-se do rito simbólico que representa
va, de antemão, a sua morte. Êsse ato de oblação perdurou até
que, na Cruz, judeus e romanos imolaram de feito a Jesus, con
sumando o Sacrifício. Na Missa, repete a Igreja a oblação ritual
da Ceia oferecendo a Vítima imolada na Cruz, com esta dife
rença quer na Ceia, a oblação estava orientada , p^ra ;ajm ojação
que devia'ainda vir, enquanto na Missa a Igreja oferece unia
Vítima já imolada mas que, para sempre, conserva o estado
vitimai.
29 Um segundo grupo opina que não há sacrifício sem
imolação ou, pelo menos, imutação da vítima. Donde alguns
afirmam que o rito sacrifical da Missa reside na destruição das
substâncias do pão e do vinho. Outros procuram-lhe a essên
cia no estado de humilhação e quase exinanição em que se en
contra Jesus, na Eucaristia. Outros, mais bem avisados 6\ a en
contram no fato das palavras da consagração, por sua própria
força, colocaram só o Corpo sob as espécies do pão e só o
Sangue sob as espécies do vinho. Em conseqüência, a consagra
ção dá “virtualmente” a morte a Cristo. Sem*, dúvida, Cristo
ressuscitado não mòrre mais (Rom 6,9) e, em virtude da “con
comitância” o Sangue encontra-se na hóstia, como' o Corpo no*
" ) Deixamos de lado a chamada “teoria dds mistérios” que sè
nos afigura ainda mais escura, como aliás salienta a Mediator Dei,
n . 160.
0#) Mais bem avisados, porque o Cristo presente na Eucaristia é
o Cristo tal qual está, agora, no céu, glorioso, imune a qualquer hu
milhação.
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vinho; resta, todavia, que, por força das palavras sacramentais,
temos separação, logo imolação, logo “ocisão virtual” . Na pa
lavra imaginosa de S. Gregório Nazianzeno, o sacerdote “com
secção incruenta corta o Corpo e o Sangue do Senhor, usando,
como espada, da sua voz” (Epist. 171 ad Amphil.). Assim a
Missa representaria simbolicamente a morte de Cristo.
39 Um terceiro grupo, enfim, no qual nos arrolamos, afir
ma que tanto a oblação como a imolação integram a noção de
Sacrifício cristão.T0 Recusa-se entretanto a admitir qualquer
transmutação — mesmo “virtual” — da divina Vítima do altar.
A imolação é puramente mística, ou melhor, sacramental. A es
sência do Sacrifício da Missa consistiría pois em que o ato da
consagração representa sacramentalmente o Sacrifício sangren
to da Cruz. Com efeito, a fórmula da consagração separa sa
cramentalmente o Corpo do Sangue, e por isso representa, sa
cramentalmente, a morte do Senhor.
Todo Sacramento é um sinal sensível eficaz. Ora, temos aqui
o sinal sensível: a hóstia (contendo o Corpo) separada do vi
nho (contendo o Sangue). Êste sinal sensível dá uma aparên
cia externa, atual, da morte. E' verdadeira imolação incruenta
— sempre na ordem sacramental — representa — isto é, figura
— a imolação cruenta. E como o sinal sacramental é eficaz, êle
torna presente de novo ( “re-presenta”) o Sacrifício cruento: co
loca o Filho diante do Pai, sob os sinais externos da morte sa
crifical, . como supremo testemunho de reverência e recojjheci.. mçntV'‘de seu-soberano domínio.T1
;•
Sem dúvida, o principal no Sacrifício são os sentimentos
de Cristo, imolando-se por nossos pecados sôbre a Cruz, em
obediência ao Pai, sentimentos êsses que estão presentes no al
tar por fôrça da transubstanciação. Porém todo sacrifício com
porta um rito sensível que manifesta exteriormente o que vai
n’alma. Ora, na Missa, os sentimentos de oblação de Cristo ma
nifestam-se por uma imolação incruenta que simboliza, repre
senta, a imolação cruenta da Cruz.
Imolação mística, que se cumpre em virtude da
sacramental das espécies sensíveis, contendo o Corpo
gue do Senhor. Separação sacramental que figura a
física na Cruz. Por isso diz o Tridentino que Cristo
si mesmo para ser imolado pela Igreja, por mãos do

separação
e o San
separação
se deu a
sacerdote,

T0) Dizemos do sacrifício cristão , porqiie nos parece improfícuo
discutir a- perder de vista sôbfe a noção de “sacrifício-em-geral”. O
que pede explicação é o sacrifício cristão (da Cruz e do Altar) na
sua realidade concreta, existencial; ora, êste sacrifício é, conjunta e
inseparàvelmente, oblação e imolação.
T1) Do mesmo modo, por ser Sacramento, a Eucaristia a um tem
po significa — graças ao pão e ao vinho — o alimento de nossas
almas e realiza êste alimento espiritual.
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sob sinais sensíveis (D. 938). E que o Concilio não entenda
por “imolação” apenas a oblação, deduz-se de que êle distin
gue entre imolação cruenta e imolação incruenta, o que não teria sentido da simples oblação.
Na Missa, à oblação deve se juntar a imolação mística ou
sacramental. Bem mais, é pelo fato de imolar sacramentalmen
te a Vítima que o sacerdote a oferece a Deus. “Neste divino
Sacrifício realizado na Missa, o mesmo Cristo é contido e imo
lado de maneira incruenta, que se ofereceu, uma vez, de modo
cruento, na ara da Cruz” (D. 9 4 0 ).
Donde reluz que, se a Missa é verdadeiro Sacrifício, to
davia está toda inteira referida ao Sacrifício do Calvário que
ela representa. Longe de se acrescentar a êle, muito menos de
substituí-lo, continua-lhe a oblação. Não há nova Paixão de
Cristo, mas presença sacramental da Paixão. Cristo, que livre
mente separara o seu Corpo de seu Sangue, renova essa imola
ção sob o sinal das espécies eucarísticas separadas sensivel
mente. Novo aqui é o modo sacramental de imolar cotidianamen
te, pela separação dos elementos.
Por ser sacramental ou ritual, essa imolação não tende a
causar mais uma vez a morte física (mesmo “virtual”) de Je
sus. Porém a imolação sacramental — por isso mesmo que é
sacramental — refere-se toda inteira à imolação cruenta, co
memora-a, significa-a, e assim —- realizando o que significa —
torna-o presente.
Cristo glorioso é impassível; contudo o rito sacrifiçal, transubstanciando em separado o pão e o vinho,- significa a" separa
ção real do Calvário, apresenta Cristo a Deus sob as marcas
exteriores, sensíveis, da Paixão. Graças pois ao simbolismo sa
cramental podemos, de certo modo, escapar ao tempo, e, a cada
instante, tornar presente o Sacrifício oferecido há 2000 anos.
Em resumo, o Sacrifício do Altar é a imolação sacramen
tal em que, pela separação das espécies contendo o Corpo e o
Sangue de Cristo, figuramos e, por conseguinte, renovamos, o
Sacrifício cruento da Cruz.
A Encíclica Mediator Dei não dirimiu a controvérsia entre
as diversas escolas teológicas. Sem embargo, emprega diversas
vêzes a terminologia da última teoria exposta. Sirva de exem
plo este passo, já citado acima, e que repetimos aqui por sua
importância: “O Sacrifício eucarístico -consiste essencialmente'nà
imolação incruenta ‘da divina Vítima, imolàçãò que" é mlsticqmente manifestada pela separação das'sagradas espécies e sua
oblação feita ao Eterno Pai” ( n . l l l ) . Ou ainda: “ . . . as es
pécies eucarísticas, sob as quais (Cristo) está presente, simbo
lizam a cruenta separação do corpo e do sangue. Assim, a co
memoração da sua morte, que foi real no Calvário, repete-se
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em cada Sacrifício do altar, porque, por meio de símbolos dis
tintos, Jesus Cristo é significado e se nos mostra em estado
de vítima” ( n . 6 6 ).
Os três grupos de explicações, todos ortodoxos, podem, em
conseqüência, ser livremente adotados e também discutidos, com
modéstia e caridade. O essencial é abraçar, com incomutável fir
meza, a doutrina da fé sobre o Sacrifício da Missa, formulada
pelo Concilio Tridentino, e que mais acima procuramos resumir.
O Ministro do Sacrifício da Missa

Na Igreja, única e universal, o Sacerdote e a vítima são
um só: Jesus Cristo, dogmatiza o 4 9 Concilio do Latrão (D.
4 3 0 ). E o Tridentino: “Uma e a mesma a Vítima (na Cruz e
no Altar) e Aquêle que agora oferece pelo ministério dos sa
cerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na Cruz, diver
gindo apenas o modo de oferecer” (D. 9 4 0 ). Pio XII, enfim,
explana: “E ’ idêntico o Sacerdote, Cristo Jesus, cuja sagrada
pessoa é representada pèlo seu ministro. Êste, pela consagração
sacerdotal que recebeu, assemelha-se ao Sumo Sacerdote e tem
o poder de agir em virtude e na pessoa do próprio Cristo;
por isso, nos seus atos sacerdotais, como que “empresta a Cristo
a sua língua e lhe cede as suas mãos” (S. João Crisóst., In
Ioan. Hom. 8 6 , 4 — Mediator Dei, n .6 5 ).
Neste passo reluz, de maneira dilúcida, que, no fundo, em
cada consagração, o único sacerdote é Cristo Jesus. - O cele
brante reduz-se a instrumento, agindo sob o influxo imediato
de Cristo, pois que as palavras que transubstanciam é Cristo
que as pronuncia pela boca de seu ministro.
“Vimos vir a nós o Príncipe dos sacerdotes, e ouvimo-lo
quando oferecia o seu
Sangue por nós. E nós, os sacerdotes,
como podemos, nós o seguimos, a fim de oferecer pelo povo
o sacrifício. Conquanto sejamos débeis pelos nossos merecimen
tos, todavia somos dignos de honra em virtude dêsse Sacrifício
porque, embora Cristo não pareça agora oferecer, entretanto
Êle é oferecido na terra — pois o Corpo de Cristo é ofereci
do — bem mais, aparece que Êle mesmo oferece em nós, Êle,
cuja palavra santifica o sacrifício oferecido” (S. Ambrósio, In
Ps. 38, n .2 5 ).
• l 9 Crtstç; Sumo Sacerdote.

"

* Diante da clara áfiriiiação de toda a Tradição católica, for
mulada pelos Concíliòs e os Papas, não podiam, é certo, os
teólogos pôr em dúvida a atividade sacerdotal do Senhor no Sa
crifício da Missa. Se Jesus Sacerdote se ofereceu como Hóstia
na ara da Cruz, e se a Missa representa sacramentalmente,
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logo perpetua, o Sacrifício da Cruz, como seria ela oferecida por
um sacerdote diverso de Cristo?
Sem embargo, alguns tendem a minimizar a atividade sa
cerdotal do Salvador na Missa, reduzindo-a à ordem dada por
Cristo de repetir a Ceia em memória dêle. Tal mandamento ins
tituía o sacerdócio, pelo qual confere aos ministros sagrados 9
poder de agir em sua pessoa. No Cenáculo e no Calvário, Je
sus exerceu o múnus sacerdotal; na Missa, êle, propriamente
não reiteraria a sua oblação; é a Igreja que repete, sem fim,
o ato pretérito de Cristo, oferecendo o pão e o vinho.
Outros teólogos — acaso com mais acerto — opinam que
Jesus continua a influir atualmente na oblação de cada Missa
que é celebrada. Com efeito, “o sacerdócio de Cristo é sempre
atual, por todo 0 decurso dos séculos, visto que a sagrada Li
turgia outra coisa não é mais que o exercício dêste múnus sa
cerdotal” ( Mediator Dei, n .1 9 ). Em todas as Missas, pois,
Cristo, Vítima e Sacerdote, se oferece pessoalmente a Deus na
consagração, renovando os sentimentos de obediência que outrora lhe pervadiam a alma no Calvário.
Se a essência da Missa está nas palavras que transubstanciam, e se então o ministro humano apenas "empresta a Cris
to a sua língua e lhe cede as suas mãos”, claro fica que Cristo
intervém atualmente para se imolar de modo incruento, ofere
cendo ao Pai o Sacrifício, através de seus sacerdotes. Por isso
mesmo as palavras da consagração têm valor "ex opere operato”. São pronunciadas por Cristo e não, simplesmente, a man
dado dêle.
Nesta intervenção pessoal e atual do Senhor em cada Mis
sa, renovando 0 ato de oblação do Calvário e nos aplicando os
frutos da Redenção, consistiría em grande parte — enquanto
nos é lícito conjeturar — 0 sacerdócio arcano de Cristo no céu,
de que nos fala a epístola aos Hebreus: "Êste, porque per
manece para sempre, tem um sacerdócio que não passa; por
isso pode salvar os que por êle mesmo se aproximam de Deus,
vivendo sempre para interceder por nós” (Heb 7,24-25). Na
Missa, êle "se apresenta a Deus por nós” (Heb 9,24) e re
nova a sua oblação redentora.
Ademais, a -íntima união que plasma e liga o Corpo Mís
tico à sua Cabeça exige que Cristo continue a viver na sua
Igreja e a operar atualmente por ela. Tal atividade da Cabeça
no seu Corpo Místico parece não poder reduzir-se à institui
ção, uma vez por tôdas, do sacerdócio, ’ deixando a Igreja re
petir, qual mandatária, o gesto de Cristo. A Missa não se re
duz a pura lembrança do passado. E ’ passado que se torna
presente. Deve haver, por conseguinte, oblação pessoal e atual
de Cristo pelo ministério de seus sacerdotes.
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29 O Sacerdócio da Igreja.
“Na derradeira Ceia, na noite em que foi entregue, Nosso
Senhor Jesus Cristo para deixar à Igreja sua Espôsa amada
um sacrifício visível — como está a exigir a natureza humana
— instituiu a nova Páscoa, a ser imolada pela Igreja sob sinais
sensíveis e por mãos dos sa c e rd o te s ...” Assim nos amestra o
Tridentino (D. 9 3 8 ).
O Corpo Místico é a Igreja, nascida do Sacrifício de Cristo.
Por conseguinte, quando Cristo repete sacramentalmente a sua
imolação, êle não o faz sòzinho. A Cabeça não está sem o Cor
po, nem o Corpo sem a Cabeça, como o Esposo não está sem
a Espôsa nem a Espôsa sem o Esposo. Por força da união vi
tal que os estreita, as funções de Cristo se comunicam à Igreja
que assim, ela também, “imola o divino Sacrifício” (Mystici Corporis Christi, n .4 6 ) . Por ser Cristo continuado, a Igreja lhe con
tinuará a função sacerdotal.
“A Igreja, obedecendo fielmente ao mandato recebido do
seu Fundador, é a continuadora do ofício sacerdotal de Jesus,
sobretudo no desempenho da sagrada Liturgia. À sua missão
satisfaz, primeiro, ao altar, onde o Sacrifício da Cruz é perpètuamente representado, e, com a única diferença do modo
de oferecer, renovado” (Mediator Dei, n .3 ) . “O ministro do al
tar age como representante de Cristo enquanto Cabeça que ofe
rece em nome dos membros todos, é por isso que com razão se
diz que toda a Igreja, por meio de Cristo, faz oblação da ví
tima” ( Mediator Dei, n .8 9 ). Tôda a Igreja. Não só a Igreja
militante, mas ainda a Igreja triunfante e a Igreja padecente são
convocadas pelas orações do Canon.
Se a índole sensível do homem pede — como recordou o
Tridentino — um sacrifício sensível, a sua índole social está a
exigir um sacrifício coletivo, público. Donde, a conveniência da
Sagrada Liturgia, “culto público que o nosso Redentor rende
ao Pai como Cabeça da Igreja e que a sociedade dos fiéis ren
de ao seu Fundador e, por Êle, ao Pai Eterno; ou, em breves
palavras, é o culto integral do Corpo Místico de Jesus Cristo,
isto é, da Cabeça e dos Membros” (Mediator Dei, n .1 7 ). Ora,
a alma e centro da Liturgia é a Missa.
As orações do Missal salientam essa integração da Igreja
no sacerdócio de Cristo. Citemos apenas esta súplica que segue
imediatamente .a consagração: “Por isso, ó.Senhojr, nós os vos
sos, servos,*, bem como todo o vossò .povo santo, rememorando
a..beata Paixão do mesmo Cristo, vosso Filhó, Nóssò Senhor, e
a sua ressurreição dos infernos e gloriosa ascensão aos céus,
nós oferecemos à vossa exceísa Majestade aquilo com que nos
presenteastes e nos destes: a Hóstia pura, a Hóstia santa, a
Hóstia imaculada, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua
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salvação”. Assim, cada Missa celebrada é oferecida pela Igreja
inteira, conjunto dos cristãos que a integram. Donde, toda e qual
quer Missa, ainda a que reza um ermitão perdido no deserto,
é uma função pública e social (Mediator Dei, n .9 2 ).
Tão estreita a conjunção entre Corpo e Cabeça que, à se
melhança de Cristo que se imola sobre o altar, a Igreja une
o seu Sacrifício ao do Chefe. Imolando o Cordeiro ela se imola
a si mesma. A oração “secreta” da Missa da 2* feira de Pentecostes implora: “Santificai êstes dons, e tendo por aceita a
oblação desta hóstia espiritual, acabai de fazer de nós uma
oblação eterna”. Explica-se desta sorte que, ainda após a con
sagração, insistimos em pedir que o Sacrifício seja aceito por
Deus, como se a oblação de Cristo não fôsse perfeita e infali
velmente agradável a Deus. E ’ que o Sacrifício por ser também
oferta da Igreja, exprimindo a adoração e a oblação dos fiéis,
pode ainda apresentar algo de deficiente. Pelo que, a Igreja im
plora sempre maior pureza e santidade, a fim de que sua obla
ção seja sempre mais aceita de Deus. “Purificai-nos, Deus mi
sericordioso, para que as orações de vossa Igreja — já agra
dáveis a Vós pela oferta dos preciosos dons — sejam ainda
de maior agrado, uma vez purificadas as nossas mentes” (Se
creta da Missa da 5* feira após a 4* dominga da Quaresma).
Perfeito em si mesmo, o Sacrifício da Missa só será per
feito, como ato social, quando fôr oferecido por ministros e fiéis
santos, que se imolarão a si mesmos, unidos à Vítima divina.
3* Os sacerdotes de Cristo.
“Quis o Divino Redentor que a vida sacerdotal, iniciada
por êle no seu corpo mortal com as suas orações e o seu sa
crifício, se não interrompesse, no decorrer dos séculos, no seu
Corpo Místico, que é a Igreja; e, portanto, instituiu um sacer
dócio visível para oferecer em toda parte a oblação pura (Mal
1,2 ), para que, do Oriente ao Ocidente, os homens libertos do
pecado servissem a Deus por dever de consciência, espontânea
mente e de boa vontade” (Mediator Dei, n .2 ) .
No fim do presente volume estudamos, com maior detença,
o sacerdócio do Novo Testamento. Aqui devemos apenas dei
xar bem claro que, segundo a fé católica, somente o que foi
ungido com .o Sacramento da Ordem consagra a Eucaristia,
logo imola propriamente o Sacrifício do Altar>
Contra os erros protestantes definiu o '.Concilio Tridentinò:
“se alguém disser que com es.tas palavras: “Fazei isto em me
mória de mim”, Jesus Cristo' não instituiu seus Apóstolos sa
cerdotes e não ordenou que êles, como os demais sacerdotes,
oferecessem seu Corpo e seu Sangue — seja anátema” (D. 949;
cf. 957, 424, 4 3 0 ). “Este sacerdócio não se tran&mite nem por
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herança nem por descendência carnal, não provém de comunidade
cristã, nem da delegação p o p u lar... Portanto o poder que é
conferido (ao sacerdote) nada tem de humano na sua natu
reza; é absolutamente sobrenatural e vem de D e u s ... Por conseqüência, o sacerdócio externo e visível de Jesus Cristo pas
sa para a Igreja, não duma maneira universal, genérica e inde
terminada, mas conferido a indivíduos escolhidos, pela geração
espiritual da Ordem, um dos sete Sacramentos. . . ” (Mediator
Dei, n .3 8 ).
Erram pois os que, ainda em nossos dias ensinam que “no
Novo Testamento não há mais que um só sacerdócio respeitante a todos os batizados; e que o preceito dado por Jesus aos
Apóstolos, na última ceia, de fazer o que Êle fizera, se refere
diretamente à Igreja na assembléia dos fiéis, e só posteriormen
te daí nasceu o sacerdócio hierárquico” (Mediator Dei, n .7 9 ).
A Igreja, direta e propriamente, não consagra. São os sa
cerdotes que imolam, agindo na pessoa de C risto” ; mas êles
oferecem também, em nome da Igreja. Nêles, pois, o Sacrifício
da Cabeça e o Sacrifício, do Corpo Místico se unem e com
penetram.
Quando o padre eleva as suas mãos a Deus, eis que as
mãos chagadas de Cristo vêm invisivelmente tomá-las, dirigi-las,
sustentá-las. E, no momento da consagração, “o sacerdote, fa
lando na pessoa de Cristo, realiza o Sacramento” (D. 6 9 8 ).
Quando foi ungido sacerdote, disse-lhe o Pontífice: “Recebe o
poder de oferecer o Sacrifício a Deus e de celebrar a Missa,
tanto para os vivos como para os defuntos, em nome do Senhor”.
Ministro da Igreja, o sacerdote recolhe as homenagens de
adoração, ação de graças, desagravo e prece do Corpo Místico.
Ao Sacrifício do Esposo une o Sacrifício da Espôsa. E, por
isso que consagra na pessoa de Cristo e oferece em nome da
Igreja, a sua ação nunca é privada, e embora a sua indignidade
pessoal, a Missa conserva pleno valor.
Por diversas vêzes o supremo Magistério frisou a validez da
Missa celebrada por um sacerdote sacrílego (D. 424, 488, 584,
636, 672, 8 5 5 ).
O padre não consagra o pão e o vinho por virtude ou me
recimento próprios, mas pela virtude de Cristo e os merecimen” ) Nos outros sacramentos, o ministro age corno pessoa distinta
de Cristo',., embora instrumento .dele, usando >de um poder que lhe vem.
de Criçto,'.servincto-sé' de gestos e J palavras ditadas por Cristo. Na
Eucaristia, o .ministro representa imediatamente a pessoa de Cristo.
Por exemplo, no batismo diz: eu te batizo; na penitência: eu te ab
solvo, etc. Na Eucaristia a “forma” é constituída por palavras proferidas
pelo mesmo Cristo e que o ministro repete em 'lugar de Cristo; a
sua personalidade como que desaparece para dar lugar a Cristo. Nas
outras partes da Missa, o celebrante fala como delegado da Igreja,
em cujo nome oferece o Sacrifício.
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tos da Paixão. Pura é a oferta, nem pode ser inquinada pela
indignidade ou malícia dos que a oferecem (D. 9 3 9 ); embora a
Missa celebrada por um santo mais agrade a Deus e alcance
maiores bênçãos do céu, segundo as palavras de S. Tiago:
“muito pode a oração fervorosa do justo” (Tgo 5,16).
4 ,-) O sacerdócio dos fiéis.
Além de fiéis ordenados sacerdotes, comporta o Corpo Mís
tico fiéis leigos, e já que a Missa é o Sacrifício do Corpo Mís
tico todo inteiro, cumpre indagar em que sentido esses fiéis
participam da oblação.
“Como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sa
cerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis
a Deus, por Jesus Cristo” (1 Ped 2,5 ). Jesus Cristo “nos ama
e com seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fêz reis
e sacerdotes para Deus e seu Pai” (Apoc 1,5-6; cf. 5,10; 2 0 ,6 ).
Ao tratarmos do Batismo, foi explanado como êste Sacra
mento nos enxerta em Cristo. Com êle formamos um só orga
nismo sobrenatural. Por força dessa união, refletem-se em nós
as qualidades e funções de nossa Cabeça. Todos os batizados,
“em virtude do “caráter” que se lhes imprime na alma, são de
putados para o culto divino, participando assim, de modo con
veniente ao seu estado, no sacerdócio de Cristo” (Mediator
Dei, n .8 4 ).
Belamente sentencia S. Agostinho: “Chamamos a todos os
cristãos de sacerdotes, por isso que êles são membros do único
Sacerdote” (De Civit. Dei, 20, 10).
Todos os batizados estão, por conseqüência, habilitados a
se unirem à oblação de Cristo Sacerdote, a se apropriarem a
ação suprema que redimiu o mundo, oferecendo o Corpo e o
Sangue sacramentados. Cumpre-se, então, o que em figura dis
sera o Senhor aos israelitas: “Sereis para mim um povo sa
cerdotal e uma nação santa” ( ê x 19,6).
Para ilustrar a estreita união dos fiéis com o Sumo Sa
cerdote, no Sacrifício da Missa, recorre S. Cipriano ao simbo
lismo do vinho e da água misturados no cálice, aquêle figuran
do a Cristo, êste os fiéis. Já no Calvário, estávamos com Cristo,
êle nos lavara, lavando os nossos pecados; agora, nó cálice,
de tal forma se misturam, a água e o vinho que .-se não.podem
separar, como nada separa Cristo da Igreja. Por isso hão é lí
cito oferecer só água ou só vinho. “Fosse só o vinho oferecido,
começaria a estar presente só o Sangué de Cristo, sem nós;
se água sozinha, começaria a existir o povo sem Cristo; mas
quando ambos se misturam por uma união que os fusiona, então
se consuma o Sacramento espiritual e celeste” (Epist. 63, n .1 3 ).
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Quando pois se fala em “sacerdócio dos fiéis7', não se usa
apenas uma comparação ou metáfora. O sacerdócio é uma rea
lidade “analógica", a saber, existindo de maneira real porém
essencialmente diversa, em Cristo, no padre, no leigo. ”
Realiza-se, na sua plenitude, em Cristo; de maneira própria,
embora participada, no sacerdócio hierárquico; enfim, de ma
neira ainda real, conquanto muito mais apagada e limitada, em
todo fiel, por virtude do Sacramento do Batismo.
Esmerou-se Pio XII em precisar, com rigor, a natureza
deste sacerdócio dos fiéis, já para ocorrer a numerosos erros,
encontradiços ainda hoje, já sobretudo para que, compenetrados
de sua dignidade, os fiéis participem no santo Sacrifício “não
com uma assistência passiva, negligente e distraída, mas tão
fervorosa e ativamente que a união com o Sumo Sacerdote não
possa ser mais íntima, conforme a palavra do Apóstolo: “Ten
do em vós mesmos os sentimentos de Jesus Cristo" (Filip 2 ,5 );
com Êle e por Êle ofereçam o Sacrifício e juntamente com
Êle se ofereçam a si próprios” (Mediator Dei, n .7 6 ).
Na Missa, Jesus é a um tempo Sacerdote e Vítima; ou,
mais explicitamente: é um Sacerdote que se oferece a si mes
mo como Vítima. De ambas as funções de Cristo, o padre e o
leigo participam, pôsto que diversamente, cada qual segundo
a sua condição.
Dos fiéis leigos, diz Pio XII no fim da Mediator Dei: “em toda
parte do mundo, as igrejas se encham e os altares se vejam cer
cados de fiéis, que, como membros vivos unidos à sua Cabeça di
vina, sejam restaurados pelas graças dos Sacramentos, celebrem
o augusto Sacrifício juntamente com Êle e por Êle rendam ao
Eterno Pai os devidos louvores" ( Mediator Dei, n .1 9 8 ).
T3) O êrro dos protestantes consiste em ver no sacerdócio uma rea
lidade “unívoca”, a saber, existindo da mesma maneira em todos os
fiéis (D. 960). — Diz-se, por vêzes, que o sacerdócio existe de maneira
própria nos padres, e “imprópria” nos outros fiéis. Se por aí se de
seja marcar a diferença essencial que separa uns dos outros, nada
há a opor. Se por “impróprio” se entende um sacerdócio meramente
metafórico, não é exato. Sacerdócio metafórico é aquêle que oferece:
1) sacrifícios externos (por ex. jejuns) que se não referem ao culto
litúrgico; 2) sacrifícios puramente internos (vencendo, por ex., uma tentaçãp).. Êste . sacerdócio, “metafórico” convém tanto a padres corrio a
leigos, - pertence' não ao "culto •litúrgico mas à ordem da graça e das
virtudes. E ’ de importância capital; poiá a , própria liturgia liga-se à
vida da graça. Todavia, como o têrmo “sacerdócio” se refere, pròpriamente, ao culto externo, litúrgico, emprega-se o qualificativo aparente
mente depreciativo de “sacerdócio metafórico”, embora a sua importân
cia ímpar. —
Por ora, todavia, falamos do sacerdócio ordenado ao
culto litúrgico. Dele o fiel participa de maneira real, mas limitada,
embora não metafórica.

286

Capítulo IV : O Sacramento do Altar

a) Participação no Sacerdócio. 0 padre imola e oferece
a V ítim a7'; o fiel não imola, só oferece. Com efeito, a Missa
consiste essencialmente na consagração transubstanciadora do
pão e do vinho. Ora, só o sacerdote ungido pelo Sacramento
da Ordem faz do pão e do vinho o Corpo e o Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Só êle, marcado pelo “caráter” sa
cramental da Ordem, faz as vezes da pessoa de Cristo, me
diador entre Deus e os homens, e, por isso, só êle pode rei
terar o rito da última Ceia. O povo, ao contrário, não repre
senta de modo algum o Redentor, logo não é mediador entre si
e Deus, não pode consagrar os elementos eucarísticos” (Mediator Dei, n .8 0 ).
Por falecer-lhe capacidade para transubstanciar, o fiel não
imola a Vítima divina; não é, portanto, ministro do Sacrifício
da Missa. Em compensação, êle oferece o Sacrifício em virtude
do seu sacerdócio batismal. Oferece num sentido real e pro
fundo. 78
“Que os fiéis oferecem o Sacrifício pelas mãos do sacer
dote, claramente se deduz do fato de que o ministro do altar age
como representante de Cristo enquanto Cabeça, que oferece em
nome dos membros todos; é por isso que com razão se diz
que toda a Igreja, por meio de Cristo, faz a oblação da vítima”
( Mediador Dei, n .8 9 ).
Essa colaboração do sacerdócio hierárquico e do sacerdócio
dos fiéis, está claramente marcada nas próprias orações da
Missa. “De fato, não sòmente, depois *do ofertório do pão e do
vinho, o sagrado ministro, voltando-se para o povo, diz explicitamente: “Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício14
14) Pelo fato de imolar a Vítima na consagração, o sacerdote tam
bém oferece-a. Contudo, nessa única ação sacerdotal, podemos e deve
mos distinguir duas modalidades: uma coisa
é transubstanciar o pão
e o vinho, e por isso mesmo colocar Jesus sôbre o altar em estado
de vítima, outra coisa oferecer essa Vítima a Deus para os quatro
fins do Sacrifício. O sacerdote transubstancia como instrumento exclu
sivo de Cristo, mas oferece em nome do Corpo Místico, todo inteiro,
Cabeça e membros (Mediator Dei, nn.80, 88, 89). Nessa oblação par
ticipam portanto os fiéis, mas não na atividade transubstanciadora. O
fiel leigo oferece como “membro”, nunca como “instrumento” de Cristo.
Só o sacerdote é instrumento, ministro.
Ta) Têm os fiéis o costume, assaz louvável, de “oferecer” comu
nhões em tal ou tal intenção. Olvidam por vêzes que, em igualdade de
condições, mais valor tem a Missa oferecida por uma intenção dada,
que a comunhão “oferecida” na mesma intenção. De fato, a graça sacraijiéntaJ que recebemos pela comunhão é estritamente pessoal e incessível: não podémós nos alimentar pelos outros; ora, a comunhão é
refeição espiritual. Só podemos oferecer oráções por Ocasião da co
munhão — e de certo, cabe-lhes maior valia, por termos então Jesus
no peito — mas são sempre obras humanas, embora santificadas pela
graça. Enquanto a Missa é, por essência, oblação, realidade a ser aferecida. E que oblação! Do próprio Filho de Deus. — Aliás ambas as
ofertas longe de se excluírem se completam; a comunhão é o comple
mento normal da Missa (D. 944).
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seja aceito na presença de Deus Pai onipotente”, mas também
as orações com que a Deus é oferecida a divina vítima são
quase sempre no plural, e nisso mesmo se indica que o povo
toma parte como oferente neste augusto Sacrifício” (Mediator
Deij n .8 3 ).
Pio XII aduz ainda três motivos — secundários êstes —
de afirmar que o fiel oferece o Sacrifício da Missa: “muitas
vêzes, os fiéis assistentes unem alternadamente as suas orações
às do sacerdote; por igual modo, sucede às vêzes (e antiga
mente isso se verificava com maior freqüência) que os fiéis
oferecem ao ministro do altar o pão e o vinho para se tor
narem Corpo e Sangue de Cristo; e finalmente, com suas es
molas fazem que o sacerdote ofereça por êles a divina vítima”
(Mediator Dei, n . 8 6 ).
Fosse essa doutrina melhor entendida, e não se verificaria
a situação, que um literato católico pintou de maneira pitoresca
porém verídica:
“Um finge estar lendo no livro, o outro não sabe o que
fazer com o chapéu.
Não é que seja interessante, não é também que seja posi
tivamente enfadonho;
Simplesmente, cada qual sabe que está ali para esperar
que a coisa se acabe,
E olha, vagamente, o padre no altar, que remexe não se
sabe muito bem o_quê”. Tí w ' % *
Como é belo, pelo cdmrário, ver os assistentes passarem
de espectadores distraídos a atores compenetrados, fazendo da
Missa o seu Sacrifício, sentindo que formam com Cristo Sacer
dote uma só pessoa mística que oferece o Sacrifício, adunando
em seus corações os sofrimentos, angústias, agitações, neces
sidades, ânsias do mundo, para uni-las, religiosamente, à oblação de Cristo!
b) Participação na Vítima. “Para que a oblação com que,
neste Sacrifício, os fiéis oferecem ao Pai a celeste vítima te
nha o seu pleno efeito, outra coisa se requer ainda: é neces
sário que êles se imolem a si mesmos como vítimas” (Mediator
Dei, n .9 4 ).
O sacrifício externo tira o seu valor do sacrifício interno
que êle expressa. Na Antiga Lei, devia o israelita pôr as mãos
sobre-a cabeça da vítima que oferecia, para significar que êle
a . ela .se unia, consagrava-se V Deus com ela que o substituía.
Na Missa, Cristo é Sacerdote e Vítima. Unidos vitalmente
a êle, como membros seus, partilhamos não £ó do seu sacer7fl) P. Claudel, La Messe là-bas (offertoire). Paris, N .R .F ., 1919, p.27.
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dócio como do seu estado de vítima. Devemos pois ter em nós
mesmos os sentimentos de Jesus Cristo (Filip 2,5 ), andar
como ele andou (1 Jo 2 ,6 ), êle que “sofreu por nós deixandonos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas” (1 Ped
2 ,2 1 ). Donde, na Missa, a Igreja, o celebrante, os fiéis, ofe
recem — em união a Cristo — a oblação de si mesmos, como
hóstias agradáveis.
A Igreja, no seu conjunto, se oferece, imola-se. O Corpo
deve sofrer, como sofreu a Cabeça. A Paixão continua na Igre
ja, traída, caluniada, perseguida, martirizada.,T E da Missa haure a Igreja forças para suportar a sua dolorosa paixão e oferecê-la ao Pai.
Também os sacerdotes e os fiéis, cada dia, devem unir a sua
oblação pessoal de vítimas à oblação que Cristo reitera. S. Cipriano chega até a escrever que “o Sacrifício do Senhor não é cele
brado com a devida santidade, se não responderem à sua Paixão
a nossa oblação e nosso sacrifício” (Epist. 63, n .9 ) . E a Imitação
de Cristo faz dizer à Voz do Bem-Amado: “Assim como eu, com
as mãos estendidas na cruz e o corpo despido, me ofereci livre
mente a Deus meu Pai, sem nada reservar de mim e imolandome todo para reconciliar-te com Deus, assim também todos os
dias, no Sacrifício da Missa, deves voluntàriamente oferecer-te a
mim como hóstia pura e santa, do mais profundo do teu coração
e com todas as tuas forças e afetos”. "
..
Unido ao Sacrifício do Chefe, o npsso^revestirá maivr ya^
lor. Não é pois fftç#oso devaneio dizer que riá p^tèná,'áôMattJó'
da hóstia, estão as almas do celebrante e dos assistentes.
Símbolo desse espírito de vítima era o uso antigo de tra
zerem os fiéis, no momento do ofertório, o pão e o vinho a
serem consagrados. Donativos que simbolizavam a oblação da
própria alma.
Reflexo do mesmo espírito, o que prescreve S. Bento para
a profissão monacal. Manda o Patriarca que o noviço, após ha
ver professado de viva voz diante da comunidade, formulasse por
escrito esta profissão e colocasse, com as próprias mãos, a cédula
sobre o altar. E aos pais que, segundo o costume da época, ofere
ciam aos mosteiros os seus filhinhos, prescreve S. Bento que a cé
dula escrita seja envolvida, juntamente com a oblação — no ofer
tório da Missa — na toalha do altar, e assim ofereçam (Regula
c. 5 8 -5 9 ). Unia-se, desta sorte, sensivelmente ó sacrifício do mon
ge, ou do oblato, ao Sacrifício eucarístico.
” ) Pio XI, Encícl. Miserentissimus Redemptor, n.15 (Docum. Pon
tifícios 21, Editora Vozes).
*■) Imitação de Cristo, 1.4, c .8 (trad. Leonel Franca).
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Em várias preces da Missa, pede a Igreja, para seus filhos,
o espírito de vítima. “Nós vos rogamos, Senhor, nosso Deus, santificai, pela invocação do vosso santo nome, esta hóstia que vos
oferecemos, e fazei que por ela sejamos nós mesmos para vós
uma oblação eterna” . 78 “Estes mistérios de vossa paixão e mor
te, Senhor, nos comuniquem aquêle ardor celestial com que S.
Paulo, oferecendo-os, nos entregava o seu corpo como hóstia
viva, santa e agradável a vossos olhos” . *8081* “O’ Senhor, consumi,
com o fogo celeste dêste Sacrifício, os nossos corações, em odor
de santidade, Vós que concedestes a S. Afonso Maria de ce
lebrar êstes mistérios e, por êles, oferecer-se a Vós como hós
tia santa ” . 01 “O’ Deus que ao bem-aventurado Vicente conce
destes de imitar os divinos mistérios que cada dia celebrava, ouvi
seus rogos e fazei que, oferecendo a hóstia sem mancha, seja
mos nós também holocaustos de vosso agrado ” . 88
Nada apresenta de misterioso êste “espírito de vítima”. Con
siste em que o fiel “reproduza em si”, quanto está nas possi
bilidades humanas, o mesmo estado de alma que tinha o divino
Redentor quando realizava o Sacrifício de si mesmo: a humilde
submissão do espírito e a adoração, honra, louvor e ação de
graças à suprema Majestade de Deus; mais: que reproduza em si
mesmo a condição de vítima, a abnegação segundo os precei
tos do evangelho, o voluntário e espontâneo exercício da pe
nitência, a dor e expiação dos próprios pecados; numa palavra:
que todos espiritualmente morramos com Cristo na Cruz, de
.modo-avpoder.-dizer com.S. Paulo; “Esjtòu pregado na Cruz'com
Cristo” (Gál 2,19; Mediator Dei, n . 7 7 ) /
Com efeito, a doutrina é puramente paulina. Aos roma
nos o Apóstolo exorta: “Eu vos suplico, irm ão s... que ofe
reçais vossos corpos como hóstia viva, santa, agradável a Deus,
como vosso culto racional” (Gál 12 , 1 ) . Aos Gálatas escreve:
“Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com
os vícios e concupiscências” (Gál 5 ,2 4 ). Se isso foi dito por
S. Paulo sem distinção de tempo, valerá, de modo particular e
excelente, para o tempo em que sacerdotes e fiéis oferecem a
Santa Missa, incorporando assim os seus sacrifícios aos de Cris
to. “Todos os elementos da Liturgia tendem a reproduzir em
nossa alma a imagem do Divino Redentor através do mistério
da Cruz. . . Por isso como que nos tornamos hóstia com Cristo,
para maior glória do Pai” (Mediator Dei, n .9 8 ).
Não se esqueçam pois “os cristãos de se oferecer juntamente
com o Divino Chefe crucificado, a si mesmos, suas preocupa70) Secreta da Missa
0O) Secretada Missa
81) Secretada Mjssa
aa) Secretada Missa
gregação da Missão).
Iniciação Teol. II — 19

da
de
de
de

SS. Trindade.
.
S. Paulo da Cruz.
S. Afonso de Ligório.
S. Vicente de Paulo (no próprio da Con
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ções, dores, angústias, misérias e necessidades” (Mediator Dei,
n . 100).
Êstes males que a vida inevitàvelmente nos traz, se em vez
de os sofrermos como os animais — porque não há remédio —
procurássemos levá-los ao altar, para oferecê-los com a divina
Vítima, e pedir fôrças para suportá-los generosamente, acrescentando-lhes até sacrifícios livremente escolhidos, para “levar em
nosso corpo a morte de Jesus” ! (2 Cor 4,10).
“Quanto mais perfeitamente responder ao sacrifício do Se
nhor nossa oblação e nosso sacrifício, quer dizer: quanto mais
imolarmos o amor-próprio e as concupiscências, para crucifi
carmos a carne com esta mística crucifixão de que fala o Após
tolo — com tanto maior cópia receberemos, para nós e para ou
tros, frutos de propiciação e indulgência” (Pio XI, Miserentissimus Redemptor, n . 11).
A assistência ativa à Santa Missa nos ajuda a entender
eficazmente o valor do sofrimento por Deus, a compreender que
os amigos do Senhor, geralmente, não são felizes — humanamente falando — não vivem na prosperidade e bonança, mas nas
agonias, contradições, desprezos e provações de tôda espécie.
Cumulada de graças místicas, Ângela de Foligno foi toda
via atenazada por excruciante dúvida: não seria, porventura,
vítima de uma ilusão? Pediu a Cristo um sinal, e êle deu-lho.
Sinal tão claro e luminoso, que deixou a Santa disposta a mor
rer antes que duvidar mais. E o sinal foi: “amar a Cristo e
querer sofrer por seu amor”. *aHá, neste espírito de vítima, um refôlho mais arcano e que
poucos alcançam. Vale também aqui o que Nosso Senhor dizia
da virgindade: “Nem todos podem entender esta palavra, mas
só aqueles a quem foi concedido” (Mt 19,11).
Dignou-se o Senhor, na sua misericórdia, fazer de nós
“cooperadores de Deus” (1 Cor 3,9 ). Ora bem, a obra de
Cristo foi a Redenção; cooperar nela é sofrer, como êle sofreu,
para remir as almas. Não por indigência, mas por bondade, êle
aceita que unamos nossos padecimentos aos dele, por nossos
irmãos. “Alegro-me nos sofrimentos por vós, e que complete o
que falta aos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo que é a
Igreja” (Col 1,12).
A primeira dessas almas co-redentoras foi Maria ao pé da
Cruz, padecendo com seu Filho, aceitando que êle morresse para
salvar o mundo. E desde então, muitos amigos de Jesus se ofe
recem como vítimas, para salvar os pecadores, unindo sua imolação ao Sacrifício do Altar que torna presente o Sacrifício
da Cruz. Talvez aos olhos dos homens êles pareçam sêres inú,a)

II libro delia beata Angela, p.38.
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teis, vencidos até. Mas diante de Deus são a semente que apo
drece para frutificar, são os vitoriosos pela morte, como Cristo.
“Quem pode compreender compreenda” (Mt 19,12).
Os Fins do Sacrifício

A piedosa devoção da “hora santa” afez os fiéis à dou
trina dos quatro fins do sacrifício. Conhecem também o método
ideado por S. Leonardo de Pôrto Maurício para assistir à Missa
segundo êsses fins. Podemos pois tratá-los com suma brevidade.
Meditando sobre a oração de Cristo, Charles de Foucauld
perscrutava-Ihe a índole, e pormenorizava: “Em primeiro lu
gar é adoração, isto é, contemplação, admiração silenciosa, que
é o mais eloquente dos louvores; admiração silenciosa que en
cerra a mais apaixonada das declarações de amor, como o
amor admirativo é o mais ardente dos am o res.. . Em segundo
lugar é ação de graças, antes de tudo pela glória de Deus, pelo
fato de que Deus é Deus; depois, pelas graças dadas à terra e a
todas as criaturas. E ’ também grito a implorar perdão; perdão
para todos os pecados cometidos contra Deus, perdão por to
dos os que não pedem perdão; contrição em nome do mundo
inteiro; dor de ver Deus ofendido. E ’ pedido enfim; pela glori
ficação de Deus por tôdas as criaturas; que seu reino venha
às criaturas; que a sua vontade se faça nelas, como nos an
jos; que essas ppbres criaturas recebam tudo quanto necessi
tam — no espiritqjd «..no temporal — e sejam enfim livres de
todo mal, neste e no outro mundo”. 84
Se tais eram os fins da prece de Jesus, tais serão os de
seu Sacrifício, na Cruz e no Altar.
I9 Adoração. O demônio transportou Jesus “a um monte
muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua
magnificência. E lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrado,
me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque
está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás”
(Mt 4 ,8 -1 0 ).
Adoração: estremecimento da alma diante da soberana
grandeza de Deus. Num gesto de humildade, a criatura prostrase diante de seu Criador, reverenciando-lhe a excelência, re
conhecendo ser “pó e cinza” (Gên 18,27), e, em conseqüência, confessando o senhorio absoluto de Deus.
O gesto exterior vem traduzir a atitude íntima da alma;
mas, como também devemos e podemos honrar outras excelên
cias que não a divina, foi necessário encontrar um ato externo
que expressasse de modo privativo a honra Revida a Deus: tal
B<) R. Voillaume, Les fraternités du P. de Foucauld,
du Cerf, 1942, p.165.
19*

Paris,

éd.
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o rito sacrifical. Jamais ofereceriamos sacrifícios a um puro ho
mem, genufletemos embora diante dele. Se os romanos sacri
ficavam aos imperadores, era por lhes reconhecerem — acaso
por uma ficção legal — atributos divinos.
Nas sagradas Letras, a homenagem religiosa de adora
ção recebeu o nome de “glória” dada a Deus. Glorificamo-lo,
não, de certo, para aumentar-lhe a consciência da própria so
berania, mas porque, testemunhando externamente o nosso aprêço, irradiamos os nossos sentimentos, fazemos com que outros
conheçam mais claramente a excelência divina e se inclinem
diante dela.
Cristo outro fito não teve, durante a sua vida mortal, se
não procurar a glória do Pai (Jo 7,18; 8,50,14,13; 17,4). Esta
preocupação constante explica-lhe os atos todos. Glorificou a
Deus sobretudo na Cruz. Pela oblaçao reverente da própria vida,
reconhecia o soberano direito de Deus sobre o homem.
Diante da perspectiva da Paixão, conturba-se a sensibili
dade de Jesus, e êle suspira: “Pai, livra-me desta hora!” Po
rém logo acrescenta: “Mas é para isso que eu cheguei a esta
hora. Pai, glorifica o teu nome!” (Jo 12,27-28). Como se dis
sera: minha sensibilidade deseja escapar à morte; mas a minha
vontade quer a glória do Pai, que consiste em que eu lhe obe
deça até o fim (Jo 17,4).
Holocausto no qual Cristo como que se aniquila na suprema
adoração (Heb 5 ,7 ); fonte de onde bre^q a Igreja, que ado«%á
a Deus em espírito e verdade (Jo 4 ,2 3 ), pelo universo todo, des
de o nascer ao pôr do sol (Mal 1,11).
Com efeito, a Igreja oferece, em todos os lugares, o Santo
Sacrifício da Missa. Ora, “o augusto Sacrifício do altar não é
uma pura e simples comemoração da Paixão e Morte de Cris
to, mas um verdadeiro e pròpriamente dito sacrifício, no qual,
imolando-se incruentamente, o Sumo Sacerdote faz o que fêz
uma vez sôbre a Cruz, oferecendo-se totalmente ao Pai eter
no como hóstia gratíssim a.. . E ’ idêntico o sacerdote, Cristo
Jesus, cuja sagrada pessoa é representada pelo seu m in istro...
De igual modo é idêntica a vítima, isto é, o divino Redentor,
segundo a sua natureza humana, e na realidade do seu Corpo
e de seu Sangue. . . São idênticos, finalmente, os fins em vis
ta, o primeiro dos quais é a glorificação do Pai celeste. Des
de o nascimento até a morte, Jesus foi devorado pelo zêlo da
glória divina; e, desde a Cruz, a sua imolação sangrenta che
gou ao céu em odor de suavidade. E, para que êste hino não
se interrompa jamais, no Sacrifício eucarístico os membros unemse à sua Cabeça divina, e com Ela, e juntamente com os an
jos e os arcanjos cantam a Deus imortais louvores, dando ao
Pai onipotente toda a honra e glória” (Mediator Dei, n . 64 - 67 ).
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Entristecem-se por vêzes as almas, ao contrastar a mesquinheza de nossas homenagens, com o que a Deus é devido.
Os sacrifícios latrêuticos que poderiamos oferecer, por mais agra
dáveis fossem a Deus, jamais constituiríam preito condigno; sofreriam todos de irremediável carência: atos finitos seriam in
capazes de vencer o abismo que medeia entre o Criador e a
criatura. Só Cristo, na sua qualidade de Homem-Deus, pode ofe
recer ao Pai o culto perfeito ao qual êste tem direito, e pelo
qual ansiaram as grandes almas desde a criação do mundo.
“Por Êle, com Êle, e n’Êle, a Ti, Deus Pai onipotente, na uni
dade do Espírito Santo, é dada toda honra e glória, por to
dos os séculos dos séculos” (Cânon da Missa).
Cristo, nosso Chefe, deixou-nos na Missa, e só na Missa,
o meio de expressar de maneira adequada o domínio de Deus
sobre todas as coisas, pois “o Sacrifício da Nova Lei significa
aquêle supremo obséquio com que o próprio e principal oferente,
Cristo, e com êle e por êle, todos os seus místicos membros,
prestam a Deus a honra que lhe é devida” (Mediator Dei, n .8 9 ).
Após haver adorado com Cristo e por êle — ao menos
uma vez por semana — reconheçamos pràticamente cada dia o
senhorio de Deus sobre as nossas vidas, dando de bom grado
tudo quanto êle nos pede, aceitando tudo quanto êle nos man
da, o bom como o adverso, a mesma morte com todas as suas
penas, angústias e trevas. Fazendo nossos os sentimentos de
um grande antístite suíço, digamos.ao*Senfior: “Tudo que qui
serdes, como quiserdes, onde quiserdes, quando quiserdes, por
tanto tempo quanto quiserdes”. *
29 Ação de graças. “E tendo tomado o cálice, deu gra
ças e disse: Tomai e distribuí entre v ó s .. . E, depois de tomar
o pão, deu graças e partiu e d e u -lh o ...” (Lc 22,17,19). Gra
tidão, uma das mais peregrinas virtudes humanas, talvez por
nos custar reconhecermo-nos devedores. O mais comum é res
sentimento, e até secreto ódio, por quem nos beneficiou.
Não assim, na religião cristã. A cada passo, a seqüência
é interrompida, nas epístolas paulinas, por explosões de ação
de graças. Aprêço pelo esplendor das divinas dádivas — En
carnação, Redenção, Ressurreição, Bem-aventurança — espan
to pela absoluta gratuidade de tamanhos benefícios. A nada,
absolutamente, tínhamos direito. De próprio temos apenas a mi
séria, e entretanto o Senhor tudo nos deu, a começar pelo pró
prio Filho. "Graças a Deus pelo seu dom inefável” (2 Cor 9,15).
E, na vida pessoal de cada um, quanto e quanto motivo
de render graças! Não se cansa o Apóstolo de inculcar êste de
ver: “Damos sempre graças a Deus por to d o s 'v ó s ... Por tudo
dai graças, porque esta a vontade de Deus, em Jesus Cristo, em
relação a todos vós” (1 Tess 1,2; 5,1 8 ). “Sêde agradecidos...
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tudo o que fizerdes, em palavras ou por obras, fazei tudo em
nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai”
(Col 3 ,17,17). '‘Dando sempre graças a Deus e Pai por tudo,
em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo” (E f 5,20).
Na Igreja antiga, onde ressoava, ainda tão próximo, o eco
das palavras de S. Paulo, prevalecia, na liturgia, a ação de gra
ças, como vemos pela Didaché (9 -1 0 ).
Para testemunhar a sua gratidão, o homem espontâneamen
te oferece ao benfeitor algo que lhe é precioso.
Sacrifícios de ação de graças na Antiga Lei. Os cristãos
damos graças, ainda e sempre, “em nome de”, ou “por” Je
sus Cristo, que ofereceu a Deus o mais nobre e precioso dom:
êle mesmo. Só assim o preito de reconhecimento iguala os be
nefícios recebidos. “Só o Redentor divino, como Filho predi
leto do Pai Eterno e conhecedor do seu amor imenso, pôde dirigir-lhe um digno hino de gratidão. Foi isso que Êle teve em
vista, “dando graças” (Mc 14,23) na última Ceia. E não ces
sou de o fazer na Cruz, nem cessa de o fazer no augusto Sa
crifício do altar, que é Eucaristia, isto é, ação de graças; por
que isto “é verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar”
(Missal Romano, Prefácio. — Mediator Dei, n .6 8 ).
Louvável em extremo o costume de fazer celebrar Missas
em ação de graça$ por benefícios recebidos, contanto não de
genere em formalidade mundana. Assistindo ao altar, “demos
graças continuamente, tanto pelos bens próprios quanto pelos
alheios, tanto pelos pequenos quanto pelos grandes. O dom,
ainda que seja diminuto, torna-se grande, por ser dado por Deus;
ou melhor: nada que venha dele é pequeno, não só por ser dado
por êle, mas por sua natureza mesma” (S. Crisóst., In Mat.,
homil. 25, n .4 ) .
3 9 Propiciação. Cristo é “propiciação pelos nossos peca
dos, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo
o mundo” (1 Jo 2,2 ).
Pelo pecado, o homem pràticamente usurpa o lugar de
Deus; faz-se de legislador supremo. “Sereis como deuses, co
nhecendo o bem e o mal” (Gên 3,5) sussurrou o Tentador aos
ouvidos de nossos primeiros pais. De fato, pecando, determi
namos a nosso talante o que é bom e o que é mal. Diante da
vontade divina, significada pela voz da consciência, assumimos
atitude de rebeldes; arrogamo-nos o direito de desmentir a Deus
e nos proclamamos senhores e fim derradeiro de nossa vida.
Subverte-se desta forma a ordem natural das coisas, que
exige o domínio de Deus, logo a submissão da vontade hu
mana à divina. Está ordem violada, pede a sua restauração.
Persistindo a rebeldia e a subversão, como seriam restabele
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cidas relações normais entre Deus e a criatura? E ’ indispen
sável que o homem volte a reconhecer o soberano domínio de
seu Senhor; dobre a própria vontade, entregando-lhe de novo
a posse e direção da sua vida. Restabelecida a ordem, poderá
esperar o perdão da misericórdia de Deus que é Pai. Mas
como o homem não é puro espírito, êle deverá expressar a re
paração da ordem, por sinais sensíveis. O principal dêstes será
o sacrifício expiatório.
Já foi dito que Deus êle mesmo impôs tais sacrifícios ao
povo israelita. Dando a vida de uma vítima escolhida, o pe
cador simboliza o dom da própria vida; reconhece-se indigno
de existir, por se ter rebelado contra o Legislador supremo, por
ter menoscabado o sumo Amor.
Insignificantes vítimas, entretanto, as que o homem logra
encontrar. Como aplacariam o Senhor? Infinito o ofendido, a
ofensa reveste algo de infinito também. Mas o Filho de Deus
se encarnou e “deu-se a si mesmo em preço de redenção por
todos” (1 Tim 2 ,6 ).
No próximo volume, tentaremos mostrar como Cristo, na
Cruz, coadunou em torno de si a multidão dos homens pas
sados, presentes e futuros; imolou-se como Cabeça da huma
nidade, e, por ser êle Deus, o seu sacrifício expiou todos os
crimes, desde o pecado de Adão até o último pecado do der
radeiro homem. Deus ofendido se abrandou e a ordem pertur
bada foi plenamente restaurada (Heb 5,1-10).
“Este resgate, porém, não surte imediatamente o seu pleno efeito: é necessário que Cristo, depois de ter resgatado o
mundo com o elevadíssimo preço de si mesmo, entre na posse
real e efetiva das almas. Portanto, para que, com aprazimento
de Deus, se realize, para todos os indivíduos e todas as gera
ções até a consumação dos tempos, a obra da Redenção e sal
vação, é absolutamente necessário que cada um dos homens
se ponha em contacto vital com o Sacrifício da Cruz, e assim
lhe sejam transmitidos e aplicados os merecimentos que dêle
derivam. . . Portanto, para que todos os pecadores se purifi
quem no Sangue do Cordeiro, é necessária a colaboração dos
fiéis. Efetivamente, conquanto Cristo, falando dum modo geral,
tenha, por meio de sua morte cruenta, reconciliado com o Pai
todo o gênero humano, quis todavia que todos se aproximassem
e fôssem trazidos à Cruz, sobretudo pelos Sacramentos e pelo
Sacrifício Eucarístico, para poderem conseguir os frutos saluta
res que na Cruz alcançou” (Mediator Dei, n .73 -7 4 ).
O caráter expiatório do Sacrifício da Missa está indicado
pelas palavras mesmas da instituição: a hóstia é o Corpo en
tregue por nós, o cálice é o Sangue derramado em remissão
dos pecados. Orígenes, meditando sôbre os doze pães de pro
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posição que, na Antiga Lei, deviam estar sempre diante do Se
nhor (Lev 2 4 ,5 -9 ), pondera que bem pequena e tênue é esta
intercessão. Mas, se nos referimos ao mistério figurado por es
ses pães, que imensa força de propiciação! “Se te voltas para
o pão que desceu do céu para dar a vida a êste mundo (Jo
6 ,3 3 ), ao pão de proposição que Deus propôs como vítima de
propiciação, em virtude de seu Sangue, por meio da fé (Rom
3 ,2 5 ), e se olhas aquela comemoração da qual disse o Senhor:
fazei isto em memória de mim (Lc 2 2 ,1 9 ), acharás que esta
é a única comemoração que faz Deus propício aos homens'7
(In Lev., homil. 13, n .3 ).
De todo injustificado o escândalo dos antigos protestantes.
Êles ainda teriam aceito um simulacro da Missa, como adoração
e agradecimento, porém negavam, horrorizados, que o santo Sa
crifício tivesse o mínimo valor propiciatório. Seria derrogar a
expiação da Cruz, diziam, declarando-a inútil ou insuficiente.
Como de sólito, incorriam no êrro de colocar em competi
ção a Ceia e a Cruz, quando, na realidade, a Ceia está subordi
nada à Cruz, dela tira toda a virtude, nada lhe acrescenta, se
não distribui-lhe, aplica-lhe, os frutos, às gerações que pas
sam. “Isso, porém, longe de diminuir a dignidade do Sacrifício
cruento, ao contrário — como afirma o Concilio Tridentino (D.
940, 9 51) — faz sobressair a sua grandeza e proclama a sua
necessidade. Renovado todos os dias, recorda-nos que não há
salvação senão na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo (Gál 6 ,1 4 ),
e que Deus quer a continuação dêste Sacrifício, “desde o nas
cer ao pôr do sol77 (Mal 1,11), para que não cesse jamais
o hino de glorificação e de ação de graças, que os homens
devem ao Criador, uma vez que têm necessidade de seu con
tínuo auxílio e do Sangue do Redentor para apagar os pecados
que ofendem a divina justiça77 (Mediator Dei, n .7 5 ).
“Da oblação cruenta, recebemos em abundância os frutos,
mediante a oblação incruenta77 (D. 9 4 0 ). Oferecendo pois a
Missa, nós nos apropriamos a salutar virtude da Cruz, a fim
de apagar os nossos pecados cotidianos (D. 9 3 8 ). Como lhes
sentimos tantas vêzes o pêso! Que dívida enorme para com
Deus! Desalentaríamos, se tivéssemos que pagá-la sòzinhos. Im
possível acometimento. Mas o Salvador deu-nos a Missa: “êsse
Sacrifício é verdadeiramente propiciatório e, por êle, consegui
mos misericórdia e recebemos o socorro da graça em tempo opor
tuno (Heb 4 ,1 6 ), se todavia, com sincero coração e fé reta,
com temor e reverência, contritos e penitentes, nós nos apro
ximamos de Deus. Aplacado por essa oblação, o Senhor, con
cedendo-nos a graça e o dom da penitência, perdoa nossos cri
mes e pecados, ainda que enormes77 (D. 9 4 0 ).
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Desta doutrina conciliar, algo podemos inferir sôbre o
modo com que opera a virtude propiciatória da Missa.
Não é um rito mágico. Exige, sem dispensa possível, dis
posições de nossa parte: sinceridade e fé, temor e respeito, con
trição e penitência. Dadas essas condições, o Sacrifício da Missa
opera por virtude própria e infalivelmente para remir os peca
dos. Mas qual o seu efeito?
a) enquanto propiciatória, a Missa aplaca — sem falha
possível — o Senhor. Remove o óbice da divina indignação e
inclina a sua misericórdia a nos conceder piedosos auxílios.
b) enquanto impetratória, a Missa obtém, de modo infa
lível, a graça atual e o dom da penitência, que nos dispõem a
receber o perdão.
Quer nos parecer que existe uma diferença entre o efeito
remissivo da Missa e o mesmo efeito produzido pelo Sacramen
to da Penitência. A absolvição sacramental apaga, por si mes
ma e imediatamente, os pecados do penitente (suposto com boas
disposições) e lhe infunde imediatamente a graça santificante.
A Missa nos merece um auxílio — a graça atual, o dom do
arrependimento — mediante o qual se apagará o pecado e a
alma será santificada. O Sacramento da Penitência age à guisa
de instrumento divino que atua diretamente sôbre a alma, por
isso lhe infunde a graça. A Missa não age desta sorte. E' uma
oblação que apresentamos a Deus, como para atuar sôbre êle:
oblação de seu Filho que se oferece como propiciação por nos
sos pecados. Em consideração desta oferta, Deus é movido a
se apiedar dè nós e a dar-nos os seus auxílios.
c) enquanto aplica ou distribui os infinitos merecimentos
entesourados na Cruz, a Missa satisfaz, de modo infalível e ime
diato, pelas penas temporais que o pecado merece. Donde o Tridentino definiu, como de fé, que o Sacrifício do altar pode ser
oferecido pelos defuntos (D. 940, 950, 9 8 3 ). As almas santas
necessitam apenas, para se evolar ao paraíso, purgar algumas
penalidades ainda devidas pelas faltas cometidas. Ora, se a
Missa satisfaz por elas, como ensina a fé, é porque remite
imediatamente a pena, à semelhança das esmolas e penitências
que podemos fazer em vida (D. 4 6 4 ).
Já Tertuliano atesta o uso de oferecer o Sacrifício pelos
defuntos (De Corona, c .3 ; De Monog., c .1 0 ) . Do mesmo
modo S. Cipriano (Epist. 1, n .2 ) . E S. Cirilo de Jerusalém,
explicando o “memento” dos mortos na Missa, ensina que nêle
se comemoram “todos os que, dentre nós, se adormeceram nos
passados anos. Acreditamos que será de grande utilidade para
as almas, por quem a súplica é feita, no mòmento em que o
santíssimo' e tremendo Sacrifício é apresentado. E quero per
suadir-vos por meio dum exemplo, pois que muitos perguntam
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qual o proveito para uma alma de ser comemorada nas ora
ções, quando ela já deixou o mundo, com ou sem pecados?
Ora, se um rei houvesse desterrado certos ofensores, e os pa
rentes dêstes entretecessem uma coroa para oferecê-la ao rei, pe
los castigados, não é verdade que o rei concedería um alívio?
De modo semelhante, ao oferecermos a Deus súplicas pelos que
se adormeceram, embora pecadores, não tecemos apenas uma
coroa senão ofereceremos Cristo sacrificado por nossos pecados,
propiciando, por êles e por nós, o Deus misericordioso” (Cat.
myst., 5, n .9 -1 0 ).
Temos aqui uma grande fonte de consolo em nossos lutos.
Morre-nos um ente estremecido e nos queda, ao lado do vazio
atroz, a sensação de que nada mais podemos fazer por nosso
caro desaparecido. Êrro fatal e funesto. Esquecemos o dogma
da Comunhão dos Santos. Podemos tanto por nossos caros de
funtos: orações, sacrifícios, indulgências que lhes aplicamos, e
sobretudo o Sacrifício da Missa, oferecido para que Deus lhes
perdoe as dívidas, concedendo-lhes a paz beatificante.
Não nos apressemos em “canonizar” os nossos mortos. A
Igreja suplica sem cessar, com entranhas de mãe, pelos seus
filhos que já se foram; no Santo Sacrifício, ela sufraga as al
mas, ainda dos que faleceram em “odor de santidade”. Só pe
los que já subiram aos altares se celebram Missas, não mais
para descanso das almas dêles, mas em sua honra. “
Os únicos sêres que, durante a terrena vida, vislumbraram
os segredos do além, e cujos ditos merecem fé, foram alguns
grandes Santos — como Santa Catarina de Gênova. A êstes
mostrou-se o grau quase aterrador de pureza d’alma, que é
exigido para contemplar face. a face a santidade de Deus.
. Que pensar dêsses católicos, que deixam os seus mortos
sem Missas — salvo a de 79 día, celebrada não já para bene
ficiar o defunto, mas para ter a ufania de ver a igreja repleta,
e de receber numerosos pêsames?*39
a6) A celebração de Missas em memória e honra dos Santos, cuja
legitimidade foi definida pelo Tridentino (D. 941, 952), é tão antiga
quanto a Igreja cristã. Após relatar o martírio de S. Policarpo, discí
pulo imediato dos Apóstolos, os cristãos de Esmima participam aos
demais fiéis que guardaram as cinzas do seu Bispo, junto às quais
viriam celebrar o aniversário de seu nascimento aos céus. S. Cipriano,
em carta aos presbíteros e diáconos de Cartago, ordena-lhes que ano
tem o dia do traspasse dos confessores da fé que morrem na prisão,
a fim de que se lhe possa celebrar a memória, entre as comemora
ções dos mártires, com oblações e sacrifícios (Epist. 12. n .2; cf. Epist.
39, n .3 ). — Explica o Concilio Tridentino que a Missa é oferecida
não já aos santos, mas a Deus, em honra dos santos. Assim rendemos
graças a Deus pelas vitórias de seus eleitos, e pedimos-lhes a intercessão a fim de que unam as suas orações às nossas, de maneira a fazer
chegar a Deus, em cheiro suave, a oblação que de nós mesmos lhe
fazemos. Pedimos-lhes, também, que roguem por nós (D. 941, 952).
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Ouçamos o maternal conselho da Santa Igreja: rezemos por
nossos defuntos e por êles amiúde façamos celebrar Missas.
Não podemos aqui nos furtar ao prazer de citar um belo texto
de S. João Crisóstomo: “Não é em vão que se oferecem oblações, se
dão esmolas e se ora pelos defuntos. Olha, o defunto, por teu
intermédio, recebe algo de útil, e tu também recebes por causa
dêle: desprezaste as riquezas, desejoso de fazer algo de no
bre, foste para o defunto causa de salvação, e êle por sua vez
foi para ti fautor de esmola. Não duvides que conseguirás algo
de bom. Não sem razão (na Liturgia grega) clama o diácono:
“Por aquêles que morreram em Cristo e por aquêles que cele
bram a sua memória!” Não é o diácono que diz isto, senão
o Espírito Santo: a saber, é um dom do Espírito Santo. —
Que dizes? Nas mãos está a hóstia, tudo preparado, presentes
os anjos e arcanjos, presente o Filho de Deus. Todos assistem
com grande temor e reverência. Clamam os diáconos, enquanto
os demais se conservam em absoluto silêncio. E pensas que
tudo isso se faz inutilmente? Logo inúteis são tôdas as demais
o ra çõ e s.. . Sabedores de tudo isso, pensemos no consolo que
podemos dar aos defuntos, oferecendo por êles orações, esmo
las e sacrifícios, em vez de lágrimas, soluços e monumentos,
a fim de que tanto êles como nós consigamos os prometidos
bens” (Homil. in Act. Ap., 21, n .4 ).
A razão teológica de tão consoladora doutrina é que os
nossos defuntos são, como nós, membros de um só Corpo mís
tico, aviventado pela caridade, mercê da qual "misteriosas trocas
se operam entre os que nela estão unidos. Podemos assim apli
car às almas padecentes o fruto de nossas boas obras, as in
dulgências que conseguimos ganhar, o Sacrifício da Missa, para
abreviação e alívio de seus sofrimentos.
Podemos, igualmente, oferecer a Missa para remir as pe
nalidades merecidas por nossos próprios pecados. Assim, “des
contamos” ou “amortizamos” a pesada dívida a pagar, mais
tarde, no Purgatório.
A liturgia está referta de orações que invocam o caráter propiciatório do Sacrifício da Missa. No Ofertório, por exemplo,
o celebrante apresenta a Deus a hóstia, por seus “inumeráveis
pecados, ofensas e negligências”. Antes da consagração, pede
pelos circunstantes, pelos que oferecem o. Sacrifício, “pela re
denção* dé*suas almas”. Depois da consagração, suplica a Deus
que, na sua indulgência, conceda aos que déscansam em Cristo
um lugar de refrigério, luz e paz, e a nós, seus servidores,
faltosos mas confiantes na multidão das süas misericórdias,
uma qualquer parte e sociedade com os Santos. Após haver co
mungado, o celebrante implora que, restabelecido por tão puros
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e santos Sacramentos, não permaneça nêle mancha alguma de
pecado.
No próprio do tempo, abundam as orações propiciatórias.
Por exemplo, na Missa da sexta-feira de Páscoa, a oração “se
creta” pede: “Dignai-vos acolher benignamente estas hóstias que
vos oferecemos em expiação das culpas dos que renasceram (pelo
batismo) e para que se apresse o auxílio celestial”. Na Secreta
da Missa para a 5* dominga depois da Epifania, imploramos:
“Nós vos oferecemos, Senhor, estas hóstias de propiciação, a fim
de que, por vossa misericórdia, nos absolvais de nossos delitos,
e guieis nossos corações vacilantes”. E assim, inúmeras outras
preces do Missal.
4 9 Impetração. “Jesus Cristo é o que morreu, e ainda mais
o que ressuscitou, o que está à direita de Deus, o que também
intercede por nós” (Rom 8 ,3 4 ).
Oração, para nós homens, é quase sinônimo de pedido. Assaz justo aliás que assim seja, tal a nossa indigência. “Filho
pródigo, o homem gastou mal e esbanjou todos os bens rece
bidos do Pai celeste, ficando reduzido à maior pobreza e mi
séria. Desde a Cruz, porém, Cristo, “tendo com grande clamor
e lágrimas feito ao Pai preces e súplicas. . . foi atendido pela
reverência com que o fêz” (Heb 5 ,7 ), e sobre os altares sa
grados exercita a mesma eficaz mediação, para que nós seja
mos cumulados de tôda a bênção e graça” (Mediator Dei, n .7 0 ) .
Deveriamos, entretanto, conservar certa ordem em nossos
pedidos. No Cânon da Missa, a Liturgia roga “em primeiro lu
gar pela Santa Igreja Católica”. Grande lição para o nosso
egotismo. Mostra-nos que não somos o centro do mundo e que,
antes de tudo, devem vir, em nossas preces, as grandes inten
ções da Igreja: a paz e unidade dos fiéis, o Santo Padre, o nos
so Bispo, a perseverança dos justos, a conversão dos pecadores,
a propagação da fé, as almas do purgatório.
Mas, já que não só podemos como devemos orar por nós
mesmos, peçamos antes de tudo fé firme, esperança inabalável,
caridade abrasada, perseverança no serviço do Senhor até a mor
te, e também esta ou aquela virtude particular que tanto nos
falece. . . Depois, só depois, viriam os pedidos de favores tem
porais, e ainda na medida em que fossem úteis à nossa salvação.
Com razão desconfiaríamos do valor de nossas orações, se
rezássemos sòzinhos, em nome próprio. Afinal, por que motivo
nossas súplicas seriam aceitas por Deus e por êle atendidas?
Tão pecadores e mesquinhos; dignos de asco e não de mercê!
Mas, na Missa, nunca oramos sòzinhos: Cristo ora em nós como
nossa Cabeça e ora por nós como nosso Sacerdote e Medianeiro.
Poucas passagens, no Antigo Testamento, comovem como a
prece — tão humilde, mas tão confiante e insistente — de Abraão,
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em favor das cidades culpadas (Gên 18,22-33); ou ainda a
súplica de Moisés pelo povo adorador do vitelo de ouro (Ê x
3 2 ,7 -1 5 ). Ora, se a impetração destes santos tinha tal força so
bre o coração de Deus, que será da prece do Unigênito?
Jesus ele mesmo prometeu: “Na verdade, na verdade vos
digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, êle
vo-lo há de dar” (Jo 16,23). Qual será o poder de uma ora
ção, quando pedirmos em nome dêsse Jesus que está sobre o
altar, entre nossas mãos, Cordeiro imolado e glorioso (Apoc 5,6;
9,12; 13,8) que “vive para interceder por nós” (Heb 7 ,25),
apresentando ao Pai as suas chagas, para comovê-lo em
nosso favor?
Como fortalece nossa confiança sabermos que a missão de
Cristo não está terminada, mas que êle continua a nos amparar
e sustentar, sem intermissão, por sua prece perene no céu!
Na oração do Chefe, vem inserir-se a oração do Corpo Mís
tico todo inteiro. Oferece a Deus Pai o Sangue de seu Filho “que
fala melhor que o de Abel” (Heb 12,24). Empenha-se Jesus
em nos fazer ouvir, não só por seu amor por nós, como ainda
por amor ao Pai, cuja glória está em que demos muito fruto
(Jo 15,8).
“A oração feita em união com êsse divino Sacrifício, tem
indizível força, de sorte que por ela a alma transborda em celestes
favores, como apoiada sobre o Bem-Amado, que a enche de tan
tos perfumes e suavidades espirituais, que ela se assemelha a
uma' coluna de fumo de lenho aromático, mirra, incenso, e de
todos os pós dos perfumistas, segundo rezam os Cantares”. 8t
E se, porventura, experimentamos escassos ou minguados
efeitos de tão poderosa intercessão, estejamos certos de que qual
quer óbice de nossa parte — apêgo ao pecado, falta de gene
rosidade — impede o ímpeto da divina misericórdia de irrom
per em nós.
Donde a necessidade de vivermos a Santa Missa. “As al
mas dos cristãos são como altares, sobre os quais se repetem
e em certo modo revivem os vários momentos do Sacrifício imo
lado pelo Sumo Sacerdote; ou seja: os sofrimentos, as lágrimas,
que lavam e expiam os pecados; a oração feita a Deus, que se
"*) Dêsse texto da epístola aos Hebreus deduzem alguns a exis
tência de um “sacrifício celeste”, do qual a nossa Missa seria a oblação. A nosso ver é inexato. A Escritura nos diz que no céu Cristo
intercede por nós: não diz que êle se imola. A Missa representa o
Sacrifício passado, da Cruz, e não um Sacrifício presente, do céu. Me
lhor seria, talvez, como dissemos acima, interpretar êsse sacerdócio
e sacrifício celestes como a intervenção pessoal e atual de Cristo em
cada Missa, servindo-se da língua e das mãos de seu sacerdote, para
consagrar o pão e o vinho, apresentando-se assim ao Pai em estado
de vítima.
BT) S. Franc. de Sales, Introd. à vida devota, 2* parte, çap.14.
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eleva até o céu; a oferta e como que imolação de si próprio,
feita com ânimo pronto, generoso, ardente; e, enfim, a união
íntima com que nos entregamos a Deus e nele repousamos”
( Mediator Dei, n . 147) .
Os Frutos da Missa

Chamam os teólogos por êsse nome não já os efeitos da
Missa que se referem a Deus (cada Missa é um sacrifício de
adoração e ação de graças, infinitamente agradável ao Senhor),
mas os efeitos que se distribuem aos homens. Está em ques
tão, por outras palavras, a nossa participação de fato aos efei
tos propiciatório e impetratório do santo Sacrifício.
Enquanto ato de Cristo, a Missa tem valor infinito. Mas
ela é também oblação nossa, e por isso mesmo os seus frutos
compartilham de nossos limites.
“Todas as vezes que é oferecido êsse Sacrifício comemora
tivo, cumpre-se a obra de nossa Redenção”. 88 Cumpre-se, por
que a Missa distribui e aplica os merecimentos da Cruz. Mas,
tão deficientes as disposições com que oferecemos o Sacrifício,
que elas bloqueiam, até certo ponto, o caminho da munificência divina. “E ’ verdade que os Sacramentos e o Sacrifício do
Altar têm uma virtude intrínseca, enquanto ações de Cristo, que
comunicam e difundem a graça da Cabeça divina pelos mem
bros dp Corpo Místico; mas, p a ra 'o b te re m ‘a. devida. eficácia,
exigem
'boas disposições de nossa alma.- Pôr isso,. com. re
lação à Eucaristia, S. Paulo adverte: “Examine-se ‘o'fiQmem e
assim coma daquele pão e beba daquele cálice” (1 Cor 11,28.
— Mediator Dei, n .2 8 ).
Unânimes concordam os teólogos em distinguir, na Missa,
um tríplice fruto: geral, especial, especialissimo.
O primeiro se espraia sobre o Corpo Místico todo. Vi
mos que a Missa é o Sacrifício da Igreja. Ela oferece-o a seu
Esposo. Justo é que dêle beneficie. Em cada Missa, um quinhão
opimo está reservado ao Santo Padre, aos Bispos e sacerdotes,
cujas responsabilidades são maiores, maiores, em conseqüência,
as necessidades.
•O último fruto — o especialissimo — compete ao celebran
te, ao> quê ministra ao altar, aos que assistem à Missa.
Resta, o fruto, especial, que se atribui às pessoas, vivas ou
defuntas, pelas qüais o- Sacrifício é aplicado, pelo sacerdote ce
lebrante. éste, ao ser consagrado presbítero, recebe o poder de
celebrar Missas tanto pelos vivos como pelos defuntos (D. 94Q,
950, 1530). Grande e admirável poder: aplicar õs frutos do
Sacrifício da Cruz;, ser tesoureiro do Calvário!
““) Secreta da Missa do 9Ç domingo depois de Pentecostes.
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Discutem os teólogos sobre se, objetivamente, o fruto es
pecial é limitado ou não. Suposta a aplicação de uma só Missa
para dez pessoas, por exemplo, receberá cada uma tanto fru
to como se fôsse a única beneficiária?
Sustentam os doutos o pró e o contra, sem chegarem a
um resultado certo. Restabelece-se a harmonia, para afirmar que
o fruto da Missa depende já dos desígnios da sabedoria e pro
vidência divinas, já da devoção de cada um: maior é esta, maior
fruto perceberá.
Mais agrada, no presente de um amigo, o afeto com que
é dado, que o valor intrínseco do mesmo dom. A simples oferta
de um cálice d’água terá a sua recompensa, afirmou Jesus, con
tanto seja feita por amor d’Êle. Donde, mais agradará ao Se
nhor a Missa celebrada por um sacerdote santo ou mandada re
zar por uma alma fervorosa. O mesmo se dirá daqueles por quem
a Missa é aplicada.. O grau de participação nos frutos estará,
pois, em razão direta do grau de união a Deus. Afirma-o equi
valentemente a Liturgia, quando no Memento dos vivos suplica:
“Lembrai-vos, Senhor, de vossos servos e servas N. N. e de to
dos os circunstantes, cuja fé vos é conhecida, e sabida a devo
ç ã o . . . ” Identificados, pela caridade, a Cristo Sacerdote e Víti
ma, como não partilhariam dos frutos do Sacrifício? Pelo con
trário, onde não há fé ou escasseia a devoção, que proveito
será de esperar? Êsse pecador endurecido, por cuja conversão
há ânòs se' celebram* Missas, obsttói*,. com . su* :wntade :perv.ersa,. à enfráda do arrependimento.'Isso não significa, todavia,-,
que devamos cessar de implorar por êle. Insistamos, .ao contrário,
lembrados de Mônica e Agostinho.
Ainda pela conversão de um excomungado é lícito mandar
celebrar Missas, privadamente e evitando o possível escândalo.80
Pòr todos a Igreja suplica, pois que por todos Cristo sofreu
(1 Tim 2 ,1 ). Morre-nos um amigo protestante. Não é per
mitido celebrar por êle Missas exequiais (39, 79, 309 dias; ani
versário de falecimento). Por não estar enumerado na grei da
Igreja visível, o protestante não tem direito aos sufrágios oficiais.
Porém a solicitude maternal da Santa Igreja se estende ainda
aos que vagueiam fora de suas fronteiras visíveis. Permite pois
que encarreguemos um sacerdote de celebrar privadamente a
Missa por nosso caro desaparecido.00
■ Infinito em si, o valor da Missa é, pois, limitado pelo va-Ior, ’ aos^- olhos de Deus, dos homens. Ainda que santos, êsses
jafnais .conseguem exaurir o tesouro do Santo Sacrifício, Jústámente por sèr êste infinito e êles finitos. Haverá sempre pos
sibilidade de colhêr maiores frutos.
'•) Código de direito ecles., cân. 809; 2262, § 2, n.2.
00) Ibid.
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Diante do quadro que ràpidamente acabamos de debuxar,
marcando os traços principais da teologia da Missa, que dizer
de nossa pavorosa indiferença? Deveriamos morrer de amor,
assegurava o Cura d’Ars. E, em vez. . .
IV.

A COMUNHÃO EUCARÍSTICA

Ministro da Eucaristia

Consagraremos um capítulo especial ao Sacerdócio. Inútil
antecipar. Digamos apenas que, na sua qualidade de sacrificador da divina Vítima, cabe ao sacerdote o direito e o dever
de distribuí-la a si e aos outros (D. 881, 892).
Ministro ordinário da distribuição do Sacramento é pois o
padre. Ministro extraordinário, o diácono, por motivo g rav e.01
Em casos extremos, todavia, invoca-se o adágio teológico: “os
Sacramentos são para os homens, e não os homens para os
Sacramentos” ; será pois lícito a um simples leigo dar a co
munhão a si e aos outros. Conhecemos outrora uma superiora
de religiosas que, num dia de revolução sangrenta, temerosa por
sua vida e a da sua comunidade — e ainda mais, receando a
profanação das sagradas espécies — foi-se à capeía, abriu o
sacrário, comungou-se e comungou as. suas filhas.
Autores abalizados ensinam que, na falta do sacerdote, pode
um simples leigo dar p-viático a um. moribundo, contanto pro
cure evitar oveàcândálq dò povo.
^ :
Necessidade da Eucaristia

Se Jesus prometeu a Eucaristia como alimenfb das almas,
se êle a instituiu durante uma ceia, claro está que a destinava
a ser recebida pelos fiéis. Surge entretanto um grave proble
ma: tal recepção é facultativa ou obrigatória?
“Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes
a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não
tereis vida em vós mesmos” (Jo 6,5 3 ). Impressiona o preceito
de Cristo, e seria deplorável discuti-ío entre cristãos — qual ten
tativa para escapar à vontade expressa do Senhor, e, o que mais
é, à mais doce e amorosá das vontades — se, na prática, não
se levantassem questões, importantes e escuras, a solicitar a ar
gúcia dos teólogos. Não se procura então fraudar a lei de Cris
to, mas .aplicá-la bem.
O principal desses problemas refere-se aos •recém-nascidos.
Deveríam ou não comungar? Nem é pergunta ôcíos.a..; No mes-:
mo evangelho de S. João lemos as palavras de/jésus a Nicodemos que nos serviram, acima, para mostrar a inelutável netx) Código de direito ecles., cân. 845.
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cessidade do batismo das criancinhas. A Igreja, desde Pentecostes, atribui ao preceito de Jesus alcance universal: quem não
é batizado — ao menos pelo desejo — não entra no Reino dos
céus. Incapaz de desejar, o recém-nascido que morre sem ba
tismo não é recolhido à celestial mansão.
Ora, se dermos o mesmo valor absoluto ao ensinamento
sobre a Eucaristia, segue-se que a criancinha deve comungar
sob pena de não chegar à bem-aventurança eterna.
Pergunta-se também se, ao que recebeu o batismo de de
sejo, bastaria a comunhão de desejo. Na Igreja primitiva pa
rece ter sido praxe dar a primeira comunhão — ainda às crian
ças — logo após o Batismo, e tal é, até hoje, o uso dos gre
gos dissidentes. No século passado, Antônio Rosmini fantasiou
que Jesus descera aos infernos para dar a Eucaristia aos jus
tos da Antiga Lei. Sonhou também que todos os cristãos —
de fato ou de desejo — que não puderam receber o Sacra
mento, são milagrosamente comungados na hora da morte
(D. 1922).
Assalta-nos outra dúvida. S. Paulo afirmou, com solenidade,
que é necessário “discernir” o Corpo de Cristo .(I Cor 11,29).
Um recém-nascido seria capaz de tal discernimento? Eviden
temente não. "
O problema, além de seu interesse histórico, tem alcance
ainda para hoje. Nos séculos anteriores dificultava-se sobre
maneira *a primeira comunhão; tenros a impressão de que hoje, em
compensação, talvez exista a tendência a facilitar demais. Vê-se
comumenfé criancinhas de 4 anos — e por vêzes até de 3 anos
— cujos pais, envaidecidos, declaram que elas já comungaram.
Que algumas sejam excepcionalmente precoces, longe estamos
de querer negá-lo. Mas a maioria? Repetem à maravilha fór
mulas sugeridas pelos educadores — não há melhor papagaio
que uma criança — mas saberão, em verdade, “discernir”, ou
seja, distinguir a hóstia consagrada da não consagrada?•
*)
•*) O argumento impressiona. Sem embargo, na presente matéria,
mais vale o uso da Igreja que a argumentação. Para explicar a praxe
da Igreja antiga, deve-se quiçá dizer que a Igreja poderia suprir o
“discernimento”, como supre, de fato, a fé da criança, a ser batizada.
#a) E* uma questão de prudência e pastoração concretas, que não
pode ser resolvida abstratamente. Como quer que seja, achamos de
bom aviso lembrar que a legislação eclesiástica proibe a admissão à
mesa sagrada de crianças cuja tenra idade não permite o conhecimen
to £ o gôsto do' Sacramento' (Código, cân. 854r § 1). Quanto às crian
ças' que já, atingiram o uso da razão: a) em caso de perigo de morte,
hasta-lhes*:saber, distinguir, èntre o pão comum e o Corpo de‘ Cristo,
e adòráf á êste' com reverência; b) fora dêste perigo, exige-se mais
ampla instrução e mais apurada preparação. Devem conhecer, a seu
modo infantil, os principais mistérios da religião, è se acercar, com
a devoção condizente à própria idade, da SS. Eucaristia. Cabe ao
confessor e aos pais julgar se a criança atingiu o uso da razão, e
cabe ao pároco vigiar para que as crianças não comunguem antes
Iniciação Teol. II — 20
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A fim de resolver o espinhoso problema da necessidade da
comunhão, cumpre comparar os preceitos de Jesus acerca do
Batismo e da Eucaristia.
Verificamos que Jesus designa o primeiro Sacramento como
uma nascença espiritual. Desponta a vida da graça na alma.
O outro Sacramento é um alimento que fomenta a vida já bro
tada. Daí concluímos que o Batismo dá a vida, e a Eucaristia
a nutre. Por conseguinte, o Batismo é absolutamente necessá
rio à salvação, pois que sem êle não há vida sobrenatural al
guma; enquanto a Eucaristia só é necessária àqueles cuja vida
sobrenatural carece de alimento.
Não serão todos, indagará o leitor? Sem alimento, a vida
declina e se apaga. — Cuidemos em nos não deixar ilaquear
pelas comparações. Nascer, nutrir-se, na ordem espiritual, são
metáforas. Tomá-las ao pé da letra induziría em êrro.
A semente deitada na terra não germinará, até que apa
reçam condições favoráveis, embora por longo tempo conserve
o seu poder germinativo. De modo semelhante, a vida implan
tada em nossa alma pelo Batismo respeita as exigências de
nossa liberdade pessoal. Requer, para se alimentar, a nossa
capacidade de assimilar. A criancinha, já se vê, por ser in
capaz de atos conscientes, não pode cooperar com a graça. “
Em compensação — e pelo mesmo motivo — escapa ao risco
de perder a vida incipiente, por inanição. Logo não carece de
alimento espiritual. A graça permanecerá entesour^da na alm a,'
qual preciosa semente, até que, com o despertar da razão, pos
sa germinar. Então a graça batismal — que já inclinava mis
teriosamente a alma para a plenitude na caridade, fruto da Eu
caristia — desabrochará na comunhão.
Mantemos assim, em toda a sua força, o preceito do Se
nhor Jesus: sem Eucaristia não há nem desenvolvimento, nem
progresso da vida sobrenatural. Reconhecemos apenas que o
mandamento não pode ter o alcance absoluto daquele outro, so
bre o Batismo, mas antes formula uma necessidade condicionada
pelas circunstâncias. Na criança ainda não dotada do uso da
razão, tal necessidade não existe, ensina o Tridentino.#B Quan-*94
de atingirem tal uso, ou ainda sem preparação suficiente (Código,,
cân. 854, §§ 2-5),
94) O primeiro ato de cooperação é *a’ fé -em Jesus e na Eucaristia
(Jo 6,35,45,57), fé da qual a. criança é ainda incapaz.
B6) D. 933, 937. — Adita o concilio que o uso antigo não provi
nha da crença de que a Eucaristia era indispensável à salvação das crian
cinhas. — Podemos quiçá conjeturar que tenha havido transferência,
às crianças, do ritual do batismo dos adultos que comportava a comu
nhão. Temos pois que a recepção atual da Eucaristia não é necessá
ria para a salvação de todós os homens. — Mas o desejo da Euca
ristia? Alguns teólogos, para manter em todo o rigor o preceito de
Cristo, afirmam a necessidade universal de receber a Eucaristia, ao
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to aos adultos, ensina o Concilio: “Cristo quis que esse Sa
cramento fôsse recebido como alimento espiritual das almas,
pelo qual são nutridas e confortadas, vivendo d’Aquê!e que dis
se: “Quem me come a mim também viverá por mim” (Jo 6 ,5 8 );
e ainda como antídoto que nos livra das culpas cotidianas e nos
preserva dos pecados mortais” (D. 8 7 5 ).
Surge nova questão: se o adulto deve alimentar-se da Eu
caristia para viver sobrenaturalmente, com que freqüência deve
fazê-lo? Uma vez na vida? Uma ao ano? Todos os dias?
Jesus nada determinou. O múnus de dispensar os seus mis
térios, confiou-o à Esposa (1 Cor 4 ,1 ). Ora, a Igreja ensina,
em primeiro lugar, que o divino preceito obriga, de maneira
urgente, desde que haja perigo de morte. Nessa temerosa pas
sagem, necessitamos, mais que nunca, entrar em contacto com
a fonte da vida e receber o penhor da ressurreição gloriosa.
A tal ponto preme esta necessidade, que a Igreja não só per
mite como aconselha o fiel, que já comungou nesse dia, de co
mungar novamente, sobrevindo inopinado perigo de morrer. Per
durando o perigo, convém receber por várias vêzes o viático,
em dias distintos. '*
S. Crisóstomo narra e aceita a revelação com que foi re
creado piedoso cristão: os que estão prestes a deixar êste mun
do e participaram, com consciência pura, nos sagrados misté
rios, são levados, quando expiram, pelos anjos, que os acom
panham até o céu, como guarda de honra daquele Senhor que
o moribundo' recebeu (De Sacerd., 1.6, c .4 ) .
Tão viva a fé dos antigos, que davam a comunhão aos ago
nizantes no próprio momento em que êstes expiravam. (Donde o
abuso, em certos lugares, de comungar os mesmos mortos, o
que vários Concílios reprovaram). Outro costume, bastante es
palhado na antiguidade cristã, o de colocar a hóstia — como
penhor da ressurreição gloriosa — sôbre o peito dos defuntos,
antes de levá-los à sepultura. O que S. Gregório (Dial., 1.1,
c .2 4 ) narra de S. Bento, que assim fêz a um jovem monge,
traspassado sem haver podido comungar.
A todos e cada um dos fiéis que chegaram à idade de ra
zão, a Igreja preceitua, como é bem sabido, a comunhão anual,
pela Páscoa, ou em outra época, se não foi possível fazê-lo durante o tempo pascal. Preceito eclesiástico intimado
pelo 4 9 Concilio de Latrão em 1215 (D. 437). e confirmado pelo
Tridentinó, -que anatematiza’ quem negar esta obrigação . (D.
8 9 1 ). Jnocêijcio XI proscreveu, era 1679, a siriguíar opinião dos
menos pelo desejo implícito. No caso das crianças* a Igreja lhes su
priría êste desejo como lhes supre a fé. Batizando-as, ela lhes orienta
as almas para a Eucaristia. Nos adultos, o desejo do Batismo encerra
o desejo da Eucaristia, pois o Batismo ordena à Eucaristia.
,a) Código Direito ecles., c.864.
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que sustentavam que se cumpria o preceito, ainda com uma co
munhão sacrílega (D. 1205). O Senhor ordenou o celeste man
jar para que a alma vivesse, ora a comunhão sacrílega apenas
confirma e sela a morte.
Disposições para a Comunhão

A fim de receber com fruto a Eucaristia, é indispensável
ser batizado e gozar do uso da razão. De outra forma se rece
bería apenas materialmente o Sacramento; não haveria con
tacto espiritual com Cristo.
A essas duas condições devem-se aditar duas outras: o es
tado de graça e a reta intenção.91*
l 9 Estado de graça. O senso cristão aplicou bem cedo ao
convívio eucarístico a parábola do banquete e da veste nupcial
exigida dos participantes.99 Vimos com que insistência S. Paulo
inculca a necessidade de examinar-se sèriamente, a fim de não
se aproximar indignamente do Sacramento, tornando-se réu do
Corpo e do Sangue de Cristo, comendo e bebendo a própria
condenação (1 Cor 11,29).
Alimento espiritual destinado a nutrir e desenvolver a vida
da graça (D. 8 7 5 ), e não a conferi-la, a Eucaristia supõe esta
vida existente na alm a.99 Em têrmos técnicos, ensinam os teó
logos que a Eucaristia é o Sacramento dos espiritualmente vi
vos e não dos mortos. O morto não se alimenta.
Mais. A Eucaristia, sobre ser alimento, é •o Sacramento
do amor, da união entre Cristo e seus membros. Retebê-la em
estado de pecado é apresentar-se a Jesus como falso amigo.
Dar-lhe o beijo de Judas.
S. Cipriano chega a dizer que os cristãos que haviam apostatado em tempo de perseguição e que, ao depois, se aproxi
mavam da Eucaristia, sem a devida penitência, incorriam num
crime mais grave que a apostasia anterior (De lapsis, c .1 6 ) .
E S. João Crisóstomo assegura que os sacrílegos receberão o mes
mo castigo.que os verdugos de Cristo (Homil. in SS. mart., n .3 ) .
Mas como chegará o pecador a recuperar o estado de gra
ça perdido? Um simples ato de fé, como imaginavam os lu
BT) Não' falamos da- disposição corporal que é o jejum, por se
referir à discipliná' eclesiástica e não à teologia dogmática.
#i) Mt 22,11. — A aplicação eucárística foi sancionada pelo Tridentino (D. 881),
” ) Como explanaremos um pouco -mais longe, só excepcionalmente,
se alguém comunga cuidando, de bda fé, estar enr estado de graça
quando se encontra em estado dé pecado, a Eucaristia apaga a falta
e restitui à alma a amizade divina. Normaímentè é a -Penitência que
nos reconcilia com Deus, quando, por infelicidade, .perdemos' a vida
sobrenatural recebida no Batismo. Numa palavra, o Batismo faz de
nós membros vivos do Corpo Místico, a Eucaristia nos faz ' crescer
neste Corpo.
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teranos, não basta. 100 Todavia, poder-se-ia hesitar entre a con
fissão sacramental, e um ato de contrição perfeita. Dirimindo a
dúvida, o Concilio Tridentino interpretou infalivelmente as pa
lavras de S. Paulo “examine-se pois a si mesmo o homem”,
da confissão sacramental (D. 880, 893). Excetua o Concilio o
caso em que há falta de confessor e a necessidade comungar
urge. Por exemplo: um vigário vê-se na obrigação de celebrar
Missa no domingo, para que os paroquianos cumpram o pre
ceito, e não têm confessor à mão; um leigo abeira-se da mesa
de comunhão, e súbito, recorda haver cometido uma falta gra
ve, nem pode retrair-se sem se difamar. Nesses casos será su
ficiente, para evitar o sacrilégio, um ato de contrição perfeita. 101
29 Reta intenção. Aceita como questão pacífica a indispensabilidade do estado de graça — jamais posta em dúvida
entre católicos — surgiram, em compensação, numerosas e aca
loradas discussões sôbre. as outras disposições necessárias —
mormente em se tratando da comunhão freqüente. Esta era ha
bitual na antiguidade cristã. Não se concebia a assistência ao
Sacrifício da Missa, sem dele partilhar pela comunhão (Tertul.,
De oratione, c .1 9 ) . S. Cipriano, preparando os fiéis para uma
perseguição iminente, dizia-lhes que os cristãos bebem cada
dia o Sangue do Senhor, a fim de poderem derramar êles mes
mos o próprio Sangue por Cristo (Epist., 58, n .l ) . Pelo me
nos desde Tertuliano (De orat., c .6 ) entenderam os Santos
Padres o “pão nosso de cada dia” do pão eucarístico.
O hábito da comunhão cotidiana descaiu aos poucos en
tre os leigos, e até nas Ordens religiosas. Com a Contra-Reforma, houve novo surto de vida eucaristica. O Concilio Triden
tino exorta os fiéis “a crerem e venerarem os sagrados mis
térios do Corpo e do Sangue (de Cristo), com fé tão constante
e firme, com tanta devoção da alma, tão grande piedade e cul
to, que possam receber freqüentemente êsse pão supersubstancial” (D. 8 8 2 ). E ainda: “desejaria (o Concilio) que, em to
das as Missas, os assistentes comungassem não apenas espiri
tualmente, senão também pela recepção sacramental da Euca
ristia” (D. 944).
Muitos, porém, exigiam disposições assaz perfeitas. S. Fran
cisco de Sales, que estava longe de ser dos mais rigoristas,
escrevia entretanto: “Para comungar todos os oito dias é ne
cessário estar imune do pecado mortal e de qualquer afeto ao
pecado- venial, e ter grande desejo de comungar. Mas, para co
10°) D. 755, 893. — Não bástar 'naò significa: "ser dispensável”.
Comungar, duvidando voluntàriamente, faz p.erder a, fé e o estado da
graça com ele. E’ sacrilégio.
101) D. 880. — Pelo menos o sacerdote está obrigado a confessarse o mais cedo possível ordena o Concilio, e Alexandre VII condenou
quem interpretasse o mandamento como simples conselho (D. 1138).
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mungar todos os dias, é necessário, além disto, ter superado a
maior parte das más inclinações, e ser aconselhado pelo pai
espirituar. 102*
Os jansenistas transformaram a Eucaristia em Sacramento
dos perfeitos. Não mais remédio a nossas cotidianas fraquezas,
senão prêmio da virtude. Condenou-os Alexandre VIII em 1690
(D. 1312 s.). Fénelon rebatia, com espírito, os heresiarcas: “Es
perássemos nós, para comungar, o estarmos isentos de imper
feições, e feríamos que esperar sem fim” (Lettre sur la communion fréquente).
Sem embargo, muitos teólogos e confessores exigiam pre
paração extraordinária, exímia virtude. Só era permitida a co
munhão cotidiana a almas verdadeiramente santas. Persistia, em
suma, a crença de que a Eucaristia é recompensa e não re
médio; Sacramento dos perfeitos ou dos quase perfeitos, e não
pão dos fracos.
São Pio X atalhou de vez a controvérsia, pelo decreto
doutrinai e disciplinar, de 20 de dezembro de 19(35, Sacra Tridentina Synodus (D. 1981 ss.). Estatui que, para a recepção
frutuosa — freqüente e até cotidiana — do Sacramento, basta
aliar ao estado de graça a reta intenção. Precisa que ter “reta
intenção” é: a) negativamente: não ser guiado pelo hábito,
a vaidade, ou outros motivos humanos; b) positivamente: de
sejar agradar a Deus, unir-se mais estreitamente a êle pela ca
rid a d e , r e m e d ia is .próprias enfermidades £ 4ef^ t£S Pura conseqüência da doutrina geral: os Sacramentos pro
duzem o seu efeito de modo infalível, contanto a alma não lhes
oponha óbice. Ora, não estar inquinado por pecados mortais, não
agir por motivos humanos, muito ao contrário, é apresentar ao
Sacramento uma alma desimpedida.
Dirimindo, enfim, a controvertida questão da recepção da
Eucaristia pela alma prêsa ainda ao pecado venial, Pio X de
termina que, embora seja sumamente vantajosa a isenção do
pecado venial deliberado e do apego a êle, basta todavia estar
livre do pecado mortal e decidido a nêle não mais incidir futu
ramente. O motivo é que o pecado venial não põe óbice à gra
ça, posto lhe diminua a plenitude da efusão.108
,oa) Introd. à vida,devota, 1.2, c.20.
10>) No fundo, as disposições para comungar freqüentemente são
as mesmas que para comungar raramente. Já . o pregava S. Crisóstomo
a seus diocesanos, habituados a comungar apenas nas grandes fes
tas, e com disposições -às veies duvidosas. Por ser hoje festa, dizia,
não está justificada a comunhão, mas sim por se ter purificado a
consciência. Quem está manchado e sujo, nem mesmo nas festas deve
participar daquela Carne sagrada e tremenda. Mas. o que está limpo,
e lavou-se os delitos com diligente penitência, êste é tão digno de
comungar nas festas como sempre (Hom. in Bapt. Christi, n .4 ).
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Desde essa época, abriram-se definitivamente as portas dos
sacrários, e a vida eucaristica floresceu com pujança, prepa
rando o Corpo Místico a arrostar as tremendas borrascas de
sencadeadas pelo neo-paganismo.
Não obstante, cumpre jamais olvidar que a intenção reta
e a isenção de pecado grave são condições mínimas para a co
munhão frutuosa. Pio X de modo algum quis ensinar que delas
nos devéssemos contentar, sem fazer qualquer esfôrço para
ir além.
O próprio decreto acima referido lembra que a falta de
apêgo ao pecado venial é “sumamente vantajosa”. E um pouco
mais longe: “Pois que os Sacramentos da Nova Lei, conquanto
obrem o seu efeito “ex opere operato”, todavia produzem efeito
tanto maior quanto são mais perfeitas as disposições com que
são recebidos, deve-se velar para que a santa comunhão seja
precedida por uma preparação diligente e seguida por uma
conveniente ação de graças, segundo as forças e os deveres de
cada um” . 104*
Que pensar então — o caso não é imaginário — da beata
que chega, papagueando, à igreja, no momento preciso em que
a santa Comunhão é distribuída, corre diretamente à mesa sa
grada e, após ajoelhar-se por alguns segundos, sai, papagueando
ainda? Demos caridosamente que não comungue por mera ro
tina, que proveito tirará de tal comunhão? 108
S. João Crisóstomo verbera com aspereza os que comungam leviai)a.,.e .;precipitadajnen.te, e, como, eqj .tropel;, cen^ura^ também
os que se vão antes do fim da "Missà. “Duro vos 'parecerá o
que vou dizer, porém a negligência da maioria obriga-me a
dizê-lo: Judas, na última noite, enquanto todos os demais esta
vam à mesa, saiu apressadamente. Imitam a Judas os que saem
antes da última ação de graças” (Hom. in Bapt. Christi, n .4 ) .
Mais brando, porém mais exigente, Pio XII censura ainda
os que “afirmam e ensinam que, finda a Missa, não há por que
prolongar a ação de graças, não só porque o Sacrifício do altar
já de per si é uma ação de graças, mas ainda porque essa prá
tica interessa à piedade privada, pessoal, não ao bem da co
munidade. Não. Ao contrário: a própria natureza do Sacra
mento reclama que o cristão que o recebe, dêle tire abundantes
frutos de santidade. Certo que a assembléia pública da comu
1#4) F. Cavallera, Thesaurus dotcrinae catholicae, Paris, Beauchesne,
1936; n. 1166, 4’ . •
-T-apto é real* o ‘perigo^- que a Sagrada Congregação dos Sacra
mentos/. *èm * Iíistrução de 8 de dezembro de 1938, desaprova o uso da
expressão “comunhão geral”, como também a fixação de datas para
tais “comunhões gerais”. Ao lermos êste documento da Santa Sé, re
cordamos certo educandário europeu, em que existia, entre os alunos,
a firme convicção de que só obtinha boa nota de comportamento quem
comungava diàriamente. Quanta comunhão rotineira, e, talvez, quanto
sacrilégio I
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nidade é despedida; mas é necessário que cada qual, unido
com Cristo, não interrompa na sua alma o cântico de louvor.. .
O divino Redentor gosta de escutar as nossas preces, falar co
nosco de ânimo aberto, e oferecer-nos refúgio no seu Coração
abrasado. Além disso, êsses atos particulares são absolutamente
necessários, para gozar mais abundantemente de todos os tesou
ros sobrenaturais de que é rica a Eucaristia e transmiti-los aos
outros segundo a nossa possibilidade, para que Cristo atinja
em todas as almas a plenitude de sua virtude.
Por que, pois, não havemos de louvar aquêles que, recebi
do o alimento eucarístico, ficam, mesmo depois de despedida
a assembléia dos fiéis, na íntima familiaridade com o divino Re
dentor, não só para se entreterem suavemente com êle, mas tam
bém para lhe agradecer e o louvar e, especiafmente, pâ^a lhe
pedir ajuda para afastar do seu espírito tudo o que pode di
minuir a eficácia do Sacramento e para fazerem, por sua parte,
tudo o que pode favorecer a ação tão presente de Jesus?”
( Mediator Dei, n.
).
À Beata Imelda bastou receber uma só vez o seu Jesus,
para morrer de amor. E nós, depois de milhares de comunhões,
nos arrastamos na mesma nojenta mediocridade! Não apenas pre
judicamos a nós mesmos, senão ainda aos incréus. Nada os
confirma e endurece na incredulidade, como verem os “papahóstias” tão cheios* de defeitos.
•O Beato Claude la Colombière propunha a êste propósito
uma sérje
perguntas assaz graves e embaraçosas: “Recebe
mos o nosso Deus todos os quinze dias ou cada semana e somos
sempre os mesmos, sempre vaidosos, sempre irascíveis, sempre
negligentes* na prática do bem, sempre frios na oração, sempre
escravos de nossas pequenas p a ix õ e s.. . Que podemos pensar
da força da Eucaristia quando vemos uma senhora regressar, cada
domingo da igreja onde comungou, tão mal humorada, tão dis
posta a irar-se a cada propósito como se ela não houvesse re
cebido o Deus de paz e m an sid ão ?... Como! Êsse pão dos
anjos, êsse pão de vida, êsse compêndio das maravilhas do
Todo-Poderoso, êsse fruto de tantas dores, de tantos mereci
mentos, numa palavra, o Corpo adorável de Jesus Cristo, tantas
vêzes tocado, tantas vêzes comido, não consegue sufocar em
nosso coração êsse pequeno rancor de vingança, êsse vão de
sejo de glória, essa pequena. inveja? Continuais tão dissipado
no pensar, tão inconsiderado na. falar, tão apegado a vossos bens,
a vossos cômodos, a. ninharias? Seria que. áo Corpo de Çristo
falecem fo rças. . . ou que obstáculos mínimos bastam para im
pedir o efeito de uma força infinita?” 106 Tal ineficácia prática

118 121

10<l) G. Guitton. Le Bx. Claude la Colombière, son milieu et son
temps. Lyon, Vitte, 1949, p.442.
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da comunhão, de certo, não vem do Sacramento, mas de nossas
disposições defeituosas e, por conseguinte, da falta de prepa
ração diligente, da ação de graças fervorosa. Quanto maior a
nossa caridade, no momento em que comungamos, tanto maior
o fruto percebido. Ora, como obter de nosso coração tão duro,
empedernido, êsse ato intenso de caridade, se não nos pre
paramos com cuidado a receber a Eucaristia?
Preparação próxima, e também remota, que consiste em nos
depurarmos sempre o coração de toda falta deliberada, nêle
despertando, sempre mais, a fome e a sêde da Eucaristia. De
si mesma escrevia S. Margarida Maria: “O espírito que me guia
e reina em mim levar-me-ia a ter uma insaciável sêde de co
mungar e de estar diante do SS. Sacramento”. 10*bls Êsse mesmo
fogo de amor queria Pio XII atear em todos os seus filhos
quando escrevia aos Bispos: "Estimulai, Veneráveis Irmãos, nas
almas a vossos cuidados confiadas, a fome apaixonada e insa
ciável de Jesus Cristo” (Mediator Dei, n .1 1 5 ). Melhor prepa
ração não haveria para receber a comunhão.
Que a misericórdia e maternal condescendência da Igreja,
sequiosa de franquear mais e mais a seus filhos a fonte da
água viva, não provoque em nós esta familiaridade negligente
que nos paralisaria a vida eucarística. Na célebre aparição em
que pediu a S. Margarida Maria o estabelecimento da festa do
Coração de Jesus, não se queixou apenas o Senhor dos ultrajes
e sacrilégios, mas ainda das irreverências e friezas 'que os seus
têm para com êle no Sacramento do teu amor. Em compensa
ção, à mesma Santa dizia Jesus: "Tenho tanto prazer em ser
desejado na Eucaristia, que tantas vêzes o coração forma tal de
sejo, tantas vêzes eu o olho amorosamente, para atraí-lo
a mim”. 1#’
Áurea regra a de S. Ambrósio: "Recebe cada dia o que te
deve aproveitar cada dia. Vive de tal sorte que mereças recebê-lo cada dia” (De Sacr., 1.5, c .4 , n .2 5 ).
Efeitos da comunhão

Podemos, segundo ensina o Concilio Tridentino, considerar
na Eucaristia um quádruplo simbolismo (D. 875).
1* O Sacramento é um memorial da Paixão. Por êle, "anun
ciamos a morte do Senhor até que êle venha (1 .Cor 11,26). O
pão*, e ^ vinho“ cofisagrados eip separado figuram a morte do
Redentor.'
v ••
,0#bis) Vie de la B. Marguerite Marie Alacoque, publiée par le Monastère de Paray-le-Monial. Paris, de Gigord, 1914, p.274.
I0T) Op. cit., p.268. A prática da "comunhão espiritual” foi san
cionada pelo Tridentino (D. 881).
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2? O Sacramento é alimento de nossa alma, à qual vem
trazer divina vida, conforme prometeu Jesus no sexto capítulo
de S. João. Manjar espiritual, figurado pelos alimentos básicos
dos povos mediterrâneos, o pão e o vinho.
3° O Sacramento é penhor da eterna glória. Figura o ban
quete do Reino messiânico (Lc 22,16; Mc 14,25; Mt 26,29).
A páscoa judaica simbolizava a ceia eucarística, e esta, por sua
vez, simboliza a ceia celeste.
4 9 O Sacramento é símbolo da unidade do Corpo Místico,
já por ser refeição comum — banquete de amor — já porque
no pão e no vinho se coadunam os múltiplos grãos de trigo ero s
múltiplos bagos de uva.
Os quatro simbolismos não são independentes. De cada um
dêles podemos tirar os demais, tão solidários são.
Deveria vir em primeiro lugar o simbolismo comemorativo
da Paixão, por ser a Eucaristia antes de tudo Sacrifício. Po
rém, neste momento, consideramo-la sob o aspecto estritamente
sacramental. Predominará, por força, o simbolismo do alimento.
Todavia, como o Sacramento é inseparável do Sacrifício, no
seio deste simbolismo alimentar despontará o outro simbolismo,
sacrifical.
Por outro lado, sabemos que, na ordem sacramental, os
símbolos não se reduzem a simples figuras, senão tornam rea
lidade presente e atual o que significam.108
Por isso mesmo, podemos agrupar os efeitos da Eucaristia
em tôrno do quádruplo simbolismo.
y
am
.
I9 O Pão da vida. “A; minha carne é verdadéiram.ente co
mida e o meu sangue é verdadeiramerite bebida” (Jo 6 ,5 6 ).
Não sem motivo escolheu Jesus o simbolismo do alimento para
nos revelar pela primeira vez e nos prometer o grande Sacra
mento. Sabia que assim lhe entenderiamos melhor a índole in
dispensável, íntima, amorável, como uma refeição em família.
10í) Notemos, entretanto, uma grande diferença entre a Eucaristia
e os demais sacramentos. Nestes, o sinal sensível causa instrumental
mente a graça (a água batismal regenera, etc.); aqui é o próprio Au
tor da graça, presente sob o sinal sensível, que nos santifica imedia
tamente, Por outras palavras, dão-nos diretamente a graça, o Verbo
eterno e a Humanidade de Cristo, unidos numa só Pessoa, realmente
presente no Sacramento, sob as espécies do pão e do vinho (D. 876).
De sorte que, enquanto os demais sacramentos conferem a graça como
simples canais, pelos quais ela passa, a Eucaristia tem, por si mesma,
o poder de dá-la, em conseqüência da Presença real: Daí a preeminência da Eucaristia sôbre os outros sacramentos. Entendemos sempre por
“Sacramento”, sem mais, a Eucaristia. O Catecismo Romano compara-a
a uma fonte viva, e os restantes sacramentos a regos de água (2 p.,
c.4, q .45). E os teólogos ensinam que os 6 sacramentos se ordenam
à Eucaristia: o Batismo faz nascer — e a Crisma fortalece — aquela
vida divina, que a Eucaristia alimenta; a Penitência e a Extrema-Unção
purificam a alma, preparando-a à comunhão; a Ordem é tôda inteira
votada ao altar; o Matrimônio, enfim, figura a união de amor entre
a alma e seu Esposo, Cristo sacramentado.
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Perdiam-se os santos em êxtase, ao contemplarem a con
descendência do Senhor, que escolheu sinais tão ao alcance do
animal humano; que se resignou a servir-nos de alimento! E a
Igreja alude sem cessar, em suas preces públicas, ao manjar,
ao convívio, à fome e à sêde, usando êste simbolismo que ofus
ca os delicados, como escandalizara os judeus.
Simbolismo, em aparência humilde e rastejante, mas na ver
dade tão profundo. Só Deus pode fartar a alma, por ser ela
tão grande, e tão desmedido o seu desejo. A comunhão euca
rística nos mostra a verdadeira natureza de nosso espírito e a
que ponto Deus lhe é necessário, quanto dependemos dêle. Ha
verá algo mais essencial à vida que o alimento?
O Concilio Florentino explicita êste simbolismo: “todos os
efeitos que a comida e a bebida materiais causam em relação à vida
corporal — sustentando, aumentando, reparando, deleitando —
êste Sacramento a produz quanto à vida espiritual” (D. 6 9 8 ).
a) Sustentar. Tentemos dar alimento a um cadáver; de nada
lhe valerá; fugiu-lhe para sempre a capacidade de assimilar.
E' que o alimento não dá a vida, sustenta-a, portanto já lhe
supõe a existência no que ingere a comida. De modo semelhante,
só se aproveita do cibo eucarístico o sobrenaturalmente vivo.
Bem mais, sobrenaturalmente morto, a realidade sacramental ul
trapassa o símile alimentar: não só a eucaristia não aviventa,
como sela a morte da alma. “Come e bebe a própria condena
ção” (1 Cor 11,29). . . . .. ..
• -*.Soíam; ós arítigos ensinar que a ^ ím a inquinada recebe a
Eucaristia apenas sacramentalmente.
De fato, partilha do sinal sensível, embora sem fruto, antes
com horrendo sacrilégio. Mister é receber a um tempo sacra
mental e espiritualmente: entrar em contacto vivido, com Jesus
sacramentado; ou seja: assimilar vitalmente o alimento sobre
natural.
Por vêzes invejamos os que estiveram com o Senhor quan
do êle passava pelos caminhos da terra. Se pudéssemos falarlhe, tocar-lhe a fímbria das vestes, ou, pelo menos, vê-lo! Oh!
se êle pudesse voltar! — Voltar? Mas êle nunca estêve ausen
te! Êle está ali, na branca hóstia consagrada, tão vivo e real
como quando caminhava pela mansa planície da Galiléia ou
vencia a áspera e pedregosa Judéia. E êsse contacto com Êle,
que tanto invejamos, nós o podemos ter diàriamente.
“Eis que estou à porta e batò. Se alguém ouvir a minha
voz, e me abrir a porta, entrarei em sua casa, e com êle cearei,
e êle comigo” (Apoc 3,2 0 ). Ao simbolismo do alimento vem
se acrescentar o da intimidade da ceia. Convívio espiritual —
convívio sacramental, diriamos melhor — em que Jesus entra
secretamente no coração. Encontro de amor. Mas é necessário,
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antes de tudo, abrir a porta. Pecador é quem se recusa a res
ponder quando o Senhor bate. Arrependa-se, e Jesus entrará, co
mo outrora êle mesmo se convidou a pousar na casa de Zaqueu,
o publicano penitente (Lc 19,5,8). Já preceituava a vetusta Didaché: “Nos dias do Senhor, reuni-vos e parti o pão, e dai
graças, confessando antes os vossos pecados, a fim de que puro
seja o vosso sacrifício” ( c . 14, n . l ) . Em têrmos técnicos tra
duzem os teólogos êste ensinamento: a Eucaristia é Sacramento
dos espiritualmente vivos, porque o alimento pressupõe a vida
que êle sustentará.
Sem embargo, aditam os teólogos que o cristão, porventura
inquinado por um pecado grave, que se abeira de boa fé da
sagrada mesa 10°, tem arrependimento implícito. Aplica-se então
o princípio geral de que os Sacramentos produzem a graça sem
pre que se lhes não opõe óbice. No caso existe, é verdade, óbice,
porém é inconsciente; a vontade não está ancorada no mal. Por
tanto, a Eucaristia produzirá o seu efeito de alimento espiritual,
e como êste efeito pressupõe a vida da graça, a comunhão fála-á nascer, suprindo o Sacramento da Penitência.
De maneira normal, porém, o Sacramento vem nutrir uma
vida preexistente. Pela divina Promessa, sabemos que esta vida
é aquela mesma que corre do Pai ao Filho: “Como o Pai que
vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem me come a mim,
também viverá por mim” (Jo 6 ,5 7 ). Em cada comunhão bem
feita, somos invadidos por novo afíuxo de vida trinitária.
by Aumentar. Quem toma alimentos, por elesvivp. Atente- •
mos todavia em que nos Xrrvificam' por isso qüe nóò'os transfor
mamos em nossa própria substância. Não assim o divino ali
mento: êle é pão vivo que nos transforma em si. Num texto cé
lebre das Confissões (1.7, c .1 0 ) S. Agostinho fazia dizer a
Deus: “Tu não me mudarás em mim como o alimento de tua
carne, mas tu te mudarás em mim”. Valem estas palavras, em
sentido próprio, da Eucaristia.
Logo após a instituição do Sacramento, Jesus propôs, aos
que haviam comungado pela primeira vez, uma das suas mais
belas alegorias. Ela lembra tanto a Promessa da Eucaristia, com
suas repetições, sua insistência sôbre a união vital com Cristo.
“Eu sou a videira, vós os sarmentos, quem está em mim e eu
nêle, êsse dá muito fruto” (Jo 15,5). O místico “estar” ou “per
manecer em mim” — onze vêzes repetido na alegoria da videira,
— tem um sabor eucarístico: “Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue está em mim e eu nêle” (Jo 6,56).
,0B) Caso mais raro será do pecador que esqueceu a falta grave
cometida; mais encontradiço, o do pecador que se confessou, mas fal
toso de contrição ou de firme propósito; não foi perdoado por Deus;
mas, crendo-se reconciliado, aproxima-se do Sacramento. Não está em
estado de graça, embora, de boa fé, pense estar.
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União íntima e mútua que infunde em nós a vida de Jesus.
Pela comunhão, vivemos por êle e para êle, e êle permanece em
nós como nosso Amigo. Unidade de pensamentos, sentimentos e
quereres.
A Eucaristia será pois o Sacramento da transformação em
Cristo. Marca-o com realismo S. Cirilo de Jerusalém, ensinando
que pela recepção do pão e do vinho consagrados, nós nos tor
namos “con-corpóreos”, “con-sanguíneos”, “cristóforos”, ou seja
portadores de Cristo (Cat. myst. 4, n .3 ) .
Ora, no domínio espiritual, a grande força de união e trans
formação é o amor, que unifica amante e amado. Não é por aca
so que S. João inicia o seu relato da Quinta-feira Santa, com
aquele comovedor: “Jesus amou os seus até o fim”. 110 E logo
após a instituição da Eucaristia, como a lhe descrever os efei
tos: “Como meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei
no meu amor” (Jo 15,9). “Pai j u s to ... que o amor com que
me tens amado esteja nêles, e eu esteja nêles” (Jo 17,26). Tão
intensa a união eucarística, que nos tornamos como que exten
são de Jesus — como os sarmentos da videira. O mesmo amor
do Pai pelo Filho se difunde em nós, “está”, “permanece”, em
nossas almas. Vida eucarística, vida divina, vida de amor.
Na verdade, todos os Sacramentos têm por efeito geral tra
zer-nos essa vida, porém cada qual lhe acrescenta especial mo
dalidade que nos leva a atingir o fim especial do Sacramento.
Diremos pois que. o efeito próprio da Eucaristia e o fervor do
d7ft0r/'graçás ao qual a alma se transforma em Cristò. “Quando
comungamos, nós nos revolvemos no bálsamo do amor, como a
abelha nas flores”. 1,1
Cada Sacramento faz crescer a caridade, mas a comunhão
tem por fim inflamá-la. Assim a brasa, ao sopro de um fole,
se torna incandescente. Nem se entende, por êsse fervor da ca
ridade, qualquer frêmito dos nervos, qualquer sentimentalismo,
mas a generosidade da vontade que nos move a nos conformar,
de modo consciente e atual, à vontade de Cristo. Evitar sempre
mais o que lhe desagrada, e procurar com solicitude sempre
maior o que lhe agrada, isso e só isso é pagar amor com amor.
“Cristo morreu por todos, a fim de que aquêles que vivem
” °) Jo 13,1. — Tal o fundamento teológico da devoção ao Cora
ção Eucarístico de Jesus. Advertiu a Santa Sé que essa devoção não
se distingue, de modo substancial, do culto do S. Coração de Jesus.
Visa manifestar peculiar veneração, amor, gratidão e obediência, por
aquêle ato de suprema dileção pelo quaí o amantíssimo Coração de
Jesus instituiu o admirável Sacramento da Eucaristia, permanecendo
assim conosco até o consumar-se dos séculos (Preces et pia opera. Va
ticano, 1938, p .159). Posteriormente Pio XII (Enc. Haurietis aquas,
trad. Vozes, n .82) esclareceu definitivamente a questão no sentido que
acabamos de indicar.
1X1) H. Monnin, Le Curé d’Ars, t.II, p.417.
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não vivam mais para si mesmos, mas para Aquêle que morreu
e ressuscitou por eles” (2 Cor 5,15).
Justamente por fazer brotar em nó» êsse fervor, essa ade
são sempre mais íntima e firme à Bondade incriada, a Euca
ristia transforma nossa alma em Cristo.
Sem dúvida, todos os Sacramentos tendem ültimamente a
essa transformação, porém, na Eucaristia, o “fervor” leva ime
diatamente à transformação, por isso é efeito próprio dêste
Sacramento.
Conclusão teológica que não passa de comentário ao que
Jesus revela pelo símbolo da Eucaristia-alimento, que sustenta
a vida divina já existente na alma, não pela transformação do
alimento na alma, mas por transformação da alma no alimento.
“Como eu vivo por (ou: para) meu Pai, assim o que me come
viverá por (ou: para) mim” (Jo 6 ,5 7 ). Comparando a união
que nos liga a êle à união que o estreita-ao Pai, Cristo não pó*deria encarecer mais a intimidade e profundidade dêste laço.
. Pio XII explana: “O divino Redentor repete incessantemen
te o seu convite urgente: “Permanecei em mim” (Jo 15,4). Por
meio do Sacramento da Eucaristia, Cristo permanece em nós e
nós permanecemos em Cristo; e como Cristo,' permanecendo em
nós, vive e age, assim nós, permanecendo em Cristo, por êle avi
vamos e desenvolvemos a nossa atividade” (Mediator Dei, n. 123).
c) Deleitar. Ao simbolismo do aljmento, podemos - ;acres- .
centar mais um traço: a quem tem fome e sêde, que deleite tra ? ‘
a saciedade! Contanto a fome e a.sêde .sejan) reais. O que venj
ao festim èucarístico todo enfastiado; á alma repleta pelos cui
dados do século, a sedução das riquezas e prazeres, e as cobi
ças de tôda espécie (Lc 8,14; Mc 4 ,1 8 ), êste se retirará tão
frio quanto chegou.
Em vista de nosso arraigado pendor para julgar da vida espi
ritual pelo estado de nossa sensibilidade, bom é observar, de novo,
que tal “gosto” ou “deleite” não é necessário nem principalmente
estremecimento sensível. Concede-o, por vêzes, Jesus èucarístico
a seus servos, como aos discípulos de Emaús abrasou-lhes os co
rações e se deu a conhecer no partir do Pão. Mas, essencialmente
e antes de tudo, é certa alegria, tôda espiritual, que provém da
fé, esperança e caridade, afervoradas pelo Sacramento. Simboliza
tal alegria a espécie sacramental do vinho, pois está escrito: “o
vinho alegra o coração do homem” (SI 103,15).
d) Restaurar e remediar. Enfim, o alimento nos restaura ás
forças. Se o vinho alegra o coração do homem, o pão fortifi
ca-o (SI 103,15). No pão èucarístico o homem acabrunhado de
males, virá buscar ;.coragem para viver mais 24 horas. A tra
dição viu uma figura eucarística naquele misterioso pão que um
anjo do Senhor deu a Elias, desejoso de morrer, “e com o vi
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gor daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites,
até o monte de Deus, Horeb” (3 Reis 19,8).
Alimento e, por igual, remédio. A tradição repete unânime que
a Eucaristia não é prêmio senão remédio. “Nós vos suplicamos,
Senhor Deus nosso, que os sacrossantos mistérios que instituístes
como anteparo de nossa regeneração, nos sirvam de remédio pre
sente e futuro”. lla “Fazei, Senhor, que pela recepção deste Sa
cramento, sejamos reconfortados na alma e no corpo, e, numa e
noutro curados, possamos nos gloriar da plenitude do celestial
remédio”- 111 “Concedei, Senhor, vos rogamos, que êstes santos
Sacramentos que recebemos, por sua força medicinal, curem
quanto houver de vicioso em nossas almas”. *114
Por ser a Eucaristia remédio, podemos e devemos comun
gar, embora a nossa indignidade. Quem se deixaria morrer de
sêde, deitado na ribeira de um rio? Ou que doente recusaria o
medicamento que lhe restityiria a saúde? Nas palavras de S. Ambrósio: “Ouves que todas as vêzes que se oferece o Sacrifício,
representa-se a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a
ascensão do Senhor, assim como a remissão dos pecados — e
não recebes cada dia o pão de vida? Quem está ferido pro
cura o remédio. Nossa ferida é estarmos sob o pecado, e o ce
leste remédio é o venerável Sacramento” (De Sacr., 1.5, c .4 ,
n .2 5, ed. cit. p . 9 5 -9 6 ).
Ao considerarmos o simbolismo da Eucaristia-remédio, ve
mos :;nêle despontar: um outro que a êle se -entrelaça: o. simbo
lismo *sacrifical. '
•
*
2 9 O Memorial da Paixão. “Êste é meu corpo, que é dado
por vós; fazei isto em memória de mim. Êste é o meu sangue,
da Nova Aliança, o qual será derramado por muitos para re
missão dos pecados” (Lc 23,19; Mt 26,28).
Já dissemos que sacerdotes e oferentes, no judaísmo, nutriam-se, por ordem divina, de certos sacrifícios da Lei Antiga.
Era como se Deus, recebendo com agrado os donativos de suas
criaturas, quisesse retribuir-lhes, convidando-as à sua mesa.
“Considerai Israel segundo a carne: os que comem das vítimas
porventura não têm parte no altar?” (1 Cor 10,18).
“Tomai e co m e i... Bebei dela todos”, disse o Senhor Je
sus (Mt 26,27). A comunhão é pois parte integrante do Sa
crifício da Missa. Pelo menos o celebrante deve receber as sa
gradas espécies, e fora desejo da Igreja “que em .cada Missa,
os fiéis assistentes comungassem, não só por espiritual afeto,
senão.-ainda'pela recepção saçramental da Eucaristia” (D. 9 4 4 ).
Sem reprovar nem mesmo desaconselhar a comunhão feita fora
lia) Pós-comunhão da Missa da dominga "in albis”.
1,s> Pós-comunhão da 11* dominga depois de Pentecostes.
114) Pós-comunhão da última dominga depois de Pentecostes.
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da Missa, a Igreja prefere e recomenda que o fiel comungue
durante a Missa, logo após o celebrante; bem mais, comungue
com hóstias consagradas na Missa à qual o fiel assiste ( Mediator Dei, n. 114-118). Assim aparece melhor que Sacrifício e
Sacramento não são dois aspectos dissociados, justapostos, da
Eucaristia, senão elementos interdependentes. Sem dúvida, co
mungamos para dar a nossa alma um alimento sobrenatural, mas
êsse alimento consiste no Corpo e no Sangue de uma Vítima
imolada por nós ao Pai eterno. Comungar é portanto — nem
pode deixar de ser — ato cultuai, participação ao Sacrifício
eucarístico.
Poderiamos aqui repetir o que acima levamos dito sobre
os quatro fins do sacrifício. Feito estreitamente partícipe do
Sacrifício eucarístico, pela comunhão, o fiel deve transformar
seu coração em altar onde comungará às disposições interiores
de Cristo, oferecendo ao Altíssimo adoração, ação de graças,
desagravos e súplicas.
Mas, já que falamos, por ora, nos efeitos do Sacramento,
cumpre assinalar êste, sôbre o qual a Liturgia sempre retorna:
a remissão dos pecados.
Ao repetirmos, em memória da Paixão, o rito eucarístico
— que não é apenas puro sinal, mas sinal eficaz — o Sangue
redentor se esparge sobre nós. Ora, “o Sangue de Cristo, que
pelo Espírito Santò se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus,
purificará nossa consciência das obras da. morte,, para, servir a
Deus vivq,, (Hèb 9 ,1 4 ). Enquanto os.dem ais Sacramentos..nos
trazem a virtude da Cruz, por canais sertsíveis," na Eucaristia
entramos em contacto imediato com o próprio Crucificado que
vem, corporalmente, entre nós, para aplicar-nos a sua Redenção.
Tôda a eficácia da Paixão está prêsa ao Sacramento, por
que êste contém o Corpo e o Sangue de Cristo que por nós
padeceu. O único limite que tal eficácia conhece vem de nos
sas fracas disposições.
“Fazei, vos suplicamos, Senhor, que nossa devoção vos
imole sempre esta hóstia, a fim de que ela produza o efeito para
o qual foi instituído êsse sagrado mistério, e opere maravi
lhosamente em nós vossa obra de salvação”. 1,8 “Concedei, Se
nhor, vos pedimos, que dignamente frequentemos êstes misté
rios, porque sempre que se renova a memória dêste Sacrifício,
opera-se o fruto de nossa Redenção.”. 116 Poderiamos transcrever
dezenas de orações" litúrgicas de idêntico teor. ,
-•
Viver eucaristicamente consiste pois em configurar-se. à '
morte e ressurreição do Senhor, morrendo e ressuscitando es
piritualmente.
,10) Secreta da Missa da 3* dominga do Advento.
,M) Secreta da 9* dominga depois de Pentecostes.
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Qual a diferença, a este propósito, entre Batismo e Eucaris
tia? O Batismo apaga o pecado de origem, e todos os pecados
pessoais, graves ou leves. A Eucaristia, já dissemos, redime ex
cepcionalmente o pecado grave, porém normalmente é antídoto con
tra o pecado venial e preservativo do pecado mortal (D. 8 7 5 ).
“Se cada vez que o Sangue (de Cristo) é vertido, êle é
vertido pela remissão dos pecados, eu devo recebê-lo sempre,
a fim de que sempre êle me remita os pecados. Eu, que sem
pre peco, devo sempre ter um remédio” (S. Ambrósio, De Sacr.,
1.4, c .6 , n .28, ed. cit., p .8 7 ).
Como a páscoa judaica celebrava a libertação da escravi
dão do Egito, assim a nova Páscoa comemora a libertação da
servidão de Satanás; comemorando-a, ela a realiza.
Por virtude própria, a Eucaristia redime o pecado venial,
a quem, já se vê, dêle está desapegado. Nenhuma falta pode ser
perdoada ao que a ela se aferra.
Desta sorte, a comunhão cotidiana vem remediar as nos
sas cotidianas fraquezas. O pecado venial não destrói a graça,
mas lhe diminui a pujança; ora, a comunhão reforça o fervor.
E ’ pois o específico contra o pecado venial. Reponta aqui o sim
bolismo da Eucaristia-remédio-alimento.
Por isso que o Sacramento nos infunde amor, êle nos for
talece para nos coibirmos de pecar gravemente, resistirmos às
tentações,. refrearmos ás 'paixões. E ’ d Pão dos fortes que uos
fkz v.êncet ' ál-.nosça congênita fraqueza e caminhar,. álacres, até
o monte de De’us, o céu.
*
Particularmente eficaz o Pão virginal contra os assaltos da
sensualidade. Atestava-o já, na Igreja antiga, S. Inácio de Antioquia: “Meu amor carnal foi crucificado; e não há mais em
mim fogo para amar a matéria. Mas em mim murmura uma água
viva, e diz: “vem para o P ai!” Não mais me deleito em comida
de corrupção, nem nos prazeres desta vida: o Pão de Deus que
ro, que é a carne de Jesus Cristo, da raça de David, e por
bebida quero o seu Sangue que é incorruptível amor” (Ad Rom.
7, 2, ed. Camelot, p .1 3 4 ).
Atesta-o ainda hoje, de maneira impressionante, a expe
riência das almas. Quantos se conservaram castos, sòmente por
que iam buscar, na comunhão, o amor que os fortalecia; quan
tos, atascados na imundície, a pouco e pouco se ergueram e
alimparam.’ Tão conhecida essa virtude eucarística pára refrear
a cóncupiscencià, que os jovens, sequiosos de servir a carne, logo
$e afastam da comunhão. Enojam-se do Pao do céu, e só pen
sam em cevar-se do alimento de animais imundps (Lc 15,16).
“Em nossos dias, o desejo insaciável dêsses prazeres da
carne incende todos os homens, que, mesmo desde a mais ten
ra juventude, sentem os efeitos dêsse contágio mórbido. O reIniclação Teol. II — 21
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médio para um mal tão horrendo acha-se na Eucaristia. O seu
primeiro efeito é, aumentando a caridade, reprimir a p a ix ã o ...
Além disso, como o ensinou S. Cirilo de Alexandria, a carne
castíssima de Jesus comprime a insolência de nossa c a r n e ...
Bem mais, o fruto todo particular e dulcíssimo da Eucaristia é
aquele que esta profecia significava: “Que há de bom nêle
(Cristo), e que há de belo, se não é o trigo dos eleitos e o
vinho que faz germinar as virgens?” (Zac 9 ,1 7 ); quer dizer,
esse desejo forte e constante da santa virgindade, que, mesmo
num século imerso nas delícias, floresce na Igreja católica sobre
uma extensão de dia para dia mais vasta e com abundância
sempre crescente” (Leão XIII, Mirae caritatis, n .1 2 ).
Tantos se queixam e lamentam de que a moral católica se
resume num feixe de proibições. A êstes, apresentemos o Sa
cramento do Amor, e digamos, à imitação de Agostinho: “co
munga, ama, e faze o que quiseres”. Quem' ama não ofende fàcilmente o Amado.
3 9 O Penhor da glória. “Todas as vêzes que comerdes êste
pão e beberdes êste cálice, anunciareis a morte do Senhor até
que êle venha” (1 Cor 11,26). Com que fervor as primeiras
gerações cristãs aguardavam a Vinda gloriosa de Jesus! Alguns
até, em Tessalonica, haviam soçobrado numa espécie de ocio
sidade mística: iminente o retorno do Senhor, por que traba
lhar? Quedos, passavam os dias *a, perscrutar o . çéu, nà espe
rança de divisar os sinais precursores da Parusia. Rudemente
S. Paulo os desenganou: “se alguém não quer trabalhar, támbém não çoma!” (2 Tess 3,10). >
Mas ao lado dêsse escatologismo iluminista, quanta espe
rança ardente, sincera e santa! O mesmo Apóstolo louva a cons
tância e ardor dos fiéis em esperar a Volta do Senhcw (1 Tess
1,3,10). E, na última página do Novo Testamento, encon
tramos o desejoso suspiro da Esposa: “Vem!” E o Esposo
responde: “Sim, venho depressa!” (Apoc 22,20). Passam os
anos e os séculos, e, posto não tragam a beatificante Parusia,
a Igreja da terra sem lassidão continua a suplicar: “Vem, Se
nhor Jesus!” Desejo que se não extingue.
Cada dia o Banquete eucarístico testemunha da infrangível
esperança da Igreja militante, na “Ceia das bodas do Cordei
ro” (Apoc 19,9), o Banquete sem término da Igreja triunfante.
Perseguida pelo Dragão, <a Igreja militante foge para a
deserto, onde é alimentada por Deus (Apoc 12,14) do maná
escondido (Apoc 2 ,17). A união euçarística com o Esposo, no
exílio, prefigura á fruição dêle na pátria. Êsse dom inefável da
caridade de Cristo, êsse convívio tão íntimo e familiar, como
não aguçariam a esperança da Esposa!
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Cada vez que distribui a um de seus filhos o Pão eucarístico, a Igreja manifesta esta esperança: “Que o Corpo de Nos
so Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma para a vida eterna!”
Guarde: sustente, preserve do pecado, proteja até o fim, que
é o Céu. Surge aqui novamente o simbolismo prefigurativo do
pão de Elias, derreado e aspirando a morte. Deu-lhe forças para
a longa caminhada até o monte onde viu a Deus. Assim, o
Pão celestial nos sustenta as energias enquanto caminhamos lon
ge do Senhor (2 Cor 5,6), e nos faz alcançar o têrmo da vida
cristã, a pátria verdadeira. Não apenas para os moribundos, mas
para todos os cristãos, a Eucaristia é viático.1,1 “Fazei, Se
nhor, vos suplicamos, que, havendo recebido o penhor da eterna
salvação, nós tendamos a ela de modo tão conveniente, que'
possamos a ela chegar”. 1,8
A promessa do Banquete do Reino, feita por Jesus na úl
tima Ceia (Lc 22,16; Mc 14,25; Mt 2 6 ,2 9 ), mostra que a ceia
eucarística é figura da Ceia celeste 118 — sinal eficaz, logo pe
nhor de imortalidade. Sem dúvida tôda alma é imortal, mas *
aqui se trata de imortalidade gloriosa. Assim também todos os
corpos sairão dos sepulcros; uns porém sairão para a ressur
reição da vida eterna, os outros para a ressurreição da conde
nação (Jo 5,2 9 ). Ora, a Eucaristia é “penhor de nossa futura
glória e perpétua felicidade” (D. 8 7 5 ). “Recebei, Senhor, as
preces de vossos' fiéis com as oblações dos presentes sacrifícios
"para" que, por. estes fervorosos testemunhos de nossa devoção;*
mereçámos passar à. glória celeste”. 1*0..
v Penhor de imortalidade gloriosa para a alma, a Eucaristia
é ainda penhor de ressurreição gloriosa para os corpos. “O
que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eter
na, e eü o ressuscitarei *no último dia” (Jo ;6 ,5 5 ). Por esta
promessa, Jesus revogava a lei dè morte corporal eterna do Gê
nesis. Restaurava, pela Eucaristia, a incorruptibilidade primeva.
Comungamos não só à Paixão como à Ressurreição: o Corpo
que recebemos no Sacramento é um Corpo ressuscitado. Estra
,1T) Volta o Simbolismo da Eucaristia-alimento. No sentido escatológico, êle significará: a) o alimento sustenta, assim a Eucaristia
nos livra do pecado, nos fortifica contra o mal, dá-nos forças para
obrar o bem até o fim da vida; b) o alimento faz crescer, assim^ a
Eucaristia nos faz progredir na virtude e nos leva à vida eterna, têr
mo do crescimento cristão; c) o alimento se une a nós, assim o con
sumar-se da união eucarística é a visão facial.
^■^‘ Pós-comunhão da 6Meira depois da 2* dominga da Quaresma,
".“ã ’S.-Crisóstomo diz que assim como os judeus comiam a pás
coa de pé,'tingidos os rins e com bordões na mão, para relembrar a
saída precipitada do Egito; assim devemos nós comungar, preparados a
sair desta vida, para entrar na celeste Terra de Promissão (In Epist.
ad Ephes., hom. 23, n .2). A ceia cristã, figurada pela páscoa hebraica,
figura por sua vez o banquete escatológico.
ian) Secreta da Missa da 5* dominga depois da Páscoa.
21*
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nharíamos pois de participar no privilégio de vencer a morte? O
pão que comemos é o pão da ressurreição.
Eis uma das mais belas esperanças que o cristianismo veio
trazer ao mundo. Lembrava-o S. Paulo, a fim de que os fiéis
não chorassem os seus mortos como os pagãos, sem esperança
de os rever. Cristo, ressuscitado como primícias, nos ressusci
tará por igual (1 Tess 4,13-14; 1 Cor 15,13-23).
Esperança triunfal, que fazia rejubilar os cristãos, mas enviperava os pagãos. Por ordem de Marco Aurélio, um pugilo
de fiéis foi supliciado em Lião, com os mais abomináveis re
quintes de crueldade. Mortos eles, foram os seus despojos inci
nerados e as cinzas atiradas no Ródano, “a fim de que — pro
clamavam os idólatras — os cristãos não mais tenham a espe
rança da ressurreição, em cuja fé êles introduziram um culto adventício e novo, e desprezaram os suplícios, prontos a enfren
tar alegremente a morte. Vejamos agora se ressuscitarão e se
o seu Deus lhes poderá valer e arrancá-los de nossas mãos”. 111
Invictos, os cristãos criam na esperança contra toda espe
rança (Rom 4 ,1 8 ). Continuavam a ver na Eucaristia, com Iná
cio de Antioquia, o “remédio de imortalidade” (E f 2 0 ,2 ). Com
Ireneu de Lião diziam: “Nossos corpos, que recebem a Euca
ristia, não são mais corruptíveis, e possuem a esperança da
ressurreição para os séculos” (Adv. Haeres. 4, 18, 5 ). E ainda:
“Como dizem (os hereges gnósticos) que a carne não é ca
paz do dom de Deus que é a vida.eterna, esta carne alimen
tada com o Corpo e vo . Sangue do Senhor e tornada .membro
dele?” (Adv. Haeres. 5, 2; 3 ). E eníirn, com Clémente ""de ‘ Ale
xandria: “Eu (Cristo) sou teu sustentador, eu que me dei a
mim mesmo como pão, do qual quem come nunca experimen
tará a morte, e que me dei a mim mesmo, cada dia, como be
bida de imortalidade” (Quis dives salvetur? n .2 3 ).
Compendia toda a doutrina Leão XIII: Êste Sacramento
“fortifica maravilhosamente assim a esperança dos bens imor
tais como a confiança no socorro divino. De feito, o desejo da
felicidade, natural a todas as almas e inato nelas, é cada vez
mais aguçado pela falsidade dos bens terrenos, pelas injustas
violências de homens infames, enfim por tôdas as outras do
res físicas e morais. Ora, o augusto Sacramento da Eucaristia
é ao mesmo tempo a causa e o penhor da felicidade e da gló
ria, não para a alma sòmente, mas também para o corpo. Por
quanto, .enriquecendo as almas da abundância dcrs dons celes
tes, êle as inunda de alegrias dulcíssimas, bem superiores as
que os homens imaginam, e esperám: ampara-os na adversida
de, dá-lhes forças no combate pela virtude, guarda-os para a
vida eterna, e a ela. os conduz, fornecendo-lhes de alguma sor- 12
121) Eus. de Cesaréia, Hist. ecles., 5, 1, 12 (ed. Grapin, t.2 , p .42).
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te os víveres necessários à viagem. Quanto ao corpo, frágil e sem
força, essa divina hóstia comunica-lhe o germe da ressurreição
futura: o corpo imortal de Cristo infunde-lhe uma semente de
imortalidade que, um dia, germinará e dará seus frutos” (Mirae caritatis, n .1 3 ).
4 9 O Sacramento da unidade. “Visto que há um só pão,
nós, embora muitos, formamos um só corpo, nós todos que par
ticipamos de um mesmo pão” (1 Cor 10,17).
Não fosse o nosso empenho em fazer ressaltar, um a um,
os diversos simbolismos da Eucaristia indicados pela Sagrada
Escritura, poderiamos ter dito, de início — porventura com ri
gor maior — que o efeito próprio da Eucaristia é a unidade do
Corpo Místico pela caridade.112 Os outros efeitos dimanam dêste ou a êle se reduzem.
De fato, l 9 dizer que a Eucaristia nos une a Cristo, nos
transforma nêle pelo amor, equivale a dizer que ela es
treita nossa incorporação a Cristo, nos mergulha na vida do
Pai e do Filho. E assim como o Pai está no Filho e o Filho no
Pai, por natureza, assim todos os que comungam a Eucaristia,
são misticamente um só no Pai e no Filho (Jo 1 7,23); 29
dizer que a Eucaristia é antídoto do pecado equivale a dizer
que ela nos une à nossa Cabeça, crucificada para nos livrar
do pecado, e que a vida corre da Cabeça a todos os membros
em conjunto, salvando-os; 3 9 dizer enfim que a Eucaristia é
penhor de glória equivale a dizer que-todos .os- tnerrfibros dev^rp
•seguir a' Cabeça no seu triunfo.
*
^
Sobre o conjunto dos que comungam o mesmo Pão, o Sa
cramento terá por efeito tornar mais estreita e compacta a so
brenatural unidade. A unidade do Pão causa a unidade dos que
dêle partilham, porque, unidos pelo mesmo Pão ao Corpo real
*“ ) Aplicando ao Sacramento a distinção entre puro símbolo, sím
bolo e realidade, pura realidade, Inocêncio III (D. 415), ensinava que,
na Eucaristia: a) o puro símbolo é o pão e o vinho figurando o Cor
po e o Sangue de Cristo; b) o símbolo e realidade é o Corpo e o
Sangue de Cristo sob as espécies sacramentais: realidade, pois a Pre
sença é real; símbolo, pois figura o efeito a ser produzido ( “Sobre a
mesa do Senhor está posto o nosso mistério, isto é, o próprio Cristo
Senhor enquanto Cabeça e símbolo daquela união em virtude da qual
nós somos o Corpo de Cristo (1 Cor 12,27) e membros do seu Cor
po” (E f 5,30; MediaWr Dei, n .9 9 ); c) a pura realidade ou efeito,
fruto espiritual, é a graça sacramental, a saber: a unidade do Corpo
Místico. Por duas vêzes, o Concilio Tridentino voltou sôbre êste efeito:
“D .Nosso Salvádor deixou (a Eucaristia) à sua Igreja, como símbolo
.da sua - unidade, . e da caridade peía qiial êle quis todos os cristãos
ligados e unidos entre si” (D. 873a). " . . . O símbolo dêste Corpo único
do qual êle é a Cabeça, e ao qual quis que estejamos intimamente pre
sos, como membros, pelos laços estreitíssimos da ,fé, da esperança e
da caridade” (D. 875). Pio X, na Constituição apostólica de 14 de
setembro de 1912, sôbre a comunhão em ritos diferentes, ensina que
“a mesa (eucarística) é o símbolo, o princípio e a base da unidade
católica”.
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de Cristo, por êle formam um só organismo, um só Corpo Mís
tico. “Nós vos suplicamos, Deus todo-poderoso, que sejamos
numerados entre os membros d’Aquêle a cujo Corpo e Sangue
comungamos”. 123
Tudo, na Missa, manifesta a união que nos une entre nós e
com a nossa Cabeça divina (Mystici Corporis, n .8 2 ). Juntos ofe
recemos a mesma Vítima como Sacrifício da comunidade; jun
tos unimos o nosso sacrifício pessoal a êsse Sacrifício; juntos nos
abeiramos da mesma mesa; juntos comungamos à mesma Víti
ma. Multipliquem-se embora as partículas consagradas, todos os
comungantes recebem o único Corpo de C risto.124
Por estar na ordem sacramental, a Eucaristia hão apenas
simboliza ou figura, como ainda produz a unidade: é sinal efi
caz. Fusiona espíritos e corações, num só organismo: o Corpo
Místico. Comungando a Cristo, comungamos a nossos irmãos.
S. Paulo, apelando à unidade do pão eucarísticp, queria fazer
sentir êsse efeito social do Sacramento.
Mais se intensifica a vida eucarística da Igreja — mais
numerosas e fervorosas as Missas e comunhões — mais se edifica e coaduna o Corpo Místico: mais unidos à Cabeça, os
membros, por ela, unem-se mais entre si (Mystici Corporis
Christi, n .8 3 ).
Prevendo, com profético descortino, a era dos grandes cho
ques entre a Igreja- e o neo-paganismo, Pio X abriu as portas
dos sacrários a todos os fiéis. Êle e seus sucessores não ces
saram de fomentar as manifestações do culto eucarísticp; con
gressos, adorações, etc.
•
Em palavras dirigidas ao povo brasileiro, Pio XII assi
nalou, com rara felicidade, o efeito social da Eucaristia. “O’
mistério da divina, infinita piedade! ó sinal e sêlo eficaz da
unidade! ó vínculo da caridade, símbolo de paz e concórdia!
Uma única e a mesma vítima a adorar em todos os altares; um
só e o mesmo divino manjar servido por toda parte na sa
grada mesa; e todos, sem distinção de estirpes ou nacionali
dades, de condições ou de classes sociais, todos igualmente
convidados a crer, a adorar, a comungar, para serem todos igual
mente concorpóreos e consanguíneos seus, todos elevados à
mesma soberana nobreza, divinae consortes naturae; a fim de
que todos se sintam mais que irmãos, membros de um mesmo
Corpo Místico de Cristo, amando-se uns aos outros afetiva e
efetivamente, como ao próprio Cristo”.'12B-*12
1I3) Pós-còmunhão do sábado após a 3*. dominga da Quaresma..
12i) Sem desaconselhar a comunhão* fora da Mis6a, * Pio XII louVa
o costume de comungar. durante a Missa *— bem mais, com partículas
consagradas naquela Missa — a fim de que mais claramente ao altar
se manifeste a unidade viva do Corpo Místico (Mediat-or Dei, n .116-117).
,2<s) Pio XII, Radiomensagem de 15 de agosto de 1953, ao Con
gresso eucarístico nacional em Belém do Pará.
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Se quisermos melhor entender o como e o porquê dessa
unificação mística pela Eucaristia, podemos apelar às duas re
velações joaninas, da Vida e do Amor.
A Eucaristia é Sacramento da vida. Comungamos para vi
ver não mais a nossa vida, mas para viver por Cristo e para Cristo,
como ele vive por seu Pai e para seu Pai. Cada comungante, tendo
em si a vida de Cristo, une-se aos outros que têm em si a mesma
vida. Em virtude dessa vida comum, que lhes vem a todos da
mesma Cabeça, fazem todos um só. Comungando ao Corpo sa
cramental de Cristo, comungamos a seu Corpo místico. Logo,
a integração dos fiéis ao Corpo Místico não é apenas exterior,
jurídica, mas interna, vital, orgânica.
A Eucaristia é Sacramento do amor. Haverá força mais
unitiva que o amor? Unidos pelo amor à Cabeça, como não
estaríamos unidos pelo amor aos membros? Apenas instituído
o Sacramento, Jesus insiste, e tanto, sobre a unidade no amor.
“Como meu Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no
meu amor” (Jo 15,9). “O meu preceito é êste: que vos ameis
uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 15,12). “Que sejam
todos um, como tu, Pai, o és em mim, e eu em ti, para que
também êles sejam um em nós” (Jo 17,21). “Eu nêles e tu
em mim, para que sejam consumados na unidade, e para que
o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como
amaste também a mim” (Jo 17,23).
Perturbando a ordem criada por Deus, o pecado original
introduziu no mundo, além da morte corporal, a desunião entre
os homens. Já um filho de nossos primeiros pais matou o ir
mão; primícias de inumeráveis e nefandos ódios.
A Eucaristia remedeia o primeiro mal, lançando em nós
a semente da ressurreição; e o segundo mal, inserindo na mas
sa humana o fermento do amor, que a faz levedar e coadunarse num só Corpo Místico. ,,fl
Na antiguidade cristã, numerosos são os textos — vários
dêles de insuperável beleza — que retomam e amplificam êsse
tema da unidade pela Eucaristia. A mais antiga oração eucarística que até nós tenha chegado, enucleia o simbolismo paulino,
e nos mostra o pão, cuja unidade resulta da fusão de múltiplos
grãos de trigo, qual figura e causa da coesão do Corpo Místi
co: “Assim como êste pão rompido — outrora disperso sobre
as montanhas, foi colhido para se tornar um só todo — as
sim tua Igreja seja recolhida das extremidades da terra, em teu
110) De c^tta* maneira, a Igreja resulta do Batismo e d a Eucaristia,
pois ambos a plasmam. O primeiro sacramento constitui o Corpo mís
tico; o segundo o conserva, nutre, fortifica, faz crescer. — Tão es
treito laço prende o Mistério eclesiástico ao Mistério eucarístico, que
a expressão “Corpo Místico”, que, a princípio, designava o Corpo sa
cramentado, passou a denominar a própria Igreja.
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Reino” (Didaché, c .9 , n .4 ) . E mais longe: “Lembrai-vos, Se
nhor, de livrar a vossa Igreja de todo mal, e de torná-la perfeita
no vosso amor. Recolhei-a dos quatro ventos, esta Igreja santificante, em vosso Reino que lhe preparastes” (c .1 0 , n .5 ) . Ha
verá mais bela oração pela Igreja que esta: “Tornai a vossa
Igreja perfeita no vosso amor” ?
Doutor que é da unidade eclesiástica, S. Inácio de Antioquia haveria de tocar êsse tema eucarístico, ressaltando, como de
costume, a união ao Bispo: “Unidos de coração, na inquebrantável obediência ao Bispo e ao presbitério, rompendo todos o
mesmo pão que é remédio de imortalidade, antídoto para pre
servar da morte e viver em Jesus Cristo, para sempre” (E f
2 0 ,2 ). “Cuida de participar de uma só Eucaristia, porquanto há
uma só carne de Nosso Senhor Jesus Cristo, e um só cálice para
nos unir a seu Sangue, um só altar, como um só Bispo, com
o presbitério e o diácono, meus companheiros de serviço” (Filip
4 ). “Segui todos o Bispo, como Jesus seguiu seu Pai; segui o
presbitério como aos Apóstolos; quanto aos diáconos, deveis ve
nerá-los como a lei de Deus. Nada façais jamais, no que con
cerne a Igreja, sem o Bispo. Considerai válida somente a Eu
caristia celebrada sob a presidência do Bispo ou de seu dele
gado” (Smirn. 8, 1).
S. Hipólito conservou-nos a oração eucarística tal qual se
rezava em Roma, no século III. Dela colhemos estas frases:
“Lembrando-nos de sua morte e ressurreição, nós vos oferecemos
o pão e o vinho, dando-vos graças de que nos haveis achado
dignos de estar diante de vós e de vos servir. E vos rogamos
de mandardes o vosso Espírito Santo na oblação de vossa Santa Igreja. Juntando em um só, todos os santos que a recebem,
dai-lhes que sejam cheios do Espírito Santo, para lhes confir
mar a fé na verdade e que vos louvemos e glorifiquemos por
vosso Filho Jesus C risto .. . ” 1ST
S. Cipriano ensina: “Os próprios sacrifícios do Senhor afir
mam a unanimidade cristã, cimentada por firme e indissolúvel
caridade. Com efeito, quando o Senhor chama “seu corpo” ao
pão formado pela união de muitos grãos, indica a união de nos
so povo; e quando chama “seu sangue” ao vinho espremido de
inúmeros cachos e bagos de uva, e formando uma só massa lí
quida, significa também a nossa grei formada pela fusão de
uma multidão de homens” (Epist. 69,. n .5 ) .
Se, còmo parece indicar a 1* epístola aosXorjntios, a Euca
ristia se celebrava originàriamente no decurso’de uma refeição em
comum, teríamos aí um idôneo sinal de mutuo amor. Sentar-se à
xaT) Hippolyte de Rome, La tradition apostolique, Paris, éd. du Cerf,
1946, p.32.
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mesa de família é testemunhar a união dos corações. E, en
quanto os mais ricos partilhavam os seus víveres com os mais
pobres, êles praticavam êsse mútuo amor. Donde o nome de
ágape (amor, caridade) que foi dado a essas ceias coletivas.
Ainda em nossos dias, lembra Leão XIII que '‘belíssimo e
dulcíssimo exemplo de fraternidade cristã e de igualdade so
cial é ver se comprimirem indistintamente, em torno dos altares,
0 patrício e o homem do povo, o rico e o pobre, o sábio e o
ignorante, participando todos igualmente do mesmo banquete ce
leste. E se, merecidamente, nos anais dos seus primórdios cabe
à Igreja uma glória especial de que “a multidão dos crentes
não tivesse senão um só coração e uma só alma” (At 4 ,3 2 ),
não há dúvida alguma de que êsse resultado tão precioso era
devido à freqüentação da mesa divina. Lemos, com efeito, a res
peito dos primeiros cristãos: “Êles perseveravam na doutrina
dos Apóstolos e na comunhão da fracção do pão” (At 2,42.
— Mirae caritatis, n .1 7 ).
A fim de melhor figurar êsse coadunar-se dos fiéis com
Cristo e entre si, pela Eucaristia, a Liturgia muito cedo — co
mo atesta S. Justino (Apol., I, 65, 67) — introduziu o cos
tume de infundir um pouco d;água no vinho do cálice (D. 698,
9 4 5 ). A água que se mistura ao vinho a ser transubstanciado,
e nêle se perde, simboliza o povo cristão que, pela Eucaristia, se
une a Cristo ao ponto de divinizar-se. E como a água e o vi
nho, no cálice, são inseparáveis, assim nada pode apartar a Ca
beça do seu Corpo Místico, unidos pela fé e indissolúvel amor.
Outro símbolo dessa união, também muito antigo na Mis
sa — como de novo atesta S. Justino (Apol. I, 65) — é o “bei
jo de paz”, já inculcado pelos Príncipes dos Apóstolos como
sinal de fraterno afeto (Rom 16,16; 1 Cor 16,21; 2 Cor 13,12;
1 Tess 5,26; 1 Ped 5,14). S. Crisóstomo explica belamente:
“Êste abraço nos enlaça as almas e faz com que todos
nos tornemos um mesmo Corpo (místico) e membros de
Cristo, porque de um mesmo Corpo (sacramentado) partici
pamos todos. Formemos, pois, em verdade, um só corpo, não
com união material, senão estreitando as almas pelo vínculo da
caridade” (Hom. de trad. Iudae 2, n .6 ) .
Se a Eucaristia cimenta a unidade do Corpo Místico, es
tamos por ela unidos a todos os membros de Cristo, logo —
por necessária conseqüência — também aos “que nos precederaFR -corn o, sinal d a . fé e dorpiem o sono da paz” (Cânon da
Tjifesá). Em- vez de. procurar falazes “comunicações” com almas
desencarnadas; em vez de esperar “mensagens” ilusórias, pro
curemos estreitar nossa união a Cristo pela santa comunhão.
Assim nos uniremos, na caridade de Cristo, a nossos caros de
saparecidos, quer estejam já na glória, quer se purifiquem ainda
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no fogo acepilhador. Tão próximos estivermos de Cristo, tão pró
ximos estaremos dêles, que também estão em Cristo. Recebendo
a Eucaristia comungamos não só à Igreja militante, como às
Igrejas triunfante e padecente.
Do efeito social do Sacramento, não tardaram os Santos
Padres em tirar as conseqüências as mais práticas e pormeno
rizadas. A Eucaristia deve desterrar, antes de tudo, da comu
nidade cristã, rancores e dissentimentos. Já havia Jesus indicado
o caminho: “Se estás por fazer tua oferta diante do altar, e
te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, dei
xa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro
com teu irmão, e depois, vem fazer a tua oferta” (Mt 5 ,2 3 -2 4 ).
Aplica a Didaché a doutrina ao Sacrifício eucarístico: “O
que tenha qualquer dissentimento com seu companheiro não deve
juntar-se a vós antes de se ter reconciliado, com mêdo de pro
fanar o vosso Sacrifício” (14, n .2 ) .
E a Liturgia, sem cessar, implora êsse espírito de mútua
caridade. Por exemplo, nesta bela oração: “Infundi, Senhor, em
nós, o Espírito de vosso amor, a fim de que, os que saciastes
com um só Pão celestial, por vossa bondade permaneçam em
perfeita concórdia”. 1,8
Ninguém insistiu tanto quanto S. João Crisóstomo sobre a ne
cessidade de pôr nossos sentimentos de acordo com os efeitos
do Sacramento — a unidade na caridade. Nas suas homílias ao
povo de Constantinopla, o grande antístite não cessa — cor
rendo o risco de enfadar, como êle mesmo diz — de insistir so
bre a absoluta oposição que existe entre receber a Eucaristia,
e abrigar no coração ódios ou ressentimentos. Como poderá a
língua sobre a qual repousou o Corpo de Cristo, tinta ainda
de seu Sangue, ferir o seu irmão por palavras pesadas, matálo pela maledicência, devorá-lo pela calúnia? Parecia-lhe o pe
cado contra a caridade um pecado contra a Eucaristia.
Citemos apenas um texto colhido a êsmo: “Êle deu a sua
vida por aquêles que lhe tinham ódio, e tu guardas inimizade
para com o teu companheiro? Como poderás ir à Missa da paz?
Êle nem mesmo recusou de morrer por ti, e tu te recusas a
perdoar a sua cólera a teu companheiro, para teu bem? Que
perdão haveria para tal comportamento? — Fêz-me mal, dizes;
prejudicou-me muito. — E que é isto? Todavia não te feriu
como Judas a Cristo. E, entretanto, o Sangue que Cristo der
ramou, êle o deu pela salvação daqueles mesmos que o derra
m a v a m ...” E, depois de, citar o* texto de S. Mateus sobre a
necessidade da reconciliação para fazer oblação aceita de Deus,
prossegue: “Que dizes? Perdoarei? — Sim, porque êste Sa,,B) Pós-comunhão da Missa da sexta-feira depois das Cinzas. —
Por várias vêzes, no tempo pascal, a Igreja repete oração quase idêntica.
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cramento foi instituído para que faças as pazes com teu irmão.
Logo, se foi instituído para que faças as pazes com teu irmão,
e não a procuras, em vão participas dêste Sacrifício, inútil para
ti que se faça esta obra” (De trad. Iudae, hom. 1, n .6 ).
Menos veemente, porém dizendo o essencial, S. Francisco
de Sales recomendava a suas visitandinas de “trazer à mesa
sagrada uma alma cheia de fé, esperança e amor, e de se com
portar, depois, de tal sorte que todos reconhecessem, vendo-as,
que Deus nelas morava”. 126 Sim, porque além de seu aspecto
negativo — abster-se de malquerenças — a caridade tem um
aspecto sumamente positivo. Na Eucaristia, Jesus está como Ví
tima oferecida ao Pai e alimento a ser comido por nós. Logo,
vida eucarística autêntica leva quem, na prática, vive com es
pírito de entrega a Deus — como vítima — e de entrega a seus
irmãos para ser por êles “devorado”. À luz da Eucaristia, to
mam novo relêvo os ensinamentos, — à primeira vista parado
xais — do Sermão da Montanha: “Não resistais ao que é mau;
mas, se alguém te ferir na tua face direita, apresenta-lhe tam
bém a outra; e ao que quer chamar-te a juízo e tirar-te a tua
túnica, cede-lhe também a capa. E, se alguém te obrigar a dar
mil passos, vai com êle mais outros dois mil. Dá a quem te
pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes”
(Mt 5 ,3 9 -4 2 ).
Uma vida eucarística, generalizada e sincera, poderia ter
as mais benéficas conseqüências para a paz social. Esmorecida
a caridade, os homens olvidam que são filhos de Deus e ir
mãos em Cristo. Crescem e se agigantam os egoísmos; só se
preocupam com os seus interêsses pessoais, sempre prontos a
se prejudicar uns aos outros. De pouco valerão as mais sábias
leis sociais, se, na prática, não imperar o espírito de caridade,
que é espírito de fraterno amor. Sàbiamente ponderava Leão
XIII: “Se bem que, em verdade, se devem fazer observar to
das as prescrições da justiça, nas relações das diversas classes
de cidadãos, todavia é principalmente com o socorro e os tem
peramentos da caridade que se poderá enfim obter a realização
e a mantença, na sociedade humana, dessa igualdade aconse
lhada por S. Paulo (2 Cor 8,14).
“Instituindo êsse augusto Sacramento, Cristo quis excitar o
amor de Deus e, por êsse mesmo fato, reaquecer o afeto mú
tuo entre os homens. Evidente é, com efeito, que êste deriva
naturalmente daquele, e que dêle decorre como que espontâ
neamente. E ’ impossível que êle venha a faltar no que quer
que seja; muito mais, êle será necessàriamente ardente e vigo
roso, se os homens considerarem sèriamente ijesse Sacramento
iao) Hamon, Gonthier. Letourneau, Vie de S.
t. II, p.62.

François de Sales,
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o amor de Cristo a êles: aí o poder e a sabedoria de Cristo
manifestam-se com esplendor, e “as riquezas do seu divino amor
aos homens aí são como que derramadas” (Cone. Trid. sess.
XIII, de Euch., c a p .2 ). À vista do exemplo de Cristo, prodiga
lizando-nos todos os seus bens, quanto não devemos nós amarnos e ajudar-nos mútuamente, nós que estamos unidos por la
ços fraternos cada vez mais estreitos!” (Mirae caritcitis, n. 15-16).
Ouçamos, pois, e sobretudo ponhamos em prática, o vee
mente apêlo do Concilio Tridentino: “O sacrossanto Concilio
adverte, com paternal afeto, exorta, roga e conjura, pelas en
tranhas da misericórdia de nosso Deus, todos e cada um que
trazem o nome de cristãos, a se unirem enfim e a viverem em
boa harmonia, nesse sinal da unidade, nesse vínculo da cari
dade, nesse símbolo da concórdia; a se lembrarem da tão gran
de majestade e do tão admirável amor de Jesus Cristo Senhor
nosso, que deu sua alma bem-amada como preço de nossa sal
vação, e nos deu sua carne como alimento; a crerem e vene
rarem êsses sagrados mistérios do Corpo e do Sangue de Cristo,
com fé tão constante e firme, com devoção, piedade e respeito
tais, que possam freqüentemente receber êsse pão supersubstancial, e que êste seja deveras a vida das suas almas e a saúde
perpétua dos seus corações, e que, fortificados por êsse alimento,
possam, ao têrmo dêste mísero peregrinar, chegar à pátria celes
te, onde se nutrirão, sem velame, dêsse Pão dos anjos que agora
só lhes é distribuído sob os sagrados véus” (D. 8 8 2 ).
SÍNTESE
A Eucaristia é mistério de fé> por encerrar todos os principais mis
térios da religião, acrescentando-lhes alguns outros. E’ também mistério
de amor como obra do sumo amor de Cristo. Com amor deve ser es
tudada. — Continuação da Encarnação, a Eucaristia torna presente, en
tre nós, atualmente, Jesus em pessoa, como medianeiro. Apresenta dois
aspectos indissolüvelmente vinculados: é Sacrifício e Sacramenta. O Sa
crifício se realiza por meio de símbolos sacramentais, e o Sacramento
depende do Sacrifício que realiza a Presença real. Os elementos sen
síveis a um tempo simbolizam o manjar sacramental e a vítima sa
crificada. O laço entre os dois aspectos é a transubstanciação, que é
ato sacrificatório e torna presentes o Corpo e o Sangue de Jesus, for
mando o Sacramento. Tem primazia o aspecto sacrifical, por ser ato
de culto rendido a Deus. Apresenta-nos o momento culminante da vida
de Jesus: o Sacrifício do Calvário, do qual participamos, comungando
o Sacramento.
I. A Eucaristia na Sagrada Escritura. I9 A Promessa. O Verbo se
encarnou para trazer aos homens a vida eterna. Vida que consiste em
conhecer e amar a Deus como êle se conhece e ama. O germe dessa
vida é lançado em nós pelo batismo. Como se desenvolverá? Jesus
no-Io mostra no 69 capítulo de S. João. Por ocasião do milagre da
multiplicação dos pães, Jesus ensina: a) que êle mesmo é o verda
deiro pão descido do céu; b) do qual nos nutrimos crendo em Jesus;
c) que êle deve ser comido; d) que o pão celeste é a sua carne, sa
crificada pela vida do mundo; e) que êste pão ainda não foi dado
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mas sê-lo-á. O realismo é crescente. Passamos da adesão, pela fé, ao
Pão dado pelo Pai, à manducação real do Pão dado pelo Filho, que
é o seu Corpo e o seu Sangue. Diante da revolta dos cafarnaítas, Je
sus, longe de aquietá-los, insiste em falar no seu Corpo a ser comido,
no seu Sangue a ser bebido. A manducação não pode ser puramente
figurada, pela fé. Qual a diferença entre comer pela fé e beber pela fé?
Comendo o Corpo e bebendo o Sangue, viveremos por Cristo, co
mo ele — por natureza — vive pelo Pai. E êsse Pão celeste lança
no corpo humano a semente da ressurreição. Ainda diante da defecção
de numerosos discípulos, Jesus nada atenua. Chega até a convidar os
Doze a se retirarem, caso não queiram aceitar o seu ensinamento. E x
plica apenas que esta manducação não se deve entender carnalmente
(antropofagia). Trata-se de saciar o espírito. E a vida que nos dá a
Eucaristia, por ser divina, é espiritual, invisível. Carne e sangue reais,
embora sob aparências alheias; manducação verdadeira, embora espiri
tual; tudo deve ser entendido à luz da fé. Longe de armar o dilema:
símbolo ou realidade; devemos dizer: símbolo e realidade; símbolo efi
caz, realizando o que significa. Dêsse capítulo de S. João, tiramos: 1)
a presença real; 2) o nexo entre a Eucaristia e a Paixão; 3) a vida
eterna, dada pela manducação; 4) a união entre o comungante e Je
sus; 5) a relação entre a Eucaristia e a ressurreição; 6) a neces
sidade da fé, para entrar no mistério eucarístico e dêle participar.
2 9 a realização: S . Paulo. O Apóstolo trata incidentalmente da Eu
caristia, em dois passos da 1* epístola aos Coríntios. A) No l 9, com
para a ceia eucarística às ceias rituais judaicas e pagas. Ressalta: a)
a índole sacrifical da Eucaristia; b) o caráter não apenas figurativo
mas real da participação ao Corpo e ao Sangue de Cristo; c) o
efeito social do Sacramento: pela unidade do Pão ao qual comungam,
os fiéis formam um só Corpo Místico. B) No 29 passo, S. Paulo dis
ciplina as ceias eucarísticas, chamando os Coríntios a atitudes de maior
caridade e respeito. Para fortalecer as suas decisões, relembra as cir
cunstâncias da instituição da Eucaristia: a) Nada insinua que se tra
te de puras figuras, pelof contrário, tudo exige a Presença real; b)
real deve ser o Sangue da Nova Aliança contido no cálice; c) a sorte
terrível dos sacrílegos supõe a Presença real; d) o “anunciar a morte
do Senhor” estabelece o vínculo entre a Paixão e a Eucaristia; e) S.
Paulo indica o sentido escatológico da Eucaristia.
39 a realização: os Sinópticos. a) Acrescentam a S. Paulo *a re
lação entre a Eucaristia e a ceia pascal; b) S. Mateus e S. Marcos in
dicam, com perspicuidade ainda maior, a Presença do Sangue no cá
lice: este Sangue será “derramado por muitos”. Uma figura não se
derrama; só um líquido real. E como um derramar simbólico remiria
os pecados? c) indicam também o valor expiatório da Missa. — Pre
sença verdadeira e não meramente simbólica; presença real e não me
ramente figurativa; presença substancial e não meramente manifestativa. As palavras de Jesus, na última ceia, são perfeitamente claras. Êle
não mais falou em parábolas, como atestaram os Apóstolos. E as ten
tativas dos protestantes para torcer essas palavras, provariam — se
não fossem malogradas — que, nessa hora suprema, Jesus voluntàriamente equivocou. Enganam-se os protestantes, por verem no Sacra
mento apenas o símbolo, a figura, e não a realidade também; ou me
lhor: desconhecem que a Eucaristia é símbolo eficaz, realizando o que
significa.
49 A Eucaristia nos Atos dos Apóstolos. Recordam os Atos a co
tidiana “fracção do pão” pela comunidade jerosolimitana. E’ muito pro
vável que a expressão revista um sentido ritual, eucarístico, como re
petição da ceia do Cenáculo e comemoração da Paixão. E a “alegria”
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com que partiam o pão recorda as refeições do tempo pascal, alegra
das pelas aparições do Ressuscitado, e antecipam o júbilo do Banquete
escatológico. Tudo em função da Presença real de Jesus na hóstia e no
cálice.
59 Da Escritura deduzimos que a) a “matéria” do Sacramento é
o pão de trigo (ázimo ou fermentado) e o vinho da vide. Depois da
consagração, a matéria consiste apenas nas “aparências” do pão e do
vinho, b) a “form a” são as palavras de Jesus na instituição da Euca
ristia; c) os ministros são os Apóstolos e seus sucessores.
II. A conversão maravilhosa e única. I9 A Presença real resulta da
conversão do pão e do vinho, no Corpo e no Sangue de Cristo. O
único meio de explicar a aparente contradição entre o que percebam
os nossos sentidos e o que crê a fé é admitir uma mudança invisível no
pão e no vinho. Se — como diz Jesus — “isto ê meu Corpo”, isto não
pode mais ser pão. Mas como os nossos sentidos continuam a perceber
as aparências do pão, segue-se que o que foi mudado é “algo” impérvio
aos sentidos: a substância. Logo, houve conversão substancial ou "transubstanciação”. 29 Substância e acidente. A) A experiência psicológica leva
a admitir: a) a existência de um grupo de atos fugidios, que não exis
tem por si, mas são sempre relativos a um sujeito; b) o sujeito per
manente de tais atos, que lhes dá unidade e continuidade. B) A ex
periência externa nos mostra igualmente realidades sem-número que
existem num outro e por um outro (a côr, no e pelo colorido, etc.). Essas
débeis e cambiantes realidades são os acidentes; o - sujeito em que
existem e que elas afetam, que lhes dá unidade no espaço e continui
dade no tempo, é a substância. Já que as aparências sensíveis (ou
acidentes) do pão e do vinho perduram, e que entretanto houve mu
dança, smal é que a substância do pão e do vinho foi mudada na subs
tância do Corpo e do Sangue de Cristo. Conversão “maravilhosa e úni
ca” porque: a) ao contrário das conversões naturais, mudada a subs
tância dc^ pão, não mudam os acidentes ou aparências do pão. Estes
permanecem, sem a substância, sustentados pelá virtude divina, que
para isso se serve da massa ou quantidade do pão, que faz as vêzes
da substância desaparecida. A permanência dos acidentes condiciona
a Presença de Cristo; tanto duram êles, tanto dura a Presença. As
sim conserva-se o “sinal sensível” indispensável ao Sacramento, b) ao
contrário das conversões naturais, a transubstanciação nada de novo
produz: o Corpo e o Sangue de Cristo não são por ela criados, mu
dados ou alterados, c) ao contrário das conversões naturais, na tran
substanciação nada perdura de comum aos dois extremos da mudança:
nada do pão passa no Corpo de Cristo, nada se mantém e conserva
através do processo. Só perduram as aparências, que são do pão e
não do Corpo de Cristo: a substância do pão foi totalmente mudada
ou convertida. 39 Consequências da conversão: a) a Eucaristia é um
Sacramento permanente. Os outros Sacramentos desaparecem, apenas se
aplicou, ao recipiente, a “matéria” determinada pela "forma” ; êles con
têm a santidade apenas no momento em que são recebidos. Enquanto
a Eucaristia encerra o próprio Autor da santidade; por força das pa
lavras, êle está Presente, e a Presença perdura enquanto perdura o
sinal sensível ou aparências do pão e do vinho, b) diretamente, por
força das palavras da consagração, está o Corpo de Cristo sob a es
pécie do pão e o Sangue sob a espécie do vinho. Mas, como o Cristo
presente no Sacramento é o Cristo tal qual existe agora no céu, onde
o Corpo e o Sangue não estão separados, segue-se que, na hóstia,
além do Corpo, estão por concomitância (ou conexão necessária) o
Sangue, a alma, e também (em virtude da união hipostática) a di
vindade; logo, está presente na hóstia o Crista integral. O mesmo vale

Síntese

335

do vinho. Uma e outra espécie separadamente contém tanto quanto
ambas conjuntamente. Justifica-se assim o uso latino da comunhão
sob uma só espécie para os leigos. Entretanto consagra-se separada
mente o pão e o vinho, para melhor figurar a separação do Corpo e
do Sangue na Cruz. c) Presente por força da conversão substancial,
Cristo está no Sacramento à maneira da substância. Ora, a substância
é inextensa, indivisível. Tanto é contida em grande como em pequena
quantidade: uma migalha de pão é sempre pão, um pingo de vinho
sempre vinho. Logo, a substância inteira do Corpo dé Cristo está con
tida nas múltiplas hóstias e em cada fragmento de cada hóstia. — As
diferentes partes do Corpo de Cristo estão igualmente no Sacramento,
sempre porém à maneira da substância, fugindo às leis da quantidade
extensiva, embora contidas sob as dimensões do pão. Por isso, pode
estar Cristo simultâneamente no céu e em muitos lugares.

III. O Sacrifício da Missa. I9 O Sacrifício cultuai. A religião nos
inclina a render culto a Deus, para reconhecer nossa absoluta depen
dência para com êle, que nos criou e nos conserva a existência. Como
somos espíritos encarnados, expressamos sensivelmente o culto interior,
sobretudo pela oblação. Oferecendo a Deus um bem material que nos
é precioso, e do qual nos privamos, testemunhamos o seu senhorio
sôbre nós. O sacrifício comporta, além da oblação, uma alteração da
coisa oferecida: a imolação. Por vêzes, há destruição total; noutras,
destruição parcial, sendo o resto comido num banquete ritual, para selar
amizade e união entre o homem e a divindade. 29 O Sacrifício na antiga
aliança. Desde os primórdios da humanidade recorda a Bíblia ofertas
rituais (Caim e Abel, Noé, Abraão e os patriarcas, Melquisedec). Após
a saída do Egito, Deus intervém diretamente, ditando a Moisés o ri
tual do culto: A ) o sacrifício por excelência é o holocausto , que com
porta a destruição completa da vítima, em preito de adoração e dom
total. Implicava essencialmente: a) a imposição das mãos do ofertante
sôbre a vítima para se identificar a el^.;f b) o derramamento do. san%
gue, princípio de_ vida,; como símbolo do sacrifício da , vida do ofertan-*
te; c) a combustão da vítima, simbolizando o nada da criatura diante
do Criador; d) a oblação, para testemunhar reverência, temor, arre
pendimento, amor, etc. B ) havia também oblação de produtos agríco
las; C) sacrifícios pacíficos para render graças ou obter benefícios;
queimados o sangue e as gorduras, em honra de Deus, o resto era
comido pelos doadores num banquete ritual, à mesa do Senhor; D)
os sacrifícios pelo pecado e pelo delito desagravaram a Deus pelas
culpas em relação a êle e aos próximos. — Ápice do cerimonial ju
daico era o dia da Expiação, em que o sumo sacerdote penetrava no
Santo dos Santos para, com múltiplas aspersões de sangue, purificar
a si e ao povo. Um “bode expiatório” era, simbolicamente, carregado
com os pecados de Israel. — Contudo, ao passar dos séculos, o cul
to se foi tornando mais e mais vão formalismo. Pela bôca dos profe
tas, Deus expressou o seu desagrado. Daniel anteviu, cheio de horror,
a cessação do holocausto. Porém o derradeiro dos profetas, Malaquias,
vislumbrou a consoladora perspectiva de uma nova oblação, pura, uni
versal e agradável ao Senhor. 39 O Sacrifício de Cristo . Diante da ine
ficácia dos sacrifícios antigos, apresentou-se o Unigênito. a) não são
mais oferecidos animais, mas um Homem, livremente, se oferece a si
mesmo; b) êste Homem é Deus, donde o derramamento de seu San
gue reveste infinito valor; e) a vontade do Pai fixa as circunstâncias
da imolação sangrenta, e Jesus, entregando-se voluntariamente à mor
te, por obediência, manifesta exteriormente a oblação íntima, de valor
infinito e definitivo; d) Cristo é, a um tempo, sacerdote e vítima; o
seu único sacrifício realiza, uma vez pór todas, o que figuravam os
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múltiplos e ineficazes sacrifícios antigos: adoração, ação de graças, expiação, impetração. e) a última explicação do sacrifício de Cristo é o
incompreensível amor do Pai que entrega o seu Filho, e do Filho que
aceita de morrer. 49 O Sacrifício do Calvário e o Sacrifício da Missa.
Foi vontade de Cristo que o seu sacrifício sangrento não perdurasse ape
nas pela lembrança, mas estivesse presente a cada instante da história
do mundo. Não por ser ineficaz o Sacrifício do Calvário, mas para
aplicar-lhe a virtude a cada homem que passa, e para que a Igreja pu
desse render a Deus o culto perfeito profetizado por Malaquias. Para
isso, instituiu no Cenáculo um rito, que era a representação antecipada
do Sacrifício do Calvário, e ao depois, seria repetido como representação
comemorativa dêle. a) o pão “rompido”, “dado”, “entregue”, o vinho
“derramado”, expressam a índole sacrifical do rito; b) a separação do
pão e do vinho simboliza a morte de Jesus pela separação do Cor
po e do Sangue. Jesus está na Eucaristia em estado de vítima; c) o
Sangue de Cristo, presente no cálice, pactua a Nova Aliança, realizando
o que figurava o sangue das vítimas na taça de Moisés; d) o Corpo
e o Sangue são consumidos — como as vítimas antigas — numa ceia
ritual, fazendo-nos comungar a Jesus padecente; e) o rito eucarístico
não é pura comemoração, mas — por ser sacramental — é comemora
ção eficaz : apresenta atualmente Cristo em estado de vítima, torna pre
sente a Cruz. A Missa é um sacrifício sob forma sacramental. Portanto,
não substitui o Calvário, nem mesmo é independente dêle, mas tôda
a realidade da Missa está em função da Cruz. Donde a unidade do
Sacrifício de Cristo. Repetimos apenas o rito sacrifical do Cenáculo,
a fim de tornar presente o Sacrifíciodo Calvário,
assegurando-lhe o
perdurar. Entre a Missa e a Cruz há unidade de subordinação . Diferem
somente: 1° quanto ao modo (cruento, incruento) de oferecer; 29 quan
to ao fato de Jesus servir-se de instrumentos humanos — os sacerdo
tes — para reiterar o rito sacramental. 39 a Missa é repetição sacra
mental múltipla de um único Sacrifício sangrento. Donde colhemos: l 9
o valor absoluto do Sacrifício do Calvário; 29 o Sacrifício da Missa
não è oblação nova e diversa daquela. Suas finalidades são: a) repre
sentar, b) comemorar, c) aplicar o Sacrifício da Cruz; 39 para reali
zar tais finalidades, Cristo: a) serve-se de instrumentos humanos; b)
instituiu um rito sacrifical, realizado pela primeira vez na Ceia, como
antecipação do Sacrifício iminente, e agora repetido como memória do
Sacrifício passado. — Na descrição sucinta da liturgia primitiva, dada
por S. Justino, reconhecemos os principais lineamentos da Missa de
hoje. A Missa é o centro da religião cristã, porque a Igreja é: a so
ciedade cultuai, ora a Missa é perfeito ato de culto; b) sociedade de
salvação, ora a Missa esparge sôbre nós o Sangue do Calvário. Nada
há de tão santo e divino como o augusto Sacrifício.
59 Hipóteses e teorias. A) A imensa maioria dos teólogos convém
em que a essência da Missa consiste na consagração, que é a imolação incruenta da Vítima. Pela separação sacramental do Corpo e do
Sangue, torna-se Cristo presente em estado de Vítima. No instante
em que consagra, o sacerdote age na pessoa de Cristo sumo Sacer
dote, que se oferece em oblação. B) Divergem muito os teólogos quan
do tentam explicar por que e como a Missa é verdadeiro Sacrifício,
a) um primeiro grupo coloca a essência do Sacrifício na oblação. A
Missa será a renovação da oblação feita outrora por Jesus na Ceia e
que perdurou até que se consumasse na Cruz. Na Missa repete-se pois
a oblação ritual da Ceia. b) um outro grupo insiste na imolação , que
êle vê diversamenterealizada
na Missa: destruição da substância dos
elementos, humilhação de Cristo, “occisão virtual” por força das pala
vras da consagração; c) um terceiro grupo opina que tanto a oblação
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69 O Ministro do Sacrifício da Missa. A) No Calvário e na Missa,
uma só a Vítima: Cristo; um só o Sacerdote: Cristo. Êle é o único
Sacerdote, não só porque instituiu o Sacramento da Ordem pelo qual
consagra os seus ministros, que lhe emprestarão a língua e as mãos,
mas ainda porque êle intervém pessoal e atualmente na oblação de
cada Missa, servindo-se dessa língua e dessas mãos. As palavras da
consagração são pronunciadas por Cristo, e não apenas a mandado
dêle. B) Cristo oferece a Missa como Cabeça do Corpo Místico, logo
a Igreja oferece , com Cristo, o divino Sacrifício, continuando o sacer
dócio de Cristo, inserida nêle. Além de que, a natureza social do ho
mem pede um culto público e coletivo, rendido pela sociedade dos fiéis.
Como Cristo, a Igreja também se imola sôbre o altar; une o seu Sa
crifício ao da sua Cabeça. C) Somente os sacerdotes de Cristo, ungi
dos pelo Sacramento da Ordem, imolam pròpriamente — na pessoa de
Cristo — o Sacrifício do Altar, porque só êles pronunciam as pala
vras da consagração em nome de Cristo. Além disso, o sacerdote o fe
rece a Missa, em nome da Igreja, unindo o Sacrifício da Espôsa ao
do Esposo. Donde, embora a sua indignidade pessoal, a Missa conser
vará sempre valor, como ato cultuai de Cristo e da Igreja. D) O sacer
dócio dos fiéis lhes vem do "caráter” batismal, que destina ao cul
to divino. Não é apenas um sacerdócio metafórico (oferta de oblações
e sacrifícios não-litúrgicos) mas uma participação real , embora limi
tada , no sacerdócio de Cristo. Os leigos não imolam a Vítima, como
o faz o padre, porque não transubstanciam; todavia oferecem o Sacri
fício num sentido verídico e profundo: a) porque estão unidos a Cristo,
que oferece em nome de todos os seus membros; Cristo, o sacerdote,
os fiéis, formam na Missa uma só pessoa mística; b) porque unem as
suas orações às do sacerdote; c) porque se imolam como vítimas, re
produzindo em si os sentimentos de Cristo padecente, de maneira a
morrer espiritualmente, pela abnegação, a penitência; levando ao al
tar os seus sofrimentos, angústias e preocupações, a fim de uni-las à
oblação de Cristo, para cooperar na salvação das almas; d) porque
fazem celebrar Missas em sua intenção; e) porque oferecem, por vêzes, o pão e o vinho a serem consagrados.
70 Os quatro fins do Sacrifício. A) ad oração .* O Sacrifício é, an
tes de tudo, um
testemunho exterior dos sentimentos de reverência ab
soluta diante do
senhorio de Deus. Ora, Cristo pelaoblação reverente
da própria vida,
na Cruz, reconheceu o soberano direito de Deus sô
bre os homens. Essa oblação se repete na Missa, que significa o su
premo obséquio com que Cristo e os seus membros prestam ao Pai
onipotente tôda honra e glória. B) ação de graças . Aprêço pelo es
plendor das divinas dádivas, espanto pela gratuidade de tamanhos be
nefícios. A fim de testemunhar nossa gratidão, oferecemos ao benfei
tor algo que nos é precioso. Que há de mais precioso que Jesus Cris
to? Por êle, em nome dêle, rendemos graças a Deus, igualando o be
neficio recebido. A Missa é Eucaristia, isto é, ação de graças. C)
propiciação. Usurpamos, pelo pecado, o lugar de Deus, determinando a
nosso talante o bem e o mal, e nos erigindo em fins derradeiros de
nossa vida. Para restabelecer a ordem subvertida, 'devemos dobrarnos, entregar de novo a Deus a posse e direção de nossa existência,
e assim desagravá-lo. Só Cristo pode expiar condignamente, pelo seu
Sacrifício, a ofensa feita ao Deus infinito. A cada pecador, êste SaInlclaçâo Teol. II — 22
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crifício se aplica sobretudo pelos Sacramentos e a Missa. Esta é Sa
crifício expiatório, pois torna presente a Cristo em estado de vítima,
com o seu Corpo entregue por nós e o seu Sangue derramado por
nossos pecados. Propiciação sacramental, tôda ela subordinada à expiação cruenta do Calvário, para nos aplicar-lhe os frutos, apagar nossas
faltas cotidianas. I9 A virtude propiciatória da Missa exige nossa colabo
ração: sinceridade e fé, temor e respeito, contrição e penitência; 29 dadas
essas condições, perdoa os pecados, aplacando o Senhor e obtendo-lhe os
auxílios. Todavia, não parece apagar imediatamente o pecado, nem in
funde imediatamente a graça justificante como o Sacramento da Pe
nitência, mas nos merece — por virtude própria e infalível” — a gra
ça atual e o dom do arrependimento, mediante os quais se apagará o
pecado e a alma será santificada; 39 satisfaz de modo infalível e ime
diato pelas penas temporais devidas ao pecado. Por isso pode a Mis
sa ser oferecida pelos defuntos que padecem no purgatório. D) impe tração. Sôbre o altar, Cristo continua a sua mediação, para que seja
mos cumulados de todo bèm e graça. A Missa tem indizível força impetratória, l 9 por ser prece de Cristo, que vive para interceder por
nós, apresentando ao Pai a sua Paixão; 29 por ser prece da Igreja,
que une as suas súplicas às do Esposo. — Devemos todavia conservar
em nossos pedidos a ordem que indica a liturgia: a) antes de tudo
orar pelas grandes intenções da Igreja; b) depois, pedir graças espiri
tuais para nós e os outros; c) por último, implorar favores tempo
rais, na medida em que forem úteis à nossa salvação.
89 Os frutos da Missa são os efeitos que se referem não mais a
Deus (adorar, dar graças), mas que se distribuem, de fato, aos ho
mens (propiciação e impetração). Cada Missa tem um fruto: l 9 geral ,
que se espraia por todo o Corpo Místico; 29 especialíssimo, que compete
/ ao celebrante, ao coroinha, aos assistentes; 39 especial, que se atribuí
, às/pçesoas por quem o Sacrifício é aplicado pelo celebrante. Não sa-.
se êsse
é objetivàmente limitado" ou não: a Missa apli
cada por 10 pesstJ&V^áproveitafá tanto a cad^ uma, como se esta fôsse
a única beneficiária? O fruto a ser de fato percebido 'depende dos
desígnios da sabedoria divina e da devoção de cada qual. — Privada
mente, pode-se aplicar Missas pela conversão de um excomungado, pela
alma de um herege defunto.

IV.
A Comunhão eucarística. A) Ministro ordinário da distribuição
da Eucaristia é o sacerdote; ministro extraordinário, o diácono. Em ca
sos extremos, pode o leigo comungar a si e aos outros. B) A Euca
ristia é necessária para alimentar a vida espiritual dos que já nasce
ram pelo batismo a tal vida, e são capazes de progresso espiritual.
Logo, não será necessária às crianças, antes que o uso da razão lhes
permita de “discernir” o Corpo de Cristo, e assim alimentar-se sobre
naturalmente. Ao que só recebeu o batismo pelo desejo — mesmo im
plícito — basta o desejo da Eucaristia. A necessidade do Sacramento
é pois condicionada pelas circunstâncias. Mas, sem êle, não há desen
volvimento, progresso, da vida da graça. A Igreja determinou um mí
nimo de uma comunhão po-r ano. Em perigo de morte, urge receber
o viático. C) As disposições mínimas e indispensáveis para uma re
cepção frutuosa são: l 9 o estado de graça. Destinada a nutrir a vida
da alma, o Sacramento supõe, já> se vê, que a alma esteja viva. Só
excepcionalmente, no comungante pecador mas de boa fé, a Eucaristia
apagará o pecado mortal e infundirá a graça santificante. Normalmen
te, esta graça deverá ser restaurada pela absolvição sacramental, salvo
•na falta de confessor e quando urge a necessidade de comungar; bas
tará então a contrição perfeita. 29 a reta intenção. Cortando as con
trovérsias e ab-rogando as exigências rigoristas, Pio X decidiu que,
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para existir reta intenção, basta: a) não ser guiado por hábito, vai
dade, ou outro motivo humano; b) desejar agradar a Deus, unir-se mais
intimamente a êle, remediar às próprias enfermidades espirituais. Em
bora mui vantajoso, o desapego ao pecado venial deliberado não é in
dispensável, porque êste não põe óbice à graça, embora lhe diminua
a plenitude da infusão. Todavia, as condições mínimas não dispensam
de procurar melhorar sempre mais nossas disposições, em particular,
fazer preceder a comunhão de diligente preparação e seguir por conveniente
ação de graças, prolongada mesmo uma vez terminada a Missa em que se
comungou. Quanto maior nosso amor, no momento em que comunga
mos, maior o fruto percebido. A fracas disposições, minguado fruto.
D) E feitos da comunhão. Os demais Sacramentos são canais ou ins
trumentos, pelos quais passa a graça, vinda de Cristo; a Eucaristia,
dá-la imediatamente, por si mesma, porque contém o próprio Autor da
graça. I9 A Eucaristia é alimento, pão da vida. Êste símbolo mostra
quão grande é nossa alma, que se alimenta de Deus; quão necessário
o Sacramento; quão íntima a união, a) êle sustenta a vida sobre
natural (logo lhe pressupõe a existência; de outra forma haveria re
cepção material e não espiritual; sacrilégio). Faz crescer sobrenatural
mente e se desenvolver. A vida que a Eucaristia nos traz é vida trinitária. b) longe de transformar o alimento em nossa substância, o
contrário se dá, somos por êle divinizados. Colhemos tal ensinamento,
da alegoria da vide e dos sarmentos, proposta por Jesus logo após a
instituição do Sacramento. Feia comunhão, vivemos por Jesus e para Jesus.
Logo, a Eucaristia é o Sacramento da transformação em Cristo. Por
outras palavras, o efeito da Eucaristia é o fervor do amor, pelo qual
a alma se transforma em Cristo, na adesão cada vez maior a êle, na
generosidade em evitar o que lhe desagrada e procurar sempre mais o
que lhe agrada; c) como manjar celeste que é, a Eucaristia traz sumo
• . deleite (não necessàriamente sensível) às almas bem ; dispostas^ pplo •
. “ •«fervoramento dar/w tucjes teologais; d), a •Eucaristia restaure? a s fôr...# ças, e,- como remédio , hós -iura ’as ferjjjas d^^lm a. 29. A Eucaristia
memorial da Patxão, e como tal, aplica-lhe os írutos à alma, põe-na em
contacto imediato com o Redentor, logo redime os pecados. Excepcio
nalmente, perdoa o pecado mortal, normalmente dêste preserva, e é
soberano antídoto contra o pecado venial. Êste diminui a pujança da
graça, ora a Eucaristia reforça o fervor, logo destrói o pecado venial.
Aumentando a caridade, reprime a paixão, donde é particularmente
eficaz, êsse pão virginal, contra os assaltos da sensualidade. 39 Como
penhor da glória, o banquete eucarístico aviva-nos a esperança no Ban
quete do Reino, que êle figura. O Sacramento é viático que sustenta
e fortifica no longo caminhar para o céu. Para a alma, é penhor de
imortalidade gloriosa, e para o corpo, de ressurreição gloriosa. Co
mungamos não só à Paixão como à Ressurreição de Cristo. A promes
sa de Jesus revoga a lei de morte do Gênesis, e nos alenta a en
frentar a morte, e também a não chorar os nossos desaparecidos, co
mo os que não têm esperança. A Eucaristia é pois remédio de imorta
lidade. 49 A Eucaristia é o Sacramento da unidade. Em rigor, o seu
efeito próprio — contendo todos os outros — é a unidade do Corpo
Místico pela caridade. A unidade do Pão4 ensina S. Paulo, causa a uni
dade dos que dêle partilham: unidos, pefo mesmo pão consagrado, ao
mesmo Corpo de Cristo, por êle formamos um só organismo sobre
natural, o Corpo Místico. Tudo no Sacramento nos fala em unidade:
um Sacrifício, uma Vítima, um Sacerdote, uma mesa, um alimento.
Mais se unem à Cabeça, mais os membros se unem entre si, porque
é a mesma vida eterna que circula da Cabeça aos membros, o mesmo
amor que os estreita a todos. O efeito social da Eucaristia é a frate-r22 *
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nidade cristã. Símbolo desta unidade dos cristãos em Cristo é a gota
d’água que se infunde no cálice, e se mistura ao vinho que será transubstanciado. Outro símbolo, é o beijo de paz, que, na Missa solene, pre
cede a comunhão. Pecar contra a caridade é pecar contra a Eucaris
tia. Vida eucarística autêntica é vida de entrega a Deus e entrega
a nossos irmãos. Pelo fato de nos unir a Cristo, a Eucaristia nos une
a todos os membros de Cristo quer vivam, quer padeçam no Purgató
rio, quer triunfem na Glória. Comungar é o grande consolo em nos
sos lutos. — Conseqüências práticas da comunhão: desterrar dissensões e rancor, abrir nossas almas a Deus e a nossos irmãos.

CAPÍTULO V

O SACRAMENTO DO PERDÃO
I. A SEGUNDA TABUA DE SALVAÇAO

“E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo
que Êle estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de
alabastro com ungüento, e, estando por detrás, aos seus pés,
chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugarIhos com os cabelos de sua cabeça; e beijava-lhe os pés, e ungia-Ihos com o ungüento... E Jesus disse-lhe a ela: os teus
pecados te são p erd oad o s... Vai-te em paz" (L c 7,37-38,
4 8 ,5 0 ).
O filho pródigo "tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eis aqui pereço de
fome! Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai,
pequei contra o céu e perante ti; já não sou digno de ser cha
mado teu filho; faze-me como um dos teus jornaleiros. E, lex^tando-se, foi para seu pai, e, quando aíjnda estava longe,
yiu-p .seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndoj lançou-se-lhe %
ao* pescoço e o 'b eijou " (Lc- 15,17-20). ’
Essas duas narrativas de S. Lucas, o fato e a parábola,
há quase dois mil anos arrancam de olhos cristãos lágrimas de
arrependimento e amor, porque traduzem tão bem, na sua su
blime singeleza, o drama do homem afastado de Deus, e a mi
sericórdia d’Aquêle que veio livrar-nos do pecado e, por isso,
quis chamar-se Jesus (Mt 1,21).
"O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava
perdido" (Lc 19,10). "Não vim a chamar os justos mas os pe
cadores, ao arrependimento" (Mt 9,13). "Os sãos não neces
sitam de médico, mas sim os que estão doentes; eu não vim
chamar os justos mas os pecadores" (Mc 2,17). "Cristo Jesus
veio a êsse mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pri
meiro. Mas para isso alcancei misericórdia, para que em mim,
que. &ou o principal,. J e ^ s mostrasse tôd.a^a sua longanimidad e ...
(.'} T m ' 1 ,1 5 -1 6 ).: "Se aÍ§uém'*jpecar',Htemos- Um a d vo -'
gado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo: E êle é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos
de todo o mundo" (1 Jo 2 ,1 -2 ).
[
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A remissão das culpas dos batizados

Mas até onde se estende a longanimidade divina? Depois
de regenerados pelo Batismo, de aperfeiçoados pela Crisma, de
alimentados pelo Corpo e o Sangue de Cristo, — depois de tan
tas indústrias e paciências da graça — haverá ainda perdão
para quem desdenhou o Amor?
Pecando, mostramos que, na prática, a vontade amorosa
de Deus, longe de ser o motivo predominante de nosso viver,
é sacrificada à vontade própria.
Raros, raríssimos, os que pretendem ofender a Deus ex
plícita e diretamente — como aquele terrível campônio dinamar
quês, pai de S. Kierkegaard que, de pé, sozinho na desolada
charneca, desafiou a Deus, amaldiçoando-o, num assomo de sa
crílega revolta. A tal não chegamos. Pretendemos apenas nos
contentar a nós mesmos, embora bem saibamos que desobedece
mos a Deus. Entendo que perderei a amizade divina, lastimo-o
talvez, mas o fruto proibido é atraente demais. Assim optamos,
indireta porém realmente, contra Deus, rejeitamos o seu amor
e nos separamos dêle.
Judas não queria a morte de Jesus, tanto que, tocado de
desespero, ao sabê-lo condenado, se enforcou. Mas queria os
trinta dinheiros. E desprezou aquêle vigilante amor que avisa
va — “um de vós me trairá” ; — desprezou aquêle doloroso
amor que se queixava: “A m ig o ... com um beijo?” Mas Ju
das queria os trinta dinheiros...
Haverá ainda perdão para quem prevaricou após o Batis
mo? Não há, respondiam Tertuliano e Hipólito, nos primórdios
do século III e, um pouco mais tarde, Novaciano. Êsses rigoristas antigos, desejosos de ter uma Igreja só de santos, de im
pecáveis, afirmavam que certas faltas mais graves — a apos
tasia, o homicídio, o adultério — são irremissíveis. Não é que
condenassem os pecadores, ainda vivos, às chamas infernais.
Ninguém nunca entendeu coarctar a misericórdia divina. Os rigoristas sustentavam que tais pecados escapavam ao poder da
Igreja. Ela não podia reconciliar êsses relapsos. Que se hou
vessem, a sós, com Deus! “Má e amarga coisa é o haver aban
donado o Senhor teu Deus” (Jer 2,1 9 ).
Suspeitamos, sem esforço, as trevas espirituais em que de
veríam baixar êsses transviados. Com o seu pecado sempre dian
te de si (SI 50,5), na terrível incerteza de serem jamais per
doados/com o não se atirariam a outros pecados, pOF desespe
ro? Já o fizera observar um dos mais antigos escritores cris
tãos, o misterioso Hermas. Seus filhos, de. início, bons cristãos,
haviam fraquejado durante a perseguição e, desesperados do
perdão, se despenharam num abismo de vícios. E o desventu-.
roso pai assinalava o círculo infernal: fruto do pecado, o de-
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sespêro, por sua vez, incita a multiplicar os pecados. 1 No sé
culo passado, o Beato Pedro Eymard observava, ele também:
“A maioria dos pecadores só permanece no seu infeliz estado,
por desespêro”. a
Desespero pior que todos os outros pecados juntos, porque
duvida do Amor, descrê do valor do Sangue de Jesus, descon
fia da sua Bondade.
Mas os rigoristas antigos pareciam não conhecer a mise
ricórdia de nosso Salvador. S. Dionísio de Alexandria censura
va Novaciano “por haver caluniado nosso boníssimo Senhor,
como falto de piedade” (Eusébio, Hist. ecles., VII, 8 ). Aquêle
que mandara Pedro perdoar setenta vezes sete (Mt 18,22) não
deixaria seus irmãos e filhos sem perdão; aquêle que se de
nominava o Bom Pastor não abandonaria a ovelha tresmalha
da (L c 15,4). Jesus propõe, em S. Lucas, sucessivamente três
parábolas sobre o perdão: a dracma perdida, a ovelha esmadrigada, o filho pródigo.
Textos êsses singularmente preciosos, pois que os outros, sôbre a missão redentora de Cristo, poderíam ser interpretados cavilosamente, pelos rigoristas, como se referindo aos pecados que
precederam o Batismo. Interpretação errônea, porém capciosa. En
quanto no mandamento feito a Pedro, trata-se de múltiplas faltas,
seguidas de repetidos perdões; a dracma perdida escapara à
mão da sua dona; a ovelha- tresmalhada fugira do .aprisco.
Tudo nos leva a crer que, havendo fundado uma socie
dade de salvação — a Igreja — Jesus não a deixaria assistir,
impotente, à ruína de seus filhos, mas continuaria a exercer, na
Igreja, e por ela, a sua mesma missão de misericórdia para com
as almas perdidas. A sua influência — atual porém secreta —
continuaria a salvar as almas pecadoras, servindo-se de seus
sacerdotes. Na pessoa dêles, Jesus freqüenta ainda os publicanos e os pecadores (Mt 9,11; 11,19).
Quando pensamos na soma enorme de faltas cometidas cada
dia, em nossas grandes cidades, por homens batizados; quan
do sondamos os refolhos lodacentos de nosso coração, compreen
demos a conveniência de um novo Sacramento que, aos peca
dos cometidos após o Batismo, aplica o Sangue da Redenção.
Sacramento que, por êste motivo, foi denominado “segunda tá
bua de salvação após o naufrágio” (D f 9 1 2 ), sendo a primeira
br ^próprio Batismo.
‘
••
•’*)
*) Les Pères Apostoliques IV, Le Pasteur cTHfermas (Prec. XII,
n .6 ), Paris, Picard, 1912, p.137.
a) B. Pierre Julien Eymard, Ecrits spirituels. I. Le prêtre. Montréal,
Lib. eucharistique, 1950, p.250.
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O poder das chaves

Lemos pois, com gratidão imensa, porém sem surpresa, as
palavras do Senhor em S. Mateus: “Em verdade vos digo: tudo
o que ligardes sobre a terra, será ligado também no céu; e tudo
o que desatardes sobre a terra, será desatado também no céu”
(1 8 ,1 8 ). O mesmo havia dito pouco antes a Pedro isoladamen
te, como para lhe frisar a primazia (Mt 16,19). E em S.
João está escrito: “Assim como o Pai me enviou, também eu
vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre êles
e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem per
doardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quemos retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 2 0,21-23). Estava insti
tuído o Sacramento.
Como Jesus dissera a Pedro: “Eu te darei as chaves do
Reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será li
gado também nos céus-; e tudo o que desatares sobre a ter
ra será desatado também nos céus” (Mt 16,19), passou a cha
mar-se “poder das chaves” êsse poder concedido por Cristo
a sua Igreja.
Ter as chaves significa ter posse definitiva, dispor à von
tade, como proprietário ou, pelo menos, intendente. Outrora pas
savam-se às mãos dos reis as chaves das cidades em sinal de so
berania. Ao mordomo, como sinal de sua função, entregavam-se
as chaves das habitações privadas.
Do mesmo Jesus afirma o Apocalipse: “Isto diz o Santo e o
Verdadeiro, que tem a chave de David, que abre e ninguém fe
cha, que fecha, e ninguém abre” (Apoc 3,7; cf. Is 22,22).
A Pedro como representante ou mordomo de Cristo, ca
bem os mais amplos poderes sôbre o Reino dos céus. Poderá
abrir-lhe ou cerrar-lhe as portas, como melhor entender. E as
decisões de Pedro serão ratificadas por Deus. Eis o fato capital.
Ligar e desatar, na linguagem rabínica, significava proi
bir ou permitir. Poder legislativo que liga promulgando leis e
desliga ab-rogando-as; poder judiciário que liga, obrigando a
certos atos, impondo penas, e desliga, levantando obrigações e
penas.
Pedro, fundamento da Igreja, é pois legislador e juiz —
infalível, já que Deus lhe ratifica as decisões. Administra os
celestiais tesouros.
Ressuscitado, o Senhor encarrega Pedro de apascentar as
suas ovelhas e os seus cordeiros. Êle deve pois ter o poder de
fazer de novo entrar no aprisco as desgarradas, a fim de que
possam, como as demais, seguir para as verdes pastagens. Deve
também poder determinar as condições do perdão, de sorte que
a ovelha gafenta não contamine as sãs.
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0 segundo texto de S. Mateus (18,16) estende os poderes
judiciais ao colégio apostólico. Temos um insigne exemplo do
exercício dêsse poder no castigo infligido por S. Paulo ao in
cestuoso de Corinto. ‘‘Quanto a mim, embora ausente de cor
po, mas presente com o espírito, já julguei, como se estivesse
presente, aquele que assim procedeu. Em nome de Nosso Se
nhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, com o
poder de Nosso Senhor Jesus, seja o tal entregue a Satanás,
para a morte da carne, para que o espírito seja salvo no dia do
Senhor Jesus” (1 Cor 5,3 -5 ).
Exemplifica este texto o que já afirmara o Precursor: o
principal obstáculo à entrada no Reino dos céus é o pecado:
“Fazei penitência porque está próximo o Reino dos céus” (Mt
3,2,8; Lc 3,3,8; Mc 1,4).
Era pois de prever que o poder das chaves se estendería
antes de tudo ao p ecad o.1 E ’ o que estatui explicitamente o
texto de S. João: “àqueles a quem perdoardes os p e c a d o s ...”
O Messias que reivindicara para si o poder divino de per
doar os pecados (Mc 2,7,10; Mt 9,6; Lc 5,21), pois que vie
ra salvar os pecadores (Mt 1,21; 9,13; Lc 5,32; 7 ,4 7 ), transmi
te êsse poder aos Apóstolos pela efusão do Espírito santificador. E, de novo, Deus no céu ratifica o que êles sobre a
terra fizerem. Enfim, se Cristo lhes dá o Espírito Santo, é
para que possam exercer um poder que cabe a Deus só. Ob
servemos que Jesus não estabelece categorias entre os pecados:
todos êles são remissíveis, porque tudo o que na terra fôr de
satado será desatado no céu.
Analisando êsses textos à luz da Tradição, descobrimos que
o poder de reter ou perdoar, de ligar ou desligar, implica uma
sentença judicial, não já no campo do direito profano, mas
no plano sobrenatural da santificação das almas.
“O Pai deu ao Filho todo poder de julgar” (Jo 5 ,2 2 ), e
o Filho o transmite a seus Apóstolos. Êles foram constituídos
juizes dos membros de Cristo, e a reconciliação dos pecados
toma a forma de uma decisão judicial.4 Nenhum limite vem cer
cear êste poder apostólico, salvo os que derivam da própria
natureza da instituição. Assim, é claro que ninguém pode per
doar um pecado quando o desconhece. Como saber se, neste
caso particular, deve ligar ou desatar, reter ou absolver? Pro
nunciar sentenças sem conhecer a causa, seria pura arbitrarie-*)
") O contexto mostra que os poderes conferidos aos Apóstolos con
cernem o perdão dos pecados. Trata-se, com efeito, do pecado de
um cristão contra outro (cf. Mt 18,15-17).
*) Nada diz o evangelho sobre as condições de exercício de tal
poder. Cabe à Igreja determiná-las, sob o sopro do Espírito Santo;
donde as variações acidentais, que a história retraça, na administra
ção do sacramento.
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dade. Daí a necessidade de manifestarmos os pecados pelos
quais imploramos remissão.
Em conseqüência, os doutores distinguiram desde os primórdios da Idade Média (por exemplo: S. Beda) duas “cha
ves” ou dois aspectos no “poder das chaves” : a “chave da
ciência” (clavis scientiae) para discernir o que deve ser ligado
ou desligado; a “chave do poder” (clavis potestatis) para per
doar ou reter os pecados.
Outrossim, hipócrita seria quem solicitasse o perdão de
uma falta à qual, secretamente, êle se aferrasse. Donde a ne
cessidade da compunção sincera e do propósito de emenda.
Os únicos limites do poder de perdoar provêm pois das dis
posições do penitente: confissão, contrição, bom propósito. Su
postas estas, qualquer falta, ainda a mais grave, poderá ser in
falivelmente remida pelos Apóstolos: “tudo o que desatardes. . . ” 6
Poder privativo dos Apóstolos? Sim, neste sentido de que, lon
ge de ser atribuído a todo cristão, foi conferido apenas aos*
Doze, quando Jesus sobre êles assoprou, dando-lhes o Espírito
Santo. Não, neste sentido de que deveria desaparecer com o último
Apóstolo, conforme sonhou Pedro Abelardo (D. 37 9 ).
Se perdoar os pecados não fosse um poder permanente da
Igreja, tampouco seria permanente o poder de batizar ou de
consagrar a Eucaristia. Todos êles Cristo os deu não aos dis
cípulos em geral, senão aos Apóstolos. Teríamos então o insus
tentável paradoxo: só os contemporâneos dos Apóstolos po
deríam ter sido feitos cristãos pelo batismo, só êles teriam po
dido comungar o Corpo e o Sangue de Cristo.
Somos pois levados a admitir que todos os poderes neces
sários à salvação dos homens — logo à vida do Corpo Místico
— foram conferidos à Igreja na pessoa dos Apóstolos, em ca
ráter permanente. Só desta sorte poderia prosseguir a obra do
Salvador.

#) Tertuliano, e mais tarde o antipapa Novaciano, com os rigoristas antigos, arguíam do texto, à primeira vista perturbador, da epís
tola aos Hebreus: “E' impossível que os que já uma vez foram ilu
minados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Es
pírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do sé
culo futuro, — e recaíram, sejam outra vez renovados pela penitência,
pois, quanto a êles, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem
ao vitupério” (Heb 6,4-6; cf. 10,26-31). Todavia, a exegese a mais
plausível interpreta êste passo não já da impossibilidade do perdão,
mas da impossibilidade m&ral da conversão nos que apostataram. A
Escritura não diz que o pecado não pode ser perdoado, mas que, de
fato, não o será, devido à má disposição do pecador. De certo, se
êste, por milagre, voltasse a Deus, seria perdoado. Mas, via de regra,
tais pecadores não se arrependem. Selando a sua condenação, cegamse e se endurecem,
colocando-se êles mesmos na impossibilidade de re
ceber o perdão. —
O mesmo se diga do pecado contrao Espírito San
to (Mt 12,31-32), que é resistência obstinada à luz. Cf. Catec. Ro
mano, 2 p.f c .5 , q. 19, p .322.
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Os Apóstolos deveríam não apenas pregar, como Jesus,
a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações (Lc
24,27; Mt 4,17), mas ainda repetir os gestos de perdão de
Jesus, que teriam soberana eficácia (Jo 20,23). E como os
Apóstolos haviam sido enviados pelo Salvador (Jo 2 0 ,2 1 ), por
sua vez seriam enviados os seus sucessores a quem êles trans
mitiam os seus poderes pela imposição das mãos (2 Tim 1,6).
No mais antigo rito de sagração episcopal — escrito pelo
ano de 210 — que nos seja conhecido, lemos: “que êle (o
Bispo) tenha o poder de remir os pecados em virtude do E s
pírito do soberano sacerdócio, segundo vosso mandamento: que
êle distribua as partes segundo a vossa ordem, e que desli
gue de todo laço, em virtude do poder que destes aos Apóstolos”.
Espantosa prerrogativa; seríamos tentados a perguntar,
com os judeus: “quem pode perdoar os pecados senão só Deus?”
(Mc 2 ,7 ), não fôsse a palavra formal do Senhor que nos cons
trange a admitir a participação, por alguns homens, dêsse di
vino poder: “àqueles a quem p erd o a rd e s...”
Que a “segunda tábua de salvação” deva ser numerada en
tre os Sacramentos, evidencia-se por ser ela um sinal sensível
(acusação, absolvição, satisfação) significativo e produtivo de
um efeito espiritual (a remissão dos pecados).
O Concilio Tridentino compendia, de maneira autêntica, a
doutrina revelada, no seguinte texto: “Os que pelo pecado de
caíram da justificação anteriormente recebida, podem de novo
ser justificados quando, excitados por Deus, cuidam, por meio
da penitência, de recuperar, pelos merecimentos de Cristo, a
graça perdida. Tal modalidade de justificação é a reparação
do pecador caído, denominada com felicidade pelos Santos P a
dres “a segunda tábua de salvação” depois do naufrágio da
perda da graça. Com efeito, para aquêles que, depois de bati
zados, incidem no pecado, instituiu Cristo o Sacramento da pe
nitência quando disse: Recebei o Espírito Santo, etc. Donde
mister é ensinar a grande diferença que separa a penitência do
Batismo da penitência do cristão caído. Esta não encerra ape
nas a cessação dos pecados e a detestação dêles — ■ a saber:
um coração contrito e humilhado (SI 50,19) — mas ainda a
confissão sacramental, ao menos pelo desejo, a ser feita em
seu tempo, e ainda a absolvição sacerdotal e também a sa
tisfação . . . ” 7 A penitência sacramental exige pois expiação, o
que não é verdade do batismo.*)
*) Hippolyíe de Rome, La tradition apostolique, Paris, éd. du Cerf,
1946, p.29.
7) D. 807. — Posteriormente o Concilio retomou a doutrina: fôsse
mos gratos a Deus pelo benefício do Batismo, e conservaríamos a ino
cência batismal, nem seria necessário um outro sacramento como antí
doto ao pecado. Porém a misericórdia divina proviu a nossa fraqueza,
instituindo o sacramento da Penitência, para nos aplicar os benefícios
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Desta doutrina decorre, como inelutável consequência, que
não só o Sacramento da Penitência apaga os pecados, mas ain
da que é impossível ao pecador — suposto batizado — obter
o perdão dêles sem relação ao Sacramento. Não há, para o
cristão, diversos meios de obter a remissão das faltas graves,
entre os quais figuraria o Sacramento; há um só: êste Sacra
mento. Anatematizou o Concilio a heresia luterana, de que só
a fé bastava para recuperar a justiça (D. 839).
O leitor, lembrado do primeiro catecismo, perguntará: e
a contrição perfeita? Não apaga porventura todo pecado, por
mais grave seja êle? — Sem sombra de dúvida. Ao pecador
arrependido Deus justifica, pelos merecimentos de Jesus Cristo,
antes mesmo da recepção do Sacramento da Penitência. To
davia, não sem relação a êle, porquanto a contrição perfeita já
inclui o desejo de receber o Sacramento (D. 725, 807, 8 9 8 ).
Por analogia com o Batismo, observam os teólogos que tal
voto nem sempre é necessàriamente explicito. Ponhamos, a modo
de exemplo, um cristão dissidente que vive, de boa fé, no seio
de uma seita onde não exista confissão. Poderá a contrição per
feita reconciliá-lo plenamente com Deus, porque inclui o de
sejo sincero de empregar os meios dispostos por Cristo para
alcançar o perdão. Inclui, pois, implicitamente, o desejo da con
fissão. Tanto assim que, apenas venha êsse dissidente conhecer,
como de origem divina, a obrigação de submeter suas faltas ao
“poder das chaves”, fá-lo-á em seguida, como se verifica por
tantos protestantes convertidos ao catolicismo.
Em compensação, erram de maneira palmar e sumamente
danosa para êles os nossos católicos que se mantêm afastados
da confissão sob pretêxto de que se confessam a Deus. Por certo,
devemos cada dia confessar as nossas faltas a Deus, com hu
milde compunção. Porém não basta. A ninguém cabe determi
nar os meios de obter o perdão de quem ofendeu. Como pois
esperaríamos a mercê de Deus se nos recusássemos a cumprir
as condições por êle mesmo estabelecidas? Ora, Deus estatuiu
que a sua indulgência não seria conseguida sem as súplicas dos
sacerdotes (D. 146).
Bem longe de favorecer o individualismo religioso Cristo de
terminou que o homem se salvaria no seio da comunidade cris
tã que dispensaria a cada um os merecimentos do Redentor.
Não nos é lícito prescindir da intervenção da Igreja. Como so
mos regenerados e nascemos à vida sobrenatural por um sa
da morte de Cristo. Distingue em seguida: a) a penitência não-sacrarnental ou seja o arrependimento, indispensável sempre a todos os pe
cadores de todos os tempos, e notadamente aos catecúmenos que quei
ram receber o Batismo; b) a penitência sacramental que só se aplica
aos já batizados. Tira a instituição por Cristo dêste sacramento, do
sentido tradicional de Jo 20,22 (D. 894).
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cramento da Igreja — o batismo — assim também obtemos o
perdão das faltas subseqüentes, por outro sacramento da Igre
ja: a Penitência que liga eficazmente nosso arrependimento
pessoal à Paixão de Cristo. Tal a vontade expressa do Senhor.
Como se podería jactar de estar arrependido quem não
dobrasse a própria vontade à vontade divina? Cristo nos re
miu obedecendo; assim nós obtemos que esta redenção se apli
que a nós, obedecendo também. Declarar: “arrependo-me dos
meus pecados”, e acrescentar: “mas não os quero confessar”,
são afirmações inconciliáveis, já que, por disposição divina, a
destruição do pecado requer a colaboração entre o pecador e
a Igreja.
Conveniência do Sacramento
A confissão: meio penoso e humilhante de certo, mas ne
cessário, insubstituível, porque assim dispôs o Senhor. Única
tábua que nos permitirá de flutuar e sobreviver no oceano re
volto do pecado.
Cumpre-nos agradecer ao Salvador essa nova indústria do
seu amor, porém não nos é proibido procurar entender o por
quê da instituição do Sacramento da Penitência.
Por que não se contenta Nosso Senhor com um movimen
to íntimo de arrependimento?
Na falta de uma declaração formal de Cristo, só podemos
nos valer de conjeturas.
I9 Mais fácil é chegar à compunção através do Sacramento.
Os atos de obediência e humildade, que fazemos ao confessar
nossas faltas, atraem mais copiosas graças de Deus, que nos
movem à execração do pecado.
29 Como mais adiante será explanado, fora da recepção
atual do Sacramento, só nos dispõe imediatamente à reconcilia
ção com Deus a chamada “contrição perfeita”. Ora, no Sacra
mento, é suficiente a contrição imperfeita ou “atrição”. De novo,
facilidade maior de perdão.
39 Imersos, como vivemos, na sensibilidade, é-nos suma
mente precioso têrmos um sinal sensível de perdão. De outra
forma, sempre viria toldar nossa consciência a dúvida sôbre um
arrependimento bastante profundo para alcançar a remissão de
nossas faltas.
4 9 No plano sobrenatural não estamos isolados. Somos
membros de um Corpo Místico. O pecado não separa apenas
de Deus, mas ainda — ao menos no recesso do coração — da
comunidade cristã. O pecador se torna membro enfêrmo ou mor
to, donde as conseqüências ruinosas tanto para ó indivíduo co
mo para a sociedade dos fiéis. Autodestruidor de quem o co
mete, o pecado infesta ademais o Corpo Místico. Pêso morto
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que dificulta o caminhar da Igreja militante, membro empestado
que tende a contaminar outros, tal o pecador.
Na Igreja antiga, os penitentes eram püblicamente sepa
rados da comunidade. Não só se lhes negava a participação
nos sagrados mistérios, como nem mesmo lhes era permitido
assistir a êles. Justo castigo. Em vez de inserirem-se como pe
dras vivas na construção do templo espiritual (1 Ped 2,5; Ef
2 ,22) êles tendiam, pelo pecado, a fazê-lo desmoronar. Alguns,
culpados de faltas mais graves, deviam se contentar de perma
necer na porta da igreja, implorando com lágrimas as pre
ces dos fiéis.
O mais célebre exemplo desta separação foi a penitência in
fligida por S. Ambrósio ao imperador Teodorico, réu de abominá
vel massacre na cidade de Tessalonica. Como êle pretendesse pe
netrar na basílica de Milão, intimou-lhe o pontífice a que se re
tirasse, para não acrescentar ao primeiro um segundo crime. “Acei
tai, disse-lhe, o vínculo que Deus mesmo ratificou”. Foi-se o mo
narca, e após oito meses de áspera penitência, veio humildemente
pedir absolvição do vínculo, e Ambrósio o desatou.
O aspecto social do pecado e da penitência aparece, com
relêvo, no já citado “Pastor” do vetusto e enigmático Hermas.
A finalidade mestra da obra é vindicar, contra os rigoristas,
a possibilidade da reconciliação para as faltas cometidas de
pois do Batismo. Hermas nos mostra a. Igreja sob o símbolo
de uma Tôrre em construção, que ora surge do seio das águas
(figura do batismo), ora se alteia sobre firme rochedo (figura
de Cristo). As obras, em contínuo andamento, estão a cargo dos
anjos; as pedras simbolizam os cristãos, desde os resplendentes
monólitos, bem ajuntados (figura dos santos hierarcas), até as
pedras inúteis — os réprobos — lançadas ao fogo. Os peca
dores são pedras defeituosas, postas de lado — por impróprias
à construção — até que o Anjo da Penitência as acepilhe de
suas manchas e as lavre convenientemente. Só desta sorte po
derão ser aproveitadas. Tanto assim que os trabalhos de cons
trução chegam a ser interrompidos por certo tempo, a fim de
dar ensejo à penitência.8
E ’ justo pois que a reconciliação do pecador se faça social
mente no seio do Corpo Místico, pelos representantes dêste Cor
po, munidos do “poder das chaves”. Só assim o membro enfêrmo recuperará a saúde e por êle correrá, de novo, a seiva
da graça.
Talvez por êste motivo tenha Cristo dado a Pedro o “po
der das chaves”, logo após haver feito dêle a pedra fundamen
tal da sua Igreja.
') Hermas, Vis., 3, 1; Sim., 9 (ed. cit., p p.31-45; 229-273).
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A disciplina penitencial
Na Igreja antiga, a intervenção da comunidade revestia for
ma solene. Patenteava-se assim a feição “eclesial” da penitên
cia: reconciliação com Deus na Igreja e por ela. Existia então,
como é sabido, a instituição da penitência pública ou “exomologese”. Consistia: a) na confissão pelo culpado0; b) no arre
pendimento sincero; c) na sentença judicial do Bispo — ou
dos presbíteros por êle delegados — que impunha a penitência
condigna: separação dos fiéis (excomunhão), práticas peniten
ciais proporcionadas à grandeza das faltas; d) tais práticas
consistiam essencialmente em preces prolongadas, severos je
juns, macerações diversas; e) cumprida a penitência pelo pra
zo imposto, o Bispo absolvia dos pecados e reconciliava com a
Igreja, em solene cerimônia litúrgica. Só então eram os peniten
tes admitidos novamente aos mistérios sagrados. A reconcilia
ção com a Igreja era o sinal visível da reconciliação com Deus.
— As formas de penitência pública variavam muito — embora
acidentalmente — de igreja para igreja.
Tertuliano pinta dramático quadro do regime penitencial na
África do seu tempo. Mostra-nos o penitente humilhado, vestido
de saco, coberto de sujeira, dormindo sôbre a cinza, jejuando e
afligindo-se a alma, chorando e bramindo dias e noites. Prosternado à porta das igrejas, implorava perdão, abraçando os
joelhos dos sacerdotes e dos confessores da fé.
S. Cipriano verbera como pseudopenitentes os homens que
comem opiparamente e se escanhoam a barba; as mulheres que
se vestem de sêda, cobrem-se de jóias, pintam-se e tingem os
cabelos e as sobrancelhas. Por mais rico o vestido, tendo des
pido Cristo, andam desnudas; por mais belo o adorno, sem
Cristo são disformes.910
Ainda em pleno século XIII, perdurava o estado de peni
tente público, por faltas especialmente escandalosas. Eis como o
descreve S. Tomás de Aquino: ao iniciar-se a Quaresma, êsses penitentes apresentam-se, com os seus sacerdotes, ao Bispo
9) A confissão era sem dúvida secreta ao Bispo. Em certos casos
era também pública. Não abrangia apenas os pecados públicos, pois
que S. Cipriano (De lapsis, c .3 8 ) louva os que faziam penitência pú
blica por faltas secretas, por exemplo, pela resolução, não levada a
efeito, de apostatar em tempo de perseguição. Êstes apóstatas ocultos
confessavam-se aos presbíteros e faziam penitência pública.
10) De lapsis, c .3 0 ; cf. o retrato do verdadeiro penitente, c.35.
— A severidade da disciplina antiga explica-se pelo fervor da fé, e pelo
fato de a imensa maioria dos cristãos entrarem na Igreja já adultos, após
largo catecumenato (o que é verdade não só dos pagãos, como ainda
de muitos filhos de cristãos, p. e. S. Agostinho). Por conseguinte, a
comunidade podia esperar dêles grande integridade moral. Havia tam
bém o desejo de evitar que os cristãos se contaminassem de paganis
mo. — Aos clérigos faltosos não era concedida a penitência pública:
que se houvessem com Deusí
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da cidade, diante das portas da igreja, revestidos de um saco,
descalços, os olhos baixos e os cabelos raspados. Introduzidos
na igreja, o Bispo e todo o clero rezam por eles os sete sal
mos penitenciais. Em seguida impõem-se-lhes as mãos, aspergindo-os de água benta; deitam-se-lhes cinzas sobre a cabeça, põe-seIhes áo pescoço um cilício e declara-se-lhes, com voz lacrimosa,
que estão expulsos da igreja como Adão do paraíso. O Bispo
ordena aos ministros de despejá-los do templo, seguindo-os o
clero, ao canto do responso: “no suor de teu rosto”, etc. Cada
ano, na Quinta-feira Santa, reconduzem-nos os seus sacerdotes
à igreja, e aí permanecerão até a oitava de Páscoa, porém sem
receber a comunhão nem o beijo de paz. E assim será cada
ano, enquanto durar o interdito. A derradeira reconciliação está
reservada ao Bispo, pois só a êle compete impor a penitência pú
blica — o que êle não deverá fazer, aliás, senão por um pecado que
tenha comovido toda a cidade (4 Sent., d. 14, q . l , a . 5, q. 3 ) .
Os quatro elementos essenciais da “exomologese” antiga —
confissão, arrependimento, reconciliação, satisfação11 — inte
gram o rito da penitência sacramental e se conservaram in
tactos através dos séculos, embora o rito, de público, se tenha
tornado secreto. Aliás ensina o Tridentino (D. 901) que a con
fissão secreta estêve em uso desde o início. Não só os peca
dores, antes de serem admitidos à penitência pública, revela
vam secretamente ás suas faltas aos Bispos ou presbíteros, mas
ainda, em certos casos, havia remissão dos pecados feita pri
vadamente. Prova-o longa série de documentos.
Temos, por exemplo, a graciosa história, narrada por Cle
mente Alexandrino, do Apóstolo S. João. Ainda que o fato
fosse lendário — o que não está provado — restaria que, ao
tempo de Clemente, se admitia a absolvição privada dos maio
res crimes.
Foi-se S. João visitar a comunidade cristã de certa cidade
nas cercanias de Éfeso, aí encontrou um jovem, belo de corpo
e ardente de espírito. Encomendou-o de coração ao Bispo lo
cal. Êste tomou em sua casa o catecúmeno, instruiu-o e o
batizou. Mas soltou-lhe as rédeas demasiado. cedo, e o mancebo não tardou em declinar do bom caminho; caiu em pés
simas companhias e se perdeu. O desespêro da salvação —
como sempre mau conselheiro — levou aquele espírito extre
mado a resolver que, pois estava irremediàvelmente condenado,
faria pelo menos algo fora do comum na carreira do mal.
“ ) Aparentemente a satisfação precedia, antigamente, a absolvição,
em vez de segui-la,; como na disciplina atual. S. Cipriano indigna-se
vivamente de que certos relapsos tenham sido reconciliados e admi
tidos aos sacramentos, antes de cumprida a penitência (De lapsis, c .1 6 ;
Epist., 17).
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Tornou-se chefe de salteadores. De todos, foi o niais violento, o
mais duro, o mais sanguinário.
Voltou S. João e intimou o Bispo: “devolve o depósito que
te confiei!” O outro quedou-se atônito, pois não recebera quan
tia alguma. Então o Apóstolo: “eu te reclamo, disse, o mancebo, e a alma do teu irmão”. — “Morreu”. — “Como, e de que
morte?” — “Morreu para Deus, pois fugiu, malvado e per
dido. Para tudo dizer é salteador”. Rasgou as vestes o Santo,
e gemeu profundamente: “Belo guardião da alma de seu ir
mão deixei eu aqui!” Pediu um cavalo e foi-se à procura dos
bandidos. Encontrado e por êles aprisionado, rogou que o le
vassem ao chefe. Êste esperava-o armado. Mas, reconhecendo
o Apóstolo, envergonhou-se e fugiu. E João, esquecido da idade
provecta, o perseguia, bradando: “Por que me foges, filho, eu,
teu pai, desarmado, ancião? Tem piedade de mim, filho! Não
temas; ainda tens esperanças de vida. Sou eu quem responderá
por ti a Cristo. Se preciso fôr, de bom grado morrerei por
ti, como por nós morreu o Senhor. Por tua vida darei a mi
nha. Pára; tem confiança; é Cristo que me enviou!”
O môço estacou, fitou o chão, jogou as armas, debulhouse em amargos prantos. Abraçou o Apóstolo, que lhe vinha ao
encontro, e implorou perdão, como podia, por seus gemidos.
Batizou-se uma segunda vez, nas lágrimas. Contudo, encobria
ainda a mão direita, manchada de tantos crimes. João afian
çou-lhe que obteria o perdão do Senhor; ajoelhou-se e beijoulhe a destra, afirmando que a penitência já a purificara. Levou-o
em seguida à igreja e por êle intercedeu com largas preces, com
ele porfiou em prolongados jejuns, e encantou-lhe o espírito com
a magia do seu verbo. Só se afastou depois de tê-lo prendido
definitivamente à Igreja, dando grandes documentos de peni
tência e renascença espiritual.11
S. Cipriano (Epist., 18 e 57) ordenou que os penitentes,
em perigo de morrer, se confessassem privadamente e fôssem
absolvidos. O mesmo mandou S. Dionísio de Alexandria (Eusébio, Hist. ecles., 1.6, c .4 4 ) . Praxe sancionada pelo Conci
lio Niceno (D. 5 7 ), e, no início do século V, pelos Papas Inocêncio I e Celestino I e, um pouco mais tarde, por S. Leão
Magno (D. 95, 111, 147; cf. 1538).
A reconciliação secreta dos enfermos preparava a exten
são sempre maior da penitência privada a todas as categorias
de fiéis. A evolução foi acelerada, tanto no Ocidente como no
Oriente, pelo influxo do monaquismo. Na Igreja latina, os propagandistas desta forma de disciplina penitencial foram os mon
ges irlandeses. Já no século V vigorava o sistema na Irlanda;
ia) Eusébio de Cesaréia,
Paris, 1952, pp. 127-129).
Iniciaç9o Teol. II — 23
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de lá passou à Inglaterra e, a partir do século VII, dominou o
continente.
Êsses monges nos deixaram numerosos livrinhos, conheci
dos pelo nome de “penitenciais”, onde são catalogados os di
versos pecados e as respectivas penas a serem impostas pelos
confessores aos que, secretamente, lhes revelavam as suas fal
tas. A principal satisfação consistia em jejuns severos e pro
longados. Havia também multiplicadas orações, esmolas, e, mais
tarde, flagelações (sob o influxo de S. Pedro Damião) e pe
regrinações (Jerusalém, Roma, Compostela).
O regime penitencial privado foi, aos poucos, substituin
do o público, por 4 motivos principais: l 9 Embora ainda muito
severa (para alguns pecados se estendia até 10 anos), era me
nos áspera que a penitência pública e menos humilhante. 29
Uma pena mais dilatada podia ser remida por uma outra, mais
curta porém mais severa; por exemplo: um ano de jejum, res
gatava-se com 3 dias de jejum absoluto e orações contínuas jun
to ao túmulo de um santo. 39 A reconciliação podia ser obtida
muito antes de cumprida totalmente a pena. 4 9 A penitência pú
blica era concedida uma só vez, enquanto a penitência privada
era reiterável.
O 49 Concilio de Latrão, em 1215, consagrou definitivamen
te o sistema da *confissão privada, impondo-o pela Páscoa a
todos os fiéis chegados à idade de razão (D. 437). Decreto conr
firmado pelo Tridentino (D. 901, 9 1 8 ) /
\* ..
Em escôrço, podemos delinear "como segue a evolução da
disciplina penitencial. Desde o início teve a Santa Igreja cons
ciência de seu poder de remir os pecados. Se, em certos casos
excepcionais, negava-se a absolvêrlos, não é que se julgasse
sem capacidade para perdoar, mas por simples medida discipli
nar, como escarmento. Tanto assim que absolvia de qualquer
pecado em artigo de morte. Variaram, porém, superficialmen
te, os ritos do Sacramento, à semelhança das cerimônias da
Missa. No início, a remissão dos pecados pela autoridade ecle
siástica revestia formas públicas e solenes — concedidas por
uma só vez — nas quais parece ter sobressaído a “satisfação”
pela culpa, que, normalmente, precedia a absolvição. Antecipada
já pela penitência dos enfermos, generalizou-se na Idade Média a
penitência privada. Insistia-se muito então sôbré a “acusação” dasfaltas, à qual seguia dfe perto a absolvição. Contudo, durante a
Idade Média toda, perduraram paralelamente as duas fojmas de
penitência — pública e privada — embora a primeira estivesse
em franca regressão. A partir do século XII, os teólogos ressal
taram a importância da “contrição”, enquanto no século seguinte
colocaram em primeiro plano a “absolvição sacerdotal”.
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“A evolução da disciplina eclesiástica na administração dos
Sacramentos, por exemplo do Sacramento da Penitência” (Mediator Dei, n .4 9 ) não nos deve perturbar. Se Nosso Senhor deu
aos Apóstolos amplos poderes para ligar e desligar, deixou-lhes
à livre iniciativa o exercício desses poderes, logo a adminis
tração do Sacramento. Iniciativa aliás sempre guiada e susten
tada pelas inspirações do Espírito Santo (Jo 14,26). De sorte
que, variando as condições de pessoa, tempo e lugar, variou
a organização da disciplina penitencial. Diversas são as neces
sidades das almas, ora mais rudes porém cheias de fé, ora mais
delicadas embora de fé menos robusta. Acomodou-se à Igreja,
como Mãe solícita, a essas necessidades. Contudo, sempre per
maneceram os elementos que integram a essência do Sacramen
to. Mudam apenas as adaptações às circunstâncias variáveis.
Quanto às divergências entre teólogos de diversas épocas,
não implicam qualquer desacôrdo básico sobre a natureza da
Penitência. Foram-lhe sempre atribuídos os mesmos elementos
constitutivos: acusação, contrição, satisfação — da parte do peni
tente — absolvição, da parte do ministro. Porém, assim como po
demos fazer reluzir ora esta ora aquela facêta de uma pedra pre
ciosa, assim os teólogos, em momentos diferentes da evolução
teológica, valorizaram ora êste ora aquêle aspecto do único Sa
cramento da Penitência. Evoluirá pois a teologia sacramental, mas
permanecerá imutável, em 'sua essência, a instituição sacramental,
por èntre- ás *;sucèssivas "modificações, dos/ ritos externos*.
Donde sé. ^patenteia o engano* que padecem certos protéstah- tes e outro£," ao atribuírem à Idade Média, e notadamente ao 4*
Concilio de Latrão, o invento da confissão (D. 9 0 1 ).
II. OS ATOS DO PENITENTE
“São quase-matéria dêste Sacramento, ensina o Tridentino,
os atos do próprio penitente, a saber: contrição, confissão e sa
tisfação. Enquanto exigidos do penitente por instituição divina
— para a integridade do Sacramento e a plena e perfeita re
missão dos pecados — êles são ditos, por isso, as partes do
Sacramento” (D. 896, 9 1 4 ).
Utilizando a terminologia aristotélica, para melhor aclarar
a natureza dos Sacramentos, os teólogos medievais, como vi
mos, foram levados a distinguir em cada rito sagrado, um ele
mento determinável ou “matéria”, e um elemento determinante
pu “forma”: Todavia, como os*-três atos do penitente n ad arem
’ d e '“material” hò sentido Óbvio da palavra, fala o .Concilio em
“quase-matéria”. Embora não materiais, êsses atos implicam algo
sensível, ou pelo menos se expressam por algo sensível (pala
vras, gestos). Os atos do penitente significam pois — como
determinável — o seu arredamento do pecado e renúncia a êle.
23*
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Os atos do confessor — como determinante — significam exte
riormente o perdão de Deus. Temos assim um rito sensível sim
bolizando um efeito espiritual. Logo, é um Sacramento.11*
Fala também o Concilio em ‘‘partes” do Sacramento, por
que os diversos atos do penitente integram o rito sagrado, co
mo os membros são as partes do corpo humano. Êsses atos são
mütuamente conexos, cada qual supondo os demais. 14
A contrição

Como há pouco dissemos, os teólogos do século XII con
sideravam a contrição como o elemento marcante da Penitên
cia. Só ela obtém o perdão. Se os grandes doutôres do século
XIII salientavam, com razão, a importância da absolvição sa
cerdotal, não entendiam menoscabar, por pouco que fosse, a
contrição. Ela vem, em primeiro lugar, entre os atos do penitente.
Doutrina que muita vez olvidamos, senão em teoria pelo me
nos na prática, para sobrepor à contrição a confissão ou acusa
ção das faltas. Tanto assim que denominamos o conjunto de atos
que integram o Sacramento de “confissão”. Vou confessar-me,
dizemos. E julgamos ter cumprido o nosso dever quando desen
rolamos, a todo vapor, uma lista — quase sempre estereotipada
— de faltas. Cabe agora ao confessor fazer a sua parte: absol
ver-nos.. Isso feito, saímos lépidos do confessionário. Na verdade,
muito é de temer que tenhamos saído tão pecadores quanto en
tramos; mais ainda, pois abusamos do Sacram jntf. ^
r.
O mais experimentado dos confessores,’ ó* Cura cTArs, 'âfírmava: “Diz-se que muitos se confessam e poucos se convertem.
Acredito-o de bom grado. E ’ que poucos se confessam com as
lágrimas do arrependimento”. Um dia, o mesmo santo confessa
va, na sacristia, um grande pecador, quando êste notou as
amargas lágrimas que estilavam os olhos do confessor. Atô
nito, perguntou: “Por que tanto chorais?” — “Ah! meu amigo,
respondeu o Cura, eu choro de ver que não chorais!” 11
18) Se quisermos conservar a tríplice distinção medieval, já nossa
conhecida (cf. supra, p .74), diremos que os atos externos do penitente e
do confessor formam o “puro sinal” ; b) a contrição ou arrependimento
interno é “realidade” significada pelo rito externo, e também “sinal” do
efeito sacramental; c) êste efeito, ou “pura realidade”, é a remissão
do pecado.
14) Para mostrar a razão de ser dêsses três atos ou partes, o Ca
tecismo Ròmano ( 2 ; . p., C..5, n .22) alega- que .pecamos por pensa'mento$j palavras •V óbras; é pois justo que procuremos o perdão pe
los mesmos •mèios: pensamentos (contrição); palavras (acusação) e
obras (satisfação). Melhor justificativa é que, por ter ofendido a Deus,
devemos antes de tudo nos arrépender (contrição). O arrependimento'
leva-nos a querer oferecer a Deus uma compensação, e'com o no tri
bunal da penitência o sacerdote faz as vêzes de Deus, convém que
o pecador arrependido lhe confesse as suas faltas (acusação) para
dêle receber, em nome de Deus, a pena condigna (satisfação).
1#) H. Monnin, Le Curé d’Ars, t .l , p.206; t.2 , p.124.

II. Os atos do Penitente

357

A confissão detalhada das culpas, embora normalmente ne
cessária para a validez do rito, pode entretanto faltar, em con
dições excepcionais, sem por isso alterar a eficácia do Sacramento;
por exemplo: em caso de perigo comum (incêndio, naufrágio,
combate) ou ainda por defeito físico do penitente (mudez, perda
da fala por doença) ou ainda por ignorância do idioma, etc.
Pelo contrário, jamais, em caso algum, pode haver remissão
do pecado, sem arrependimento.
O enfêrmo ainda consciente, porém incapaz de qualquer ma
nifestação exterior, poderá receber com proveito a absolvição,
contanto no íntimo do coração se arrependa. Bem mais, quando
não há sacerdote à mão, bastará a contrição perfeita, sem ab
solvição sacramental embora com desejo dela. E ’ que acusação
e absolvição tiram a sua necessidade do preceito divino; na im
possibilidade de cumpri-lo basta o desejo. Enquanto a contrição
é meio indispensável para obter o perdão. Sem ela não há sal
vação para o pecador. Repele o Concilio Tridentino como aleivosas as acusações protestantes de que, no catolicismo, “o Sa
cramento da Penitência confere a graça sem qualquer bom mo
vimento de quem o recebe, o que nunca a Igreja de Deus en
sinou e sentiu”. " Enquanto no Batismo as disposições do su
jeito são apenas condições da recepção frutuosa e não partes
integrantes do rito, na Penitência, ao contrário, os atos do pe
nitente — logo seu esforço pessoal — são elementos constitu
tivos do rito, ou seja a sua “quase-matéria”. Não há sacramen
to sem a “periitênciq**”. do pe^ ictor^Claro e óbvio, o motivo da*'indispèrisá5iftrdàdé* do arrepéndimento. Todo pecado pessoal consiste num ato livre da vonta
de que se afasta de Deus; a sua reparação exigirá, em conseqüência, um outro ato livre, de repúdio ao primeiro. Aquêle im
plica afastamento de Deus, este/conversão a Deus. Tudo se re
sume na mudança da orientação da nossa vida.
^
A contrição se nos representa pois como o movimento da
alma que vem aviventar, espiritualizar, os atos externos e sen
síveis da acusação das faltas e satisfação por elas. E' um ato da
virtude da penitência, que consiste em aborrecer o pecado, vol
tar a Deus e propor-se a mudar de v id a.1T
Graciosa lenda medieval ilustra, à maravilha, a indispensabilidade da contrição.
19) D. 808. — Confissão sem contrição é confissão nula, justa, mente’ parque a contrição faz parte integrante do Sacramento, como
* "‘quase niàtéçrá”.' Já 'mó'batismo dos adultos, a contrição é símples dis•pàsiçãò 'prévia. Faltando èla, 'o sacramento não será nulo: o recipiente
receberá o “caráter sacramental”, embora não receba qualquer perdão
dos pecados nem a graça justificante.
17) Há que distinguir entre a virtude da penitência, hábito moral,
e o sacramento da penitência, rito externo instituído por Cristo. A con
trição é, a uni tempo, fruto da virtude de penitência e parte integrante
do sacramento de Penitência.
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Pelo ano de 1218, o monge de Cister Jouhan de la Chapelle
de Blois versejou o “Conte du barillet”, cujo herói é um cava
leiro criminoso e sem arrependimento.
Por mofa e jactância, confessou um dia os enormes peca
dos a certo eremita. “Meu filho, disse-lhe o ancião, todos os
teus pecados, eu tos perdoarei. Antes, porém, como única peni
tência, toma êste pequeno barril em que guardo a água para
beber. Está vazio. Trôpegas se me tornaram as pernas. Vai pois
mo encher”. Sorrindo de tão leve pena, foi-se o cavaleiro à fon
te vizinha, e apresentou o barril. A água entrou e saltou fora;
nem uma só gota nêle se quedou. Trouxe o barril ao ribeiro mais
longe, porém o ribeiro ^ traiu -se; foi ter à torrente, mas esta
se desviou. Pôs-se então a vaguear pelo país inteiro. Suplicou
o rio, a chuva, o orvalho, o mar. Recusaram-se o rio, o céu, o
mar e até as águas lodacentas do atoleiro. Um dia, muito lasso,
pela primeira vez se comoveu, não da própria miséria, mas de todo
o mal que havia feito a outrem. Derreado sôbre uma pedra, cho
rou. Vazio, a seus pés, jazia o pequeno barril. Mas uma lágrima,
uma só lágrima, nêle penetrou e encheu-o todo até transbordar.
A contrição, define-a o Tridentino, uma dor da alma e uma
detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais
tornar a pecar (D. 8 9 7 ). Temos, pois, na contrição, dois com
ponentes: a) o arrependimento propriamente dito; b) a sua ne
cessária sequela, o firme propósito. Ambos os movimentos da
alma contrita espelham a sua aversão ao pecado: o primeiro re
pele .o pecado passado, o segundo desvia-se do pecado futuro.
Mas antes de descer à análise dêsses elementos, devemos
frisar que toda a contrição se deve processar sôbre o plano so
brenatural. O alcoólatra que geme sôbre a degradação a que che
gou e resolve emendar-se, não tem contrição, no sentido reli
gioso da palavra. De um jovem pródigo, narra o psicólogo W .
James que, reduzido à miséria por haver dissipado rico patri
mônio, contemplou do alto de uma colina as terras que haviam
sido suas e que êle loucamente perdera. Movido de profunda
dor, jurou que arrepiaria caminho. A mudança foi fulmínea e
radical. Com indefesso labor, reconstituiu a fortuna, e morreu
arrematado avarento. Tampouco isso é contrição cristã. Inspira
da do alto, ela jamais se funda sôbre motivos puramente humanos.
Impossível ao homem arrepender-se como deve, se não
fôr prevenido pela ajuda divina (D. 177, 8 1 3 ). “Ninguém pode
vir* a mim, se. o Pai que me enviou não o atrai” _ .(JO '6 ,4 4 ).^
Devemos pois implorar, com .humilde confiança, á graça da con
trição. “Senhor, convertei-nos a Vós, e nós nos converteremos”,
gemia o profeta (Lam 5,21). Ora, Deus jamais recusa a gra
ça a quem humildemente a pede, por vêzes até concede-a a
quem, como Saulo, longe de pedir, reluta.
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Donde a Igreja, confiante no Esposo, chega a implorá-lo
de compelir as nossas vontades, mesmo rebeldes, para que dêle
se acerquem.18 A graça excitante suscita, no pecador, movimen
tos de fé, de temor das penas, de esperança na redenção por
Cristo, de incipiente amor, de filial reverência, que desabrocham
no arrependimento.
I9 O arrependimento. A contrição, como dissemos, deve de
qualquer maneira se referir a Deus. Tal referência poderá re
vestir diversidade de graus. O grau mínimo ainda é um senti
mento interesseiro: pesar porque o pecado merece os castigos
de Deus. No grau máximo haverá completo desinterêsse: dor
m otiva^ por ser o Senhor quem^é. De qualquer forma, não
"existe contrição genuína sem referência explicita a Deus.
Não é necessário que tal amargura seja de ordem sensível.
Esta existe, por vêzes. Lágrimas da Madalena, lágrimas de Pe
dro. E o Missal contém uma oração para pedir o “dom das lá
grimas” . Contudo, pode a compunção ser gemíína, sem que qual
quer frêmito da sensibilidade a venha acompanhar. Pode até
acontecer que nos seja mais sensível a perda de um bem tem
poral que a ofensa feita a Deus. Aquela nos tirará lágrimas, esta
não. Entretanto, dada a ocasião, estaremos dispostos a sacrificar
o mesmo bem temporal, antes que ofender a Deus. Autêntica
pois era nossa contrição.
A dor dos pecados consiste essencialmente num movimento,
a )%
|da inteligência que percebe claramente a malícia da ofensa
à D eus;'b) da vontade que aborrece o. pecado e. dêle se despega.
Na prática do Sacramento, ocorre muito menos nos afanar em
comover a sensibilidade — à cata de sentimento de pesar —
do que procurar, com a ajuda divina, ver, à luz da fé, a ma
lícia do pecado, e fazer esforço para dêle nos afastar, pois é
o único obstáculo que nos separa de Deus.
Malícia do pecado. Na sua precisão e secura, como é apa
vorante a definição teológica do pecado mortal: “voltar as cos
tas a Deus e volver-se para a criatura” . Deus não é um ser ina
nimado, é uma Pessoa que nos ama com infinito amor e tem di
reito a todo o nosso amor. “Amarás ao Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua alma e com tôda a tua fôrça” (Deut 6 ,5 ). O pecador fere êsse direito que Deus tem a
ser amado sobre tôdas as coisas. Ainda que não o declare e x - .
pressamente, na prática, postas na balança a Vontade de Deus
e o fascínio da criatura, prefere êste àquela, Pelo fato mesmo,
sübleva-se contra ò.'Amor e lhe diz na cara: não te amareiVAma
rei em vez esta criatura que me proíbes. Tremendo privilégio,
êsse, de sermos livres, de podermos nos fechar ^o amór! Aparia) Secretas das Missas do sábado da 4* semana da Quaresma e
da 4Q dominga depois de Pentecostes.
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tar-se, enrijecer-se, afastar-se cada vez mais, internar-se na
terra do oblívio. Servir-se, contra Deus, dos próprios dons de
Deus: as criaturas, o livre arbítrio!
Não só o pecado insulta diretamente a Deus, frustrando-o
do amor devido, desobedecendo-lhe à lei, como lhe devasta a
obra, opondo-se, enquanto pode, às realizações dos desígnios di
vinos. Essa criancinha cujo nascimento Deus querería para fazêla filha sua, os pais impedem-lhe a concepção ou assassinamna antes que nasça. Êste cristão que Deus querería levar ao pa
raíso, o pecador arrasta-o pelas palavras ou os exemplos, e êle
se transvia.
O pecado, ademais, priva o mundo da única realidade que
lhe dê valor durável: a caridade. Por isso mesmo é praga so
cial, elemento dissolvente do Corpo Místico. Quando não con
tagia os outros membros, pelo menos trava e quebranta o ca
minhar da Igreja militante. Estraga enfim a alma do próprio
pecador, enfeia-lhe a formosura, mata-lhe a vida sobrenatural,
torna-a inimiga de Deus, ela que nasceu para ser filha de Deus
e viver, desde esta terra, a vida eterna.
Onde aparece o pecado, aparece pois um princípio de mor
te. A dissolução do corpo provoca em nós natural horror; co
mo nos deixaria indiferentes a corrupção da alma? Ora, o pe
cador está, espiritualmente, morto. Embora, aos olhos humanos,
feliz, rico, poderoso, adulado, êle está morto e seu coração é
um pedaço de carne. apodrecida, disputada pelos vermes. S. Fi
lipe Néri ’ reconhecia eértos’ pecadnreS' ?o fedor;.
.exalavam.
Mistério de iniçgijçfade, tal é o pecador*
Havendo a inteligência, iluminada pela fé/ claramente per
cebido a malícia do pecado, surge “a tristeza da alma, dorida
e lamentosa” (S. Cipriano, De lapsis, c .3 2 ) . Mal-estar, afli
ção pela presença, em si, de tamanho mal.
Dor salutar, ensina o Tridentino. Bem longe de ser inútil
hipocrisia — como sustentavam os protestantes — prepara a
alma para receber a graça do perdão (D. 915). E como esta
dor não geraria, por sua vez, sumo aborrecimento do pecado?
A compunção odeia êste mal que a alma descobre no seu seio.
Não só dele se retrai, como quer aniquilá-lo. O ódio é, por si,
destruidor. Arrepiando caminho, remontamos o curso do tempo
e, encontrando de novo aquele secreto movimento do livre arbí
trio que optou contra Deus dizendo-lhe “não”, cumprimos um
ato destruidor de tão abominável traição.18
Contrição, pela etimologia, evoca a idéia de esmagar, moer.
Não só ela nos tritura o coração,. çomo ainda e sobretudo o ím,9) Nisto se distingue a contrição da caridade. O puro amor de
Deus ou caridade encèrra, já se vê, ódio ao pecado, inimigo de Deus,
mas não implica um ato destruidor do passado, reparador da injustiça
feita, o que é próprio da penitência.
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peto de nossa vontade arrependida procura pulverizar aquele as
somo passado de rebeldia. Como outrora nos revoltamos contra
Deus, agora nos insurgimos contra o pecado 20, quebramos, moemos a dureza da nossa vontade.
A fim de encarecer e ilustrar a necessidade do veemente
ódio à vida pregressa e da imensa detestação do pecado, o Con
cilio Tridentino (D. 897) aduz pungentes trechos das Escritu
ras: “Lançai longe de vós todas as prevaricações de que vos tor
nastes culpados, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo”
(Ezeq 18,31). “Pequei contra Ti só, e fiz o mal diante dos
Teus olhos” (SI 50,6). “Estou esgotado à força de tanto ge
mer; lavarei o meu leito çom lágrimas, tôdas as noites” (SI
6 ,7 ). “Repassarei diante cie Ti, pela memória, todos os meus anos,
na amargura da minha'alma” (Is 3 8,15).
E pois Deus é o bem supremo, e o que afasta dele, o mal
supremo, deve a contrição ser universal e soberana. Longe de
imitar um célebre literato que confessava: “a lembrança de al
guns pecados punge o coração, mas a de outros deleita”, deve
mos — sem qualquer restrição — detestá-los todos e sobre to
dos os males.
“A maior das ofensas pede o maior dos sentimentos, e a
maior das perdas, a maior das dores”, diz belamente Luís de
Granada. “ Ponderam entretanto os teólogos não ser aconse
lhável estarmos a con^ontar o pecado com ,esta ou aquela pena
ternporalf pára Verificar se* realmènte prefeririamos sofrê-la a pre
v a rica r. Ocioso empreendimento, o de recordar as torturas su
portadas pelos mártires, perguntando a nós mesmos se estaría
mos dispostos a enfrentá-las antes que pecar. Se porventura nos
viessem à mente tais pensamentos, cumpriría nos abater reconhe
cendo que, deixados às próprias íôrças, sem dúvida fraquejaría
mos. ( “Desconfiai de mim, Senhor!” implorava S. Filipe Néri).
Mas deveriamos imediatamente acrescentar um ato de confiança
em Cristo. Não estaríamos sós; êle nos ampararia, como prome
teu, fôssemos nós chamados a confessar a fé. De qualquer ma
neira, não está de todo a exigir, a genuína contrição, que es
miucemos os males preferidos ao pecado. Basta que nos jul
guemos a nós mesmos e que nos condenemos.*•
)
*•) Donde se colhe, mais uma vez, a inutilidade da simples confis
são ou acusação das faltas, sem a bastante contrição. De que serviria
acusarmos o mal que fizemos, se, longe de querer destruí-lo, nós nos
aterrássemos a êle?‘ Seria puro cinismo. Os atos externos de confissão
e satisfação devem ser a expressão da contrição interior.
al) L. de Granada, Obra Selecta, Madrid,
1952, p.923.
O mesmo autor acrescenta: “Não sem causa ordenou a natureza que
o mesmo sentido servisse para ver e chorar. Um segue o outro. Quem
bem vê bem chora. Quem sabe olhar os males como devem ser olha
dos, êste sabe chorá-los como devem ser chorados” (op. cit., p .927).
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Distingue o Tridentino entre contrição perfeita e imperfeita
(D. 8 9 8 ). Variou, através da história da teologia, a acepção do
têrmo. No sentido do Concilio, o que distingue as duas formas
de contrição é o motivo que as provoca. Em ambos os casos,
este motivo é sobrenatural (D. 1207), pertence à ordem de fé,
refere-se a Deus. Porém, no primeiro, é desinteressado, no se
gundo, mais interesseiro.
A contrição perfeita procede da caridade, puro amor de Deus.
Detesta o pecado porque êle insulta a bondade e infinita amabilidade divinas. ” A contrição imperfeita ou “atrição” procede da
consideração dos males que o pecado vale ao pecador: feal
dade da mancha, perspectiva aterradora das penas com que Deus
castiga os transgressores: punições temporais aqui; perda do céu
e eterna danação, no além-mundo. Temor que, sem embargo, não
é desespero, mas inclui a esperança da reconciliação.88
Tanto a atrição como a perfeita contrição envolvem o desapêgo e afastamento do pecado, de outra forma permanecería
intransponível barreira entre Deus e a alma e não havería per
dão possível. Porém na atrição não encontramos, além do mo
vimento de repulsa ao mal, aquele ímpeto de amor da alma
que se volta p ara'o seu Senhor, querido por si mesmo e sôbre
tôdas as coisas.
Diversas na estrutura, contrição perfeita e atrição diferem ain
da nos efeitos. A contrição perfeita dispõe imediata e infalivelmen
te a alma a receber o perdão. Apenas dispõe, não justifica por si,
porque só Deus perdoa; só a graça santificante de Cristo justi
fica (D. 7 9 9 ); jamais crhomem pecador se salva pelo próprio* es
forço. Contudo, Deus é tão misericordioso que,’ em atenção aos
merecimentos de seu Filho, êle vem à alma tão logo seja removido o
obstáculo que lhe impedia a entrada. O Bom Pastor está como que
espreitando à porta do coração pecador; apenas êste lhe abre,
irrompe a graça (Apoc 3 ,2 0 ). Ora, o único empecilho à entrada
de Deus é a vontade perversa do homem. A contrição perfeita
destroça esta barreira, pois repele o pecado pela penitência, e se
atira, pela fé amorosa, nos braços de Deus. Amarfalhado e mur
” ) A contrição perfeita não exclui a apreensão das penas, mas
não as receia como mal precípuo. O pecador, perfeitamente contrito, sabe
os castigos que mereceu, e os teme; porém pensa sobretudo na ofensa
feita a Deus soberanamente bom.
aa) Temos pois que contrição perfeita e atrição se referem ambas
a Deus (por isso são atos de arrependimento religioso), mas a primeira
considera Deus em si mesmo, na sua amabilidade, a segunda, Deus
em relação a nós, como justo Juiz. A maioria dos teólogos tem que só
é contrição perfeita aquela que tem por motivo a consideração da suma
amabilidade de Deus. Muitos doutôres, entretanto, mais benignos, ad
mitem que basta, para haver contrição perfeita, que ela se refira di
retamente a Deus, embora motivada por considerações de gratidão, jus
tiça, obediência, etc. Logo para êles, a contrição motivada pelo temor
de Deus como justo Juiz já seria contrição perfeita. A Igreja até hoje
nada decidiu.

//. Os atos do Penitente

363

cho, o coração revive. Devastado o primeiro amor da alma ino
cente, brota segundo e novo amor na alma penitente. Muito lhe
foi perdoado porque muitcf amou (L c 7 ,4 7 ).
Quem se acerca do' tribunal da Penitência perfeitamente
contrito, já foi perdoado antes mesmo de receber a absolvição
sacramental (D. 1071). O Deus, que não despreza um coração
pesaroso e humilhado (SI 50 ,1 9 ), reconciliou-o consigo. Des
vaneceu-se a culpa que enodoava a alma, foi-lhe perdoada a
pena eterna devida ao pecado (D. 1071).
Mas não bastaria, nestas condições, o arrependimento sem
o rito sacramental? Não seria o Sacramento supérfluo e inú
til, como opinava Wiclef? (D. 5 8 7 ).
Resposta óbvia e superficial é que jamais temos certeza ab
soluta de estarmos perfeitamente contritos; jamais sabemos se
a veemência de nossa dor iguala a grandeza de nossas faltas.
O recurso ao Sacramento será pois de elementar prudência, para
suprir o que porventura teria nossa contrição de insuficiente.
Mais profundamente já foi respondido acima que a contri
ção perfeita envolve o desejo e propósito da confissão sacra
mental (D. 89 8 ). A virtude de penitência não extingue o peca
do, sem relação ao Sacramento da Penitência.
Para entendê-lo melhor, ocorre lembrar que, na economia
da salvação, só podemos ser perdoados em virtude da aplica
ção, à nossa alma, dos frutos da Paixão. Cristo que perdoa tem
o direito de fixar as condições do perdão. Ora, o Redentor, por
livre instituição sua, confiou à Igreja o Sacrament# do perdão.
Em conseqüência, sentir genuíno pesar implica em abraçar —
ao menos pelo desejo — o meio destinado pelo mesmo Cristo,
à regeneração da alma. A penitência interna tende, de per si, ao
rito externo da Penitência sacramental.
Na medida do possível, se entende. Cofn efeíto, desde que
a recepção do Sacramento se averigue impossível — por exem
plo, na ausência de sacerdote — nem por isso deixarão os pe
cados de ser apagados pela contrição perfeita. Persistirá, no
entanto, o voto, pelo menos implícito, do Sacramento. A absolvi
ção desejada concorrerá para o perdão dos pecados. Deus re
conciliará sempre, em dependência do Sacramento (D. 8 0 7 ).
Apòsitamente ensina Hugo de S. Vítor que, se o pecador se
arrepende, em verdade, mas não lhe é possível recorrer a um
confessor, o Sumo Sacerdote nêle completa o que o sacerdote
mortal não pôde fazer. E junto de Déüs se conta como reali
zado o que o penitente quis fazer mas não conseguiu. A con
fissão, excluiu-a não já o desprêzo, senão a necessidade (De
sacram., 1.12, p .14, c .8 ) .
De outro lado, é inegável que o perfeitamente contrito já
está reconciliado com Deus, antes de receber a absolvição sa-
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cramental. Nem por isso esta será supérflua: conferirá ao peni
tente avantajado suplemento de auxílios, notadamente a graça
sacramental que fortifica contra a reincidência; diminui também
as penas temporais a serem saldadas ainda pelas faltas já per
doadas. Enfim habilitará a receber os Sacramentos dos vivos
(Eucaristia, Crisma, Ordem, Matrimônio). Como vimos, a Igre
ja proíbe ao pecador, por mais contrito se creia, de aproximarse, sem confissão prévia, da Eucaristia — salvo casos excepcio
nais. Assim interpretou o Concilio Tridentino o preceito de S.
Paulo: “examine-se pois a si mesmo o homem, e assim coma
dêste pão e beba dêste cálice" (1 Cor 11,28; D. 880, 8 9 3 ).
Os direitos sociais — como o de comungar — não dependem
apenas de um ato individual, mas do consentimento da comu
nidade, no caso, do “poder das chaves”. A absolvição sacramen
tal reintegra o pecador nos seus plenos direitos de membro vivo
do Corpo Místico.
Da doutrina exposta flui quanto importa, para a nossa vida
cristã, visar em cada confissão a contrição perfeita. E se por
vêzes nos parece muito abstrata a consideração da amabilidade
divina, tomemos o crucifixo, contemplemos Jesus cravado à Cruz
por nossos pecados.
*
Matt Talbot, num de seus dias de labuta nos cais de Dublin,
assistiu a uma altercação entre um estivador e sua mulher. En
furecido, o homem usava de expressões ignóbeis. Matt aproxi
mou-se do casal, sacou da algibeira um grande crucifixo, pô-lo
^ diante dos olhos de seu companheiro de trabalho e disse-lhe es
tas singelas palavras: “Olha Aquêle,que estás a crucificar!” Ca-^
bisbaixo o outro emudeceu, e Matt se foi.
Devaneio místico? — Pura doutrina evangélica. S. Paulo
afirma que os cristãos, quando prevaricam, “calcam aos pés o
Filho de Deus” (Heb 1 0,29); bem mais “crucificam de novo
o Filho de Deus” (Heb 6 ,6). A consideração dos sofrimentos
do Salvador há de nos levar, com menor dificuldade, a detestar
o pecado porque ofende a Deus sumamente bom e digno de
ser amado.
Jesus apareceu a Ângela de Foligno e lhe fêz ver detalha
damente todas as dores que havia sofrido na sua Paixão, che
gando até a contar uma por uma as chicotadas. Disse-lhe: “tudo
isso sofri por ti”. Vieram então à memória da santa os seus
pecados, um por um; lembrou-se que ainda recentemente ela
havia ferido o Senhor com as suas faltas. Sentin. remorso exr
trémo e/aflição como' nunca.;” '
.. #
'
Motivada por Considerações mais rasteiras, a contrição im
perfeita não dispõe imediatamente ao perdão, fora do Sacramen*4) J. A. Glynn, Matt Talbot, le saint au chantier, p.58.
” ) M. J. Ferré, op. cit., p . 12; II libro delia B. Angela, p .9 .
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to. Contudo não é hipocrisia, como opunha Lutero (D. 746, 818,
9 1 5 ), nem mesmo é desaconseihável, como sustentavam os jansenistas (D. 1305), mas é salutar, inspirada por Deus, envereda a
alma no caminho do perdão. “O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria” (Prov 1,7). Não só o pavor dos castigos faz ces
sar o pecado, como despega a vontade da falta grave, passada
ou futura. ”0 temor do Senhor expulsa o pecado” (Ecli 1,27).
Junto à esperança do perdão, o receio das penas, embora
insuficiente, por si, para conseguir a remissão, dispõe todavia a
recebê-lo no Sacramento da Penitência. ” Que o temor do cas
tigo possa ter valor religioso provam-no vários passos da E s
critura. Assim é que salutarmente feridos pela terrorizante pre
gação de Jonas, os Ninivitas penitenciaram-se e alcançaram mer
cê de Deus (D. 898). À de Jonas, podemos aditar a pregação
do Batista, que procurava converter a “raça de víboras” cominando castigos futuros, por mãos do Messias (Mt 3 ,7 -1 2 ). E
o próprio Jesus disse: “Não tenhais mêdo daqueles que matam
o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei
a quem haveis de temer: temei aquêle que, depois de matar,
tem o poder de lançar no inferno; sim, eu vos digo, temei êste”. 1T
Ainda que o Tridentino não ensine, com nitidez absoluta, a
suficiência da atrição unida à absolvição, para integrar o Sacra
mento da Penitência, esta doutrina tornou-se comum entre os
teólogos.” Se assim não fôsse, ponderam, jamais se exercería,
com plenitude ” , o poder conferido por Jesus à Igreja, de per
doar os f cados. Com efeito, as faltas dos perfeitamente con
tritos já estão remidas antes da absolvição. Só o penitente que
tem simples atrição será perdoacío" pela própria absolviçlb do
sacerdote.
a") As duas modalidades de contrição, perfeita e imperfeita, dis
põem ambas ao perdão, com esta diferença: a primeira, dispõe a receber
a graça justificante imediatamente; a segunda dispõe a recebê-la no
sacramento. A função da atrição é pois de remover o óbice à ação do
sacramento.
) Claro que não basta tem<>r servil ao castigo: “não fôra o in
ferno, eu continuaria a pecar”. Longe de ser ódio ao pecado, denota
apêgo desesperado a êle. Ter atriçao consiste em detestar o pecado
por ser tão abominável que merece o inferno.
” ) Em compensação, discutiram acremente (D. 1146) sôbre se a
atrição (por analogia com que o Tridentino exige do candidato adulto
ao batismo, D. 798) não deve comportar, além do temor das penas,
um comêço de amor de Deus que faça — pôsto que fracamente —
detestar o.«pecado como ofensa à Suma Bondade. Na prática bastará,
para a «valjdez -do •sacramento, o salutar temor, embora se deva visa*
sempre à- maior perfeição do arrependimento. Nèm será tão difícil a o ‘
confessor despertar ámor, em vez de aterrorizar as almas pelo temor
do inferno. Aliás a divina graça operante no sacramento poderá fazer
do pecador “atrito” um pecador “contrito”.
20) “Com plenitude” dizemos, pois a contrição perfeita, como vi
mos, só perdoa quando unida ao desejo da absolvição. Logo, nela já
está presente o “poder das chaves”.
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Grande consolo para nós. Nem sempre estamos certos de
atingir aquela detestaçao do pecado como ofensa ao Sumo Bem.
que move infalivelmente Deus a nos conceder o perdão. Sem
embargo, as nossas disposições, acaso menos perfeitas, não obstam a que, no Sacramento, obtenhamos, pela absolvição do sa
cerdote, plena misericórdia. Desde que chegamos ao confessio
nário atritos, decididos a não mais recair, ser-nos-ão perdoadas
as cu lp as.80 Mas devemos chegar atritos, pelo menos; não bas
ta repetir mecânicamente a fórmula: “Senhor meu Jesus C risto .. . ”
Grande responsabilidade também: não deixarmos os nossos
caros enfermos comparecerem diante do Juiz sem terem rece
bido o Sacramento da Penitência. Sabemos nós se, com o ânimo
quebrantado pela doença, lograrão chegar à contrição perfeita?
E, se imperfeita é a compunção, nem recebem o Sacramento,
ei-los irremediàvelmente perdidos! A própria insistência da Igre
ja para que os moribundos se confessem, e as facilidades que
lhes concede (D. 903) deveríam nos chamar a maior compreen
são de nossos deveres para com êles. O Papa S. Celestino I
exprobrava aos rigoristas de antanho de matarem cruelmente
as almas dos doentes, recusando-lhes a absolvição no leito de
morte (D. 111). O mesmo crime cometem os laxistas de hoje,
por descaso ou mal entendido amor.
2* O firme propósito. Arrepender-se com sinceridade é que
rer emendar-se, evitando o que fere o coração de Deus. Quemdetesta deverás o pecado, a êle não mais quer voltar. O movi
mento
genuína contrição inclui pois o firme p ropós^^d e
melhorar de vida, riãó pecando mais. ^ falta dêste propósito arguiria falta de arrependimento, por apêgo ao pecado. Estar pe
saroso de ter praticado o mal é não querer fazê-lo de novo. Se
ria irrisório pretender que nos pesa um pecado que tencionámos
cometer mais logo. Fugir do pecado é o primeiro dos “dignos
frutos de penitência”, exigidos pelo Batista (Lc 3,8).
O mesmo Salvador inculca êsse propósito de não reincidên
cia quando, após haver curado um paralítico, êle lhe disse: “Eis
que estás são; não peques mais para que te não suceda algo
pior” (Jo 5 ,14). E à mulher adúltera: “Vai, e .não tornes a
pecar” (Jo 8,11).
Sinal de falso ou fraco propósito é, muita vez, a reincidên
cia no pecado. Nem sempre entretanto. Ocorre levar em conta a
desconcertante fragilidade e inconstância da vontade humana.
Após haver decidido, sem disfarce, não voltar ao vômito, ei-la,
momentos mais tarde, arrastada pelo ambiente, desnorteada pela
fôrça do hábito, surpreendida pelas ocasiões propícias, seduzida
,0) Não será ocioso repetir que a contrição é coisa de inteligência e
vontade. Muita vez julgamos imperfeita a nossa contrição por não nos
sentirmos comovidos. Ora, podemos estar perfeitamente contritos e perfeitamente frios.
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pelos embustes de Satanás. Cair de novo no mesmo pecado não
denota forçosamente ausência de firme propósito, mas antes a
espantosa versatilidade humana.
Não é de todo proveitoso — é francamente nocivo até —
meter-se a fazer cálculos sobre as probabilidades de recaída.
Seriam todos falsos, por não levar em conta um fator determi
nante: o auxílio de Deus. A causa de muita reincidência é jus
tamente a falta de confiança na ajuda da graça. Deus socorre
sempre quem por êle clama com absoluta fé.
Um meio de dar maior eficácia ao propósito será de explo
rar as fontes ou causas de nossas faltas; conhecendo-as, podere
mos mais fàcilmente evitar as quedas. Pedra de toque infalível,
a diligência em fugir das ocasiões próximas de pecar. Quem se
arrepende de ter perdido uma amizade, ao recobrá-la precatase contra os motivos de nova ruptura; logo, quem aborrece sin
ceramente o pecado que o afastou de Deus foge quanto pode
das ocasiões de reincidir.
Em 1679 Inocêncio XI condenou esta escandalosa proposi
ção de um laxista: “Por vêzes pode o confessor absolver um
penitente que se encontra em ocasião próxima de pecar, embora
êle a possa evitar mas não queira, bem mais, procure-a direta e
propositadamente, e a ela se atire” (D. 1211). Caso muito encontradiço entre os amásios, que gemem quiçá sôbre o seu la
mentável estado, tremem diante do castigo eterno que os aguar
da, e nada fazem para romper os liames do torpe amor que os
'enrèda. Ou aiftda, como poderia jactar-se de.^er firme propósi
to, o libertino que entra no confessionário, bem decidido a con
tinuar as leituras provocantes ou a não largar as más compa
nhias? Longe de ser um arrependido, êste é escravo do peca
do (Jo 8,3 4 ).
Que terrível energia do Senhor concitando-nos a cortar as
ocasiões de queda! “Se a tua mão ou o teu pé te escandaliza,
corta-o e lança-o fora de ti; melhor te é entrar na vida com
um pé ou mão de menos, do que, tendo duas mãos e dois pés,
ser lançado no fogo eterno. E, se o teu olho te escandaliza, ar
ranca-o e Iança-o fora de ti; melhor te é entrar na vida com
um só olho, do que, tendo dois, ser lançado no fogo do infer
no” (Mt 18,8-9; cf. 5,29-30).
Mais uma vez ocorre frisar que o Sacramento não exige
apenas do penitente a acusação das faltas, mas ainda e sobre
tudo a íntima e verdadeira compunção, que envolve a resolução
sincera de melhorar de vida.
Para serem salutares, o pesar e o propósito devem ser acom
panhados da confiança na misericórdia divina e da intenção de
fazer tudo o que requer a digna recepção do Sacramento da
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Penitência (D. 897). Ora, esses requisitos são: a confissão dos
pecados e a satisfação por eles.
A Confissão

Dorido por haver agravado a Deus, o penitente não se
contenta com palavras ou suspiros, demonstra e prova o seu
compungimento, fazendo um gesto que lhe custa, porque hu
milha: repara a ofensa feita a Deus, acusando-se a seu repre
sentante; repara o dano causado à comunidade cristã, submeten
do-se a sentença do seu mandatário.
Desde as origens do gênero humano, se nos depara a acusa
ção contrita das faltas cometidas. O Altíssimo, embora conhe
cedor do pecado de Adão e Eva, interroga-os e incita-os a se
reconhecerem culpados. O Antigo Testamento está referto de
textos relativos à humilde confissão de homens prevaricadores.
A mais célebre é a do rei David, adúltero e assassino: “Pequei
contra o Senhor” (2 Reis 12,13). Compôs, por essa ocasião,
o contrito Salmo 50, que chamamos “Miserere”.
Por que essa exigência divina? Porque, sendo o pecado um
ato de rebeldia contra Deus, começamos a repará-la fazendo ato
de submissão, reconhecendo-nos culpados. João Batista, para
inaugurar a era messiânica, requeria dos que a êle vinham a
confissão dos pecados (Mc 1,5; Mt 3,6). No evangelho, en
contramos os episódios da Madalena e de Zaqueu, as parábolas
do pródigo, do publicano e do fariseu. Nos Atos dos Apóstolos
narra-se que, em conseqüência da pregação de S. Paulo, “mui
tos dos que tinham crido, iam confessar e manifestar as suas
obras” (At 19,18). E S. Tiago exorta: “Confessai os vossos
pecados uns aos outros” (Tgo 5,16).
Dêste texto originou-se, na Idade Média, a prática, então
muito vulgarizada, da “confissão aos leigos”. Um cavaleiro fe
rido no campo de batalha, por exemplo, confessava-se ao seu
escudeiro, como se conta do nobre Bayard. Na falta de sacerdote,
pensavam, com acêrto, que êsse ato de grande humildade lhes
facilitaria a contrição perfeita.
Em suma, a confissão aos leigos era uma derivação da “con
fissão pública” bastante generalizada na cristandade antiga. A
“confissão ritual” — como a fazemos na Missa, ao pé do altar —
já se praticava na primitiva Igreja, como atesta a Didaché: “ Na
assembléia (dos fiéis) confessarás os teus pecados, e não irás à
oração com má consciência” (4 ,1 4 ). “Reuni-vos no dia do Senhor,
rompei o pão e dai graças, depois de haver confessado os vos
sos pecados, para que seja puro vosso sacrifício” (1 4 ,1 ).
Quanto à “confissão sacramental” como acusação secreta
feita a um sacerdote aprovado, no intuito de alcançar a absol
vição, o Concilio Tridentino, intérprete infalível da Tradição, de-
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fine que ela não 6 invento humano, senão instituição divina (D.
9 1 6 ). For conseguinte, não c apenas condição da remissão dos
pecados, mas pertence à própria essência do Sacramento. Deriva-Ihe a necessidade, do caráter judicial que o Salvador impri
miu ao rito da Penitência. Iníquo é o juiz que absolve ou con
dena sem conhecimento de causa. Iníquos portanto seriam os Após
tolos e os seus sucessores, se julgassem os fiéis no tribunal da
Penitência, abrindo-lhes ou fechando-lhes as portas do céu, sem
pleno conhecimento do estado dessas almas, da extensão da cul
pa. Equivalería a fazer depender a felicidade ou a desgraça eter
nas do acaso ou do capricho.
Daí se colhe a indispensabilidade da integridade da confissão.^ Deve o penitente discriminar todos e cada um dos pecados
certamente graves de que se recorda após diligente exame, sem
omitir voluntariamente um só. Devem ser acusadas: a espécie
de pecado, as circunstâncias q^e mudam esta espécie31* e, en
quanto possível, o número dêles. Tal integridade expressa e pa
tenteia a sinceridade do arrependimento, o desejo de expiação.
Os pecados externos ou internos — ainda que só por pen
samento — quando seguramente graves, formam a chamada
“matéria” obrigatória da confissão.33 Embora muito aconselhá
vel, não é indispensável a acusação de faltas duvidosamente gra
ves. Nem existe obrigação qualquer de reiterar a acusação de
pecados graves já suficientemente confessados e absolvidos. To
davia, é salutar, pelo menos de tempos em tempos, acusar um
ou outro, não para que sejam perdoados, pois já o foram, mas
para expiá-los pela humilhação que nos causa a acusação e ob
ter, pela graça do Sacramento, remissão das penas porventura
ainda a pagar por êles.33 Ajuda-nos assim a destruir todas as
consequências do pecado e a abrasar nossa caridade.
11) As circunstâncias podem gravar a falta de uma suplementar
malícia, que chega por vêzes a mudar a espécie teológica do pecado,
fazendo do pecado venial um pecado mortal (por ex.: furtar pequena
quantia é venial, furtá-la a uma viúva pobre, mortal). Outras vêzes,
muda a espécie moral do pecado, acrescentando a uma falta outra,
diferente; por ex.: o ódio fere a caridade, mas odiar o próprio pai
acresce ao pecado contra a caridade, outro, contra a piedade filial;
seja ainda o ladrão que, sôbre furtar, emprega ainda a violência, ou
se apodera de um vaso sagrado, etc.
:,a) Não confundir a “matéria” da confissão (os pecados) com a
“quase-matéria” do sacramento (os atos do penitente). — Os pecados
graves esquecidos, se porventura forem lembrados após a confissão, basta
submetê-los ao “poder das chaves” na confissão seguinte. Claro que,
se a omissão foi voluntária, teremos simulacro de confissão. Tudo deve
ser recomeçado. De tal forma importa a integridade da acusação, que
Inocêncio XI proibiu aos confessores de ouvir confissões pela metade,
sob pretêxto de grande afluxo de penitentes (D. 1209). Só é permitida
a omissão da acusação, em casos muito excepcionais: doente que per
deu a fala, naufrágios, incêndios, etc.
■
‘'D D. 470; Código de direito ecles., cân. 902.
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Quanto às faltas leves ou pecados veniais, duplo é o ensi
namento conciliar. P Nada tem de obrigatório a sua acusação,
pois que podem ser apagados de muitas outras maneiras. Desde
a mais remota antiguidade, distinguiam-se as culpas cuja remis
são exige a intervenção judicial da Igreja, e aquelas que podem
ser expiadas privadamente pelas orações, esmolas, jejuns e ou
tras obras pias. " 2? E ’ não só lícito como também útil submetélos ao “poder das chaves”, pois que o Sacramento da Penitência
constitui remédio sumamente eficaz contra os males da alma. Por
outras palavras, os pecados veniais são “matéria” suficiente —
embora não necessária — da confissão (D. 748, 899, 9 1 7 ).
Quando a Igreja impõe a seus clérigos a freqüente confis
são, e a seus religiosos a confissão hebdomadária, não supõe,
por certo, que êles se inquinem tão amiudadamente de pecados
mortais, mas supõe que a acusação das faltas leves é matéria
bastante. 33 Os Santos confessavam-se com grande freqüência. S.
Francisco de Borja chegou a aproximar-se do Sacramento duas
vêzes ao dia, antes da Missa e à noite.33 Grande e aliás deli
cioso tormento, o dos confessores dêsses santos personagens, que,
a custo, encontravam matéria para absolvição!
A confissão do pecado venial não se ordena — como a
do pecado mortal — à reforma da vida, mas ao progresso es
piritual, conforme ensina Pio XII: “E ’ verdade que há muitos
modos de obter o perdão destas faltas, mas para progredir mais
rtàpidamente no b caminho da virtude, recomendamos vivamente
o pio uso, introduzido pela Igreja sob a inspiração do Espírito
Santo, da confissão freqüente, que aumenta o conhecimento pró
prio, desenvolve a humildade cristã, desarraíga os í^aus costu
mes, combate a negligência e tibieza espiritual, purifica a cons
ciência, fortifica a vontade, presta-se à direção espiritual, e por
virtude do mesmo Sacramento, aumenta a graça” (Mystici Corporis Christi, n .8 7 ).
Fruto do amor imperfeito, tíbio, o pecado leve não é pro
priamente uma repulsa a Deus, é apenas uma negligência que
nos embaraça o caminhar, embora não ponha em perigo imedia
to a salvação eterna. Continuamos ainda fiéis a Deus, por nossa
vontade profunda. Não lhe queremos perder a amizade, embora
êste ato faltoso não seja ditado por ela. Não preferimos tal cria
tura a Deus, mas preferimo-la ao progresso na intimidade com
Deus. Quando maldizemos levemente de um amigo, não renega
mos por isto o nosso afeto, mas punge-nos a consciência, como
:M) Pelo que se depreende de certos textos de Clemente Alexan
drino e Orígenes, a confissão das faltas leves parece ter tido origem
no Oriente. S. Basílio dela fêz um dos fulcros da vida monástica.
afl) Código de direito ecles., cân. 125; 595 § 1; 902.
aa) P. de Ribadeneyra, Vida dei P. Francisco de Borja, 1.4, c .4
(em ‘‘Histórias de Ia Contrareforma”, Madrid, B .A .C ., 1945, p .824).
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de uma infidelidade. Assim, o pecado venial afrouxa o fervor
de nossa amizade para com Deus; emperra o jogo de nossas vir
tudes sobrenaturais. Lázaro ressuscitado já tinha vida, entre
tanto não se podia mover, ligado como estava de mãos e pés
com as ataduras (Jo 11,44). Assim os pecados leves, embora
deixem a vida à alma, dificultam-lhe os movimentos, como liga
duras que são. Lânguida se nos torna a caridade; não sobe
mais o nosso amor, rápido, até Deus. — Retarda-se a nossa
união com ele. Todo êsse vozerio que faz em nossa alma o apêgo humano, as faltas de generosidade para com Deus e o pró
ximo, as vaidadezinhas, impaciências, demasias nas palavras,
suscetibilidades, pequenas sensualidades — nos impede de ouvir
a yoz do Esposo no íntimo do coração. Pequenas coisas, dize
mos, nugas; mas diminuem a força e o vigor da alma. Vem a
tentação mais forte, e nos encontra desvalidos.
Por vêzes, entramos a pensar, com funda melancolia, nos mi
lhares de comunhões que fizemos em nossa vida, e no fruto tão
parco que delas tiramos. O culpado é o pecado venial, que amorte
ce a ação da graça eucarística, liga o ímpeto do Espírito Santo.
Até aonde nos teria levado Deus, houvéssemos sido fiéis e
generosos? Prejudicamos não apenas a nós mesmos, senão tam
bém aos próximos: maledificamos, impedimos que cheguem aos
outros graças de que poderiamos ter sido instrumentos.
Basta para apagar em nós o pecado venial que um ato
mais ardente de caridade o queime com a sua chama. Por isso
mesmo tal pecado não constitui matéria obrigatória de confis
são. Mas o Sangue de Jesus que cai sobre a nossa alma no Sa
cramento tem soberana virtude para apagar todo pecado, mor
tal ou venial. 3T
A integridade da confissão pressupõe, já se vê, o exame de
consciência. Êste, como preceitua o Tridentino, deve ser diligen
te e explorar todos os recantos e esconderijos da consciência (D.
9 0 0 ). Não apenas indispensável ao Sacramento é esta revista in
terior, como muito salutar para a alma, de um modo geral, o
esforço para conhecer o seu estado real, para determinar a lon
gitude e latitude nessa temerosa navegação em demanda da
eternidade.
Contudo, é mister evitar a indagação ansiosa, que levaria
afinal a esquecer o principal: o esforço para chegar à contrição.
Sobretudo as pessoas verdadeiramente piedosas devem se pre
caver contra dois extremos: fazer, uma vez por todas, uma lista
de pecados, que vão repetindo de confissão em confissão, qual
disco de fonógrafo; torturar-se, à cata de pecados inexistentes.37

37) Sobre a confissão dos pecados veniais, m ui valiosos e práticos
os conselhos de S. F rancisco de Sales (In tro d . à vida devota, p .2 ,
c .1 9 ). P o r sua dem asiada extensão, não os reproduzim os aqui, mas a
eles rem etem os o le ito r.
24 *
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Em compensação, que pensar dos pecadores empedernidos que,
após 20, 30, 50 anos de afastamento dos Sacramentos, declaram
peremptòriamente: “Confessar-me? Por quê? Não me lembra pe
cado algum!” Por certo ignoram a sentença joanina: “Se disser
mos que não temos pecados, nós nos enganamos e não há ver
dade em nós” (1 Jo 1,8). Bem fariam também de recordar a
parábola do fariseu e do publicano. Bem fariam ainda de lem
brar a existência dos mandamentos da Igreja, contra os quais
pecaram pública e gravemente. E, quanto aos mandamentos da
lei de Deus, implorem as luzes do Espírito Santo, examinem-se
com diligência, e verificarão que o seu coração é um formigueiro
de pecados.
Já Tertuliano comparava êsses renitentes aos enfermos que
recusam de se mostrar ao médico, e se expõe a morrer. “Que
vantagem há em esconder o pecado por vergonha? Se conseguir
mos encobri-los aos olhos dos homens, lograremos ocultá-los igual
mente a Deus? Que comparação entre as opiniões dos homens e
o conceito de Deus? Valéria mais viver às escondidas, conde
nado, do que ser absolvido em público?” (De poenit. c .9 , ed.
cit. I, p .6 6 1 ).
Ouvem-se muitas vêzes, mesmo dos lábios de católicos pra
ticantes, frases como esta: “tenho horror à confissão!” De cer
to, humilha ajoelhar-se no tribunal da Penitência. Porém, sobre
ser um meio de adquirir a indispensável humildade — que esta
virtude só pela humilhação se ganha — deveria a confissão ser,
para nós, motivo de sobrenatural conforto: é o encontro com
nosso Pai. Na parábola do filho pródigo, o mais belo é a ati
tude do Pai. Aquela espera constante, paciente, indefessa. Escruta o horizonte, cada dia. Que alvoroço quando divisa, ao lon
ge, um vulto acaso semelhante ao filho! Quanta decepção tam
bém. E que inquebrantável esperança! Mas, um dia, reconhe
ce-o. Não pode haver mais dúvida. E ’ êle. O Pai não espera;
sai de casa; e não caminha apenas ao seu encontro; corre. E
antes mesmo que o filho tenha podido começar o discursozinho
tão bem ensaiado, lança-lhe os braços ao pescoço e beija-o.
Assim nós pecadores, todas as vêzes que nos ajoelhamos, con
tritos, no confessionário, recebemos o abraço e o beijo de nos
so Pai que está nos céus.
A satisfação

O pecado fere a justiça e o amor. A justiça, porque é re
beldia contra o supremo Legislador. O amor, porque despreza
o Deus infinitamente amável.
Pelo arrependimento, voltamos ao Amor. Resta a saldar a
dívida para com a Justiça infinita, restabelecendo a ordem per
turbada, reparando. Já dissera Moisés que Deus é paciente e de
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muita misericórdia, perdoa a iniquidade c o pecado, mas não
os deixa impunes (Num 14,18).
Em conseqüência, distinguem os teólogos, no pecado, a cul
pa que é remida pela contrição e a absolvição, a pena ou cas
tigo que só a devida satisfação pode apagar, compensando a in
júria fe ita.8a Condenou o Tridentino a doutrina luterana que re
duzia a penitência à mudança de vida (D. 905, 923). Ninguém ne
ga que devamos mudar de vida; porém resta, a mais, a necessidade
de sofrer castigo pelo delito, aplacando assim a Justiça divina.
Pelo que, tantos pecadores, embora radicalmente regenerados,
passaram o resto de seus dias fazendo rigorosa penitência.
No pecado, além da ofensa a Deus, há ainda a considerar
o desordenado apêgo ao criado. Pelo gozo ilícito que tomou na
criatura, merece o pecador sofrer algo que lhe seja penoso. Quem
satisfez a própria vontade sobre a devida medida, tenha essa
vontade contrariada. “Quanto se glorificou e viveu em delícias,
tanto lhe dai de tormento e pranto” (Apoc 18,7). Assim será
restabelecida a ordem violada.
Horrenda a pena do pecado mortal: “os tormentos da eter
na Geena” (D. 4 1 0 ). Revolte-nos embora a sensibilidade — e
revolta mais ainda os que a êle se expõem deliberadamente —
o inferno existe, porque Nosso Senhor muitas e muitas vêzes
lhe afirmou a existência. Misterioso, porém real. Aliás, não é
Deus quem condena, qual impiedoso algoz; mas o próprio pe
cador, confirmado no mal, condena-se afastando-se de Deus.
A eternidade apenas vem selar o estado de rebeldia em que
êle se encontra desde a terra, e em que morre.
Todavia, não é aqui o lugar de entrar em pormenores. Vol
temos a pensamentos menos contristadores: o Sacramento da
Penitência é justamente o grande meio de escapar ao inferno.
Com que sofreguidão, o náufrago agarra a tábua que o salvará!
Assim deve o pecador valer-se desta “segunda tábua” após o
naufrágio espiritual.
A contrição perfeita, com o desejo da absolvição, e a contrição
imperfeita unida à absolvição efetiva, nos livram da pena eterna.
No tribunal da Penitência experimentamos, em toda a verdade, o
poder daquelas “chaves” que franqueiam as portas do céu.
Nem deve causar espanto. O inferno só é eterno porque de
pois da morte o pecador está definitivamente fixado no mal, lon
ge de Deus. Não há mais possibilidade de conversão. Logo,
perdurarão sem fim a privação de Deus e as demais penas afli
tivas. Mas, enquanto estiver em vida, o pecador pode converter-se. Cessada a inimizade com Deus, fugimos ao inferno; só
restará a pagar pelo demasiado apêgo às criaturas. Alguns teó-

S8) Sobre a distinção entre culpa e pena, ver O Mistério da Igreja,
p .1 1 2 s.
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logos preferem dizer que a pena eterna foi comutada em tem
poral. De qualquer sorte, “aos que caíram, após o Batismo, é
necessário para a salvação este Sacramento (da Penitência),
como o mesmo Batismo aos ainda não regenerados” (D. 895;
cf. 807, 911).
O Batismo apaga tanto a culpa quanto toda a pena 3#, mas “a
justiça divina parece exigir que Deus reabilite diversamente na sua
graça os que antes do Batismo pecaram por ignorância, e os que
— uma primeira vez libertados da escravidão do pecado e do
demônio, e partícipes do dom do Espírito Santo — não teme
ram profanar advertidamente o templo de Deus e contristar o Es
pírito Santo. Convém ademais à divina clemência não nos perdoar
os pecados sem qualquer satisfação; assim evita que, na primei
ra ocasião, tenhamos os pecados por muito leves e caiamos em
outros mais graves, injuriando e afrontando o Espírito Santo,
acumulando sobre nós a ira divina, para o dia da ira. Tais pe
nas satisfatórias, sem sombra de dúvida, são mui eficazes para
apartar do pecado; enfreiam os penitentes e os tornam mais pre
cavidos e vigilantes para o futuro; remedeiam as relíquias do pe
cado, e, pelo exercício das virtudes contrárias, desarraígam os
hábitos viciosos, fruto da má vida” (D. 9 0 4 ).
Sem dúvida alguma, Cristo por nós expiou, compensou de
maneira superabundante toda a injúria feita a Deus pelos pe
cados dos homens. Cumpre-nos, porém, como sempre, obter pes
soalmente o benefício desta satisfação, o que fazemos pelos atos
penitenciais cumpridos em virtude dos merecimentos de Cristo,
sofrendo com êle para com ele sermos coroados (Rom 8 ,1 7 ).
Êstes atos, bem longe de obscurecer ou depreciar a plenitu
de da satisfação prestada pelo Salvador, supõem-na. “Dêle ti
ram toda a virtude, por êle são oferecidos ao Pai, e graças a
êle aceitos pelo Pai” (D. 904, 905). Bem sabemos que nossas
pobres ações, por si, de nada valem diante de Deus; bem sa
bemos que somos radicalmente incapazes de reparar, por nos
sas próprias forças, o mal feito. Mas sabemos também que, em
Cristo, tudo podemos (Filip 4 ,13), e pedimos-lhe que seja a
nossa própria expiação, e nos faça partícipes de sua satisfação
soberana, a ela unindo nossas míseras obras. Pura conseqüência
da doutrina evangélica da Vide e dos sarmentos, da Cabeça e
dos membros místicos. Em toda a verdade, “os penitentes redi
mem os seus pecados por Jesus Cristo” (D. 924), pois que as

30) O m otivo da diferença entre B atism o e Penitência é que o B a
tism o regenera qual novo nascer: infunde vida inteiram ente nova; logo
apaga p o r com pleto a vida pregressa. A Penitência apenas cura de uma
enferm idade; o seu efeito não será tão radical. P erdoado o pecado,
restam os remanescentes. Acontece, porém , rara vez, ser tal a veemên
cia da contrição, que Jesus perdoe não só a culpa mas tôda a pena,
como ao bom ladrão.
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satisfações por nós oferecidas, em Cristo, equivalem condignamente às penas merecidas por nossos pecados (D. 1059).
E ’ uma prova de misericórdia essa vontade de Deus de que
nos reabilitemos com esforço e combate. Dignifica o homem po
der cooperar para o pagamento de suas dívidas, sabendo em
bora que sem Cristo nada poderia pagar, e conservando assim
a indispensável humildade e gratidão.
Em todo o caso, haverá que pagar até o último ceitil, aqui
na terra, pela penitência, ou no além, nas chamas purificadoras.
Já dissemos a severidade da antiga disciplina penitencial da
Igreja. Ao que parece, só se admitia, normalmente, à reconci
liação — pelo menos dos pecados públicos — a quem houvesse
satisfeito por longas, duras e humilhantes penitências, aplacando
a jíistiça divina, reparando o mal feito à Igreja. Eram também
penas medicinais que serviam de escarmento.
Na Idade Média instaurou-se o costume de conceder a ab
solvição antes de cumprida a satisfação (D. 728, 1306, 1535).
Esta, todavia, continuava a ser áspera e dilatada. Jejuns a pão
e água por anos a fio, vigílias, orações prolongadas, romarias,
combates nas cruzadas, cilícios e flagelações, documentavam a
dor que os penitentes sentiam pelo pecado e o seu desejo de
desagravar.
“Posteriormente, lamentava o Catecismo Romano, o rigor
da antiga disciplina diminuiu tanto, e a caridade arrefeceu de
tal maneira que, para alcançarem o perdão dos pecados, na
maior parte os fiéis já não julgam necessária a dor íntima da
alma, nem o gemer do coração, mas dão-se por satisfeitos
com as aparências do arrependimento” (Cat. Rom., 2 p., c .5 ,
n .63, p .3 4 9 ).
Quanto a nós, homens do século XX, pretendemos ir ao céu
sem lágrimas, com todo o conforto moderno. Entretanto, por
não nos querermos mortificar, não deixará a justiça divina de
exigir reparação. Tanto mais rude será o nosso Purgatório.
Ouçamos pois a doce admoestação do Cura d’Ars: “Oh!
como aprecio essas pequenas mortificações que ninguém vê, tais
como: sair da cama um quarto de hora mais cedo, ou levan
tar-se um instante durante a noite para orar — mas alguns só
pensam em dormir!”
O bom do Santo ignorava, sem dúvida,
que o seu conselho aos leigos sobre a oração noturna era ape
nas um eco da mais antiga tradição cristã. Já S. Hipólito exa
minava quais as horas mais propícias à oração e aconselhava
que se rezasse ao despertar, depois à hora terceira porque nesta
Jesus foi cravado à Cruz; à hora sexta em lembrança das tre
vas que então cobriram a terra; à nona porque Jesus expirou.
Deves também rezar, continua, ao deitar-te, e, no meio da noi-

*“) A. M onnin, Le C uré d ’Ars, t . l , p p .272-273.
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te, é bom levantar e rezar ainda. “Se tua esposa está presente,
orai juntos. Se ela ainda não é cristã, retira-te a um outro quar
to e aí r e z a ... porque a tradição antiga nos ensina que, nesta
hora, toda a criação descansa um momento para louvar o Se
nhor: as estrelas, as árvores, as águas, por um instante se de
têm, e toda a multidão dos anjos serve e louva a Deus, junto
com as almas dos justos. Por isso, os crentes devem cuidar de
orar a esta hora. Em cujo testemunho o Senhor disse: “À meianoite ouviu-se um grito: eis que o Esposo vem, saí ao seu en
contro” (Mt 2 5,6). Convém enfim levantar-se ao cantar do
galo e orar para não negarmos a Cristo”. 41 Documenta êste ve
nerável texto a fé de nossos pais e a nossa frouxidão.
Em compensação, as almas as mais inocentes são amiúde as
mais penitentes, como se vê, por exemplo, em S. Luís Gonzaga.
Querem expiar as suas faltas que, leves embora, lhes parecem
enormes; querem precaver-se contra futuras quedas e sobretudo
anelam imitar a Cristo que expiou pelos pobres pecadores.
Podem as obras penitenciais ser arroladas em três grandes
categorias: a oração, o jejum, a esmola (D. 699, 8 0 7 ). Três
são as espécies de bens que desfrutamos: da alma, do corpo,
da fortuna. Todos os três podem ser objeto de penitência, en
quanto esta nos subtrai algo de equivalente à culpa, restabele
cendo a justiça. Sofrendo a privação de um bem criado, expia
mos nosso demasiado apêgo às criaturas; sofrendo-a por amor,
desagravamos a Deus por nossa falta de amor. Ora, pela es
mola, privamo-nos dos bens da fortuna, pelo jejum, dos bens
do corpo, pela oração mortificamos a alma, submetendo-a total
mente a Deus. Sofreamos também a tríplice concupiscência, fon
te de todo o pecado: pela oração, a soberba, pelo jejum a car
ne, pela esmola a concupiscência dos olhos. Enfim, reparamos
as culpas contra Deus, pela oração, as faltas contra o próximo
pela esmola, os pecados contra nós mesmos pelo jejum.
Entre as práticas penitenciais, sobrelevam aquelas que o
confessor nos impõe e que chamamos de “penitência” . E ’ satis
fação obrigatória, por ser infligida pelo sacerdote no exercício
do “poder de ligar”. Além do valor que poderá ter pelo fervor
com a qual a cumprimos, possui um outro, independente de nos
sas disposições, pela virtude do Sacramento que aplica à alma
as satisfações de Cristo. Daí a importância não só de aceitar
como de fielmente cumprir a “penitência”.
Enfim, para consolo nosso, o Concilio Tridentino formula
alentadora doutrina: “tão larga a divina munificência, que não
só pelas penas por nós espontâneamente procuradas a fim de
reparar os pecados, ou pelas que nos são impostas pelo sacerdote
à proporção da falta, mas ainda — e aqui está a maior prova

4I) H ip p o lyte de Home, La tra d itio n apostolique, p .7 0 ss.
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de amor — pelas provações temporais infligidas por Deus e por
nós pacientemente toleradas, podemos satisfazer, por Cristo Je
sus, junto a Deus o Pai” (D. 906, 923).
As doenças, privações, amarguras, separações, lutas e con
trariedades sem fim de que é entretecida a humana existência,
podemos transformá-las, pelo amor penitente, em outros tantos
atos de expiação.- E, pois, devemos sofrer, em vez de nos re
voltar — e mesmo de lamuriar — saibamos sofrer com proveito,
unidos a Cristo padecente, inclinando-nos amorosamente sob a
mão que nos castiga.
Admoesta-nos•S. Paulo: “Estais esquecidos da exortação
que vos foi feita como a filhos: “Filho meu, não desprezes o cas
tigo do Senhor, nem desanimes quando por êle és repreendido,
porque o Senhor castiga aquêle que ama e açoita todo o filho
que reconhece por seu” (Prov 3,1 1 ). E ’ para vossa instrução
que sois castigados. Deus trata-vos como filhos. Qual o filho
a quem seu pai não corrige? Se não participardes dos castigos
— que não são poupados a ninguém — então sois bastardos e
não filhos legítimos. Aliás, se nós reverenciamos os nossos pais
segundo a carne, quando eles nos castigam, quanto mais nos
devemos submeter ao Pai dos espíritos, para têrmos a Vida?
E aquêles nos castigavam por um pouco de tempo e como bem
lhes parecia, enquanto êste nos castiga para nosso proveito,
a fim de nos comunicar a sua santidade. Toda correção, na
verdade, parece, no presente, um motivo não de gozo mas de
tristeza, porém, depois, dará um fruto de paz e justiça, aos
que por ela forem exercitados” (Heb 12,5-11).
O confessor, logo após a absolvição sacramental, reza a
oração: “Que a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, os me
recimentos da Beata Virgem Maria e de todos os Santos, tudo
quanto de bom fizeres ou de mau sofreres, te sirva para re
missão dos pecados, aumento da graça e prêmio da vida eter
na”. Dêste modo, todas as nossas boas obras são elevadas à
dignidade de satisfação sacramental pelo pecado.
Como indica esta oração, podemos chamar em nosso auxí
lio nossa Mãe do céu e nossos celestes amigos, cujos mereci
mentos contribuirão — mercê da solidariedade que liga todos
os membros do Corpo Místico *— a expiar as nossas faltas.
Enfim, para nos ajudar a saldar o que devemos à justiça di
vina, a Santa Igreja, qual misericordiosa Mãe, abre-nos o te
souro das indulgências. °
Tudo quanto levamos dito sobre os atos exigidos do peni
tente põe a nu a injustiça do motejo, tão freqüente em lábios
incrédulos: “êste amontoa infâmias, vai contá-las ao padre, e
tudo está bem!” Todos concordam que das coisas as mais

*2) Sôbre as indulgências, ver O Mistério da Igreja, p . 113 s.

378

Capítulo V: 0 Sacramento do Perdão

santas se pode abusar. Judas ate do apostolado abusou para ser
ladrão e traidor. Para alguns, a facilidade da confissão será,
por infelicidade, quase um incentivo ao pecado. De pessoa con
sagrada a Deus ouvimos acres censuras a um Superior. Ad
vertida, contestou: “Ora, deixe-me acabar: hoje é dia de con
fissão !” Quando, momentos mais tarde, acusava este pecado
no tribunal da Penitência, teria arrependimento bastante, e pro
pósito realmente firme? Ou terá a confissão sido nula?
O Cura d’Ars observava finamente: “Alguns dizem: vou ain
da cometer este pecado. Não me custará mais acusar 4 do que
3. — E ’ como se um filho declarasse ao pai: vou dar-lhe 4
sopapos; não me custará mais do que lhe dar um. E estarei
quite pedindo-lhe desculpas” .
Pondera Manuel Bernardes: “São muito para notar as pa
lavras que a seráfica Madre Santa Teresa, constituída já no
estado de compreensora, disse, aparecendo a um famoso pre
gador da sua Ordem: “Deve-se pregar mui particularmente con
tra as confissões mal feitas; porque o que pretende o inimigo
do gênero humano, e por onde muitas almas nestes tempos se
condenam, vem de que esta medicina salutífera, instituída para
seu bem, se lhes converte em mortal veneno”. Repare-se que
não disse a Santa que se perdiam as almas por se não chega
rem ao Sacramento da Penitência, ou por chegarem de tarde
em tarde, senão por fazerem confissões mal feitas. Que sem
dúvida é por falta de integridade, mortalmente culpável, ou da
dor necessária para o valor do tal Sacramento”. "
Mal feita, a confissão de nada aproveita ao pecador. Mui
to ao contrário, é um pecado a mais. Bem feita, exige além
da acusação sincera e íntegra, a cessação do pecado, o ódio
à vida pregressa, o propósito de começar vida nova e de re
parar o ma! feito; em suma, a regeneração.
E ainda, suposta bem feita a confissão e obtido o perdão,
devem perdurar na alma os sentimentos de real compunção. Per
doada embora, nada e ninguém — nem o mesmo Deus — pode
fazer que ela não tenha sido filha ingrata, que não tenha traído
o seu Pai e Senhor. Daí as lágrimas que os Santos vertiam
sobre as suas faltas passadas.
“Se alguém oferecer preces de todo o coração, se gemer
com verdadeiros lamentos e lágrimas de penitência, se — por
meio de obras justas e contínuas — procurar dobrar o Senhor
a lhe perdoar o delito, dêle terá mercê Aquêle que disse: Quan
do te houveres convertido e gemeres, então te salvarás” (S. Cipriano, De lapsis, c .3 6 ) . 43

43) M . Bernardes, N ova Floresta, títu lo V I, n .6 0 (P ô rto , L iv r. C h ardon, t.3 , p .2 5 8 ). Há tam bém confissão “ m al fe ita ” porque o arre p e n 
dim ento é tão s u p e rfic ia l que não basta para obter o perdão. T o d a via
ta l confissão não é sacrílega, é apenas in fru tu o sa .
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III. OS ATOS DO CONFESSOR
O Ministro do Sacramento

Escrevendo ao seu clero, S. Francisco de Sales dizia:
“Meus caros irmãos, excelente o ofício que exerceis, pois que
sois estabelecidos, da parte de Deus, para julgar as almas com
tanta autoridade, que as justas sentenças, por vós pronunciadas
sobre a terra, são ratificadas no céu. Vossas bocas são os ca
nais pelos quais corre a paz do céu à terra sobre os homens
dé boa vontade; vossas vozes são as trombetas do grande Je
sus, que fazem ruir as muralhas da iniqüidade, esta mística
Jericó. Extrema honra para os homens, a de serem elevados a
esta dignidade à qual nem os mesmos anjos foram chamados.
Ptfr que a qual de seus anjos Deus disse: perdoados serão os
pecados a quem os perdoardes?” 44
A Igreja sempre entendeu o “poder das chaves”, como ten
do sido outorgado exclusivamente aos Apóstolos e a seus su
cessores. Como consta do livro dos Atos e das Epístolas, juizes
da consciência dos fiéis eram os Apóstolos e, depois, os Bis
pos por êles colocados à testa das comunidades, Bispos que,
por sua vez, delegavam tal poder aos presbíteros.
S. Leão Magno formula a Tradição nos seguintes termos:
“A multíplice misericórdia de Deus proveu de tal forma às
faltas dos homens, que não só pela graça do Batismo, senão
pelo remédio da Penitência, se restaura a esperança da vida
eterna, de sorte que os que profanaram os dons da regeneração
podem obter a remissão de seus crimes, contanto se condenem
a si mesmos. Mas o auxílio da divina bondade foi assim or
denado, que a indulgência de Deus não seja obtida senão gra
ças às súplicas dos sacerdotes. Com efeito, o Mediador entre
Deus e os homens deu aos chefes da Igreja o poder de con
ceder aos que se confessam a prática da penitência, e de ad
miti-los — pela porta de reconciliação — à comunhão dos Sa
cramentos, uma vez purificados por meio da satisfação salutar”
(D. 146).
Se na Idade Média — e até o século XVI, e ainda no sé
culo passado, por Lacordaire — foi muito usada a “confissão
aos leigos” — ao que parece, de origem monástica — não se
lhe deve atribuir, como dissemos, um valor sacramental senão
ascético. Era despertador de contrição e obra satisfatória. Ja
mais se atribuiu a um leigo o poder de absolver os pecados.
Quando os wiclefistas e os hussitas — e mais tarde os lutera
nos — disseram que tanto faz confessar-se a um leigo ou a

*') H am on, G o nthier, Letourneau, V ie de S. François de Sales, t . l ,
p.504. O Santo inspira-se de S. C risóstom o (D e Sacerd., 1.3, c .5 ).
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um sacerdote, a Igreja os condenou (D. 670, 671, 699, 753,
902, 9 20).
Três argumentos nos podem levar a vislumbrar o “porquê”
desta vontade de Cristo. I9 A remissão dos pecados é um poder
judicial que não pode — como todo poder judicial — ser con
ferido indiscriminadamente. Confiou-o pois Nosso Senhor, não
já a todos os cristãos, mas àqueles que êle estabelecera juizes
dos fiéis, dando-lhes o poder de ligar e desligar, perdoar e reter.
2? O perdão dos pecados se prende ao ofício de medianeiro,
sob Cristo, entre Deus e os homens. Com efeito, absolver é recon
ciliar o homem com Deus. E ’ justo e normal que tão excelsa prer
rogativa seja reservada aos sacerdotes. Votados ao culto divino,
êles oferecem o Sacrifício pelos pecados dos homens; no tribunal
da Penitência, continuarão a função que exerceram no altar.
3? A absolvição habilita o pecador a receber o Corpo de
Cristo, pois não se deve atrever a recebê-io quem está inquinado de pecado (1 Cor 11,28). Dispenseiro do Corpo do Se
nhor, o sacerdote será normalmente encarregado de dispor os
fiéis a recebê-lo condignamente, purificando-os das culpas. O
poder do sacerdote sobre o Corpo eucarístico explica pois o
seu poder sobre o Corpo Místico. Sabemos o estreito nexo que
vincula um e outro mistério, pois que o efeito próprio do Sa
cramento é a unidade do Corpo Místico. A Eucaristia é, por
excelência, o banquete da comunidade cristã. Encarregado de
ministrar o primeiro, o sacerdote poderá, em conseqüência, agir
sobre o segundo, curando o membro enfêrmo, reconciliando o re
belde com a Cabeça e o Corpo místicos.
O poder de perdoar em nome de Cristo, recebe-o o sa
cerdote, pela virtude do Espírito Santo, com o Sacramento da
Ordem. Nada e ninguém Iho pode tirar. A Igreja definiu que
tal poder subsiste ainda no sacerdote descaído, indigno (D. 486,
488, 584, 6 7 ls, 902). Aliás, os fiéis nunca teriam qualquer cer
teza sobre a validez da absolvição, dependesse ela da santidade
pessoal do ministro.
Sem embargo, a índole judicial do Sacramento está a exigir
que ninguém pronuncie sentença senão sobre os seus súditos.
Só ao juiz compete lavrar sentenças; porém não basta a simples
qualidade de juiz; ocorre ainda saber em que tribunal exercerá
os seus poderes judiciais; quais as causas de sua alçada.
Daí a persuasão perpétua da Igreja, que careceria de valor
a absolvição proferida por um sacerdote a favor de um peni
tente que não estivesse submetido a sua jurisdição ordinária ou
delegada (D. 903). No ministro do sacramento da penitência
juntam-se pois dois poderes: de Ordem e de jurisdição.
Jurisdição ordinária tem-na o Sumo Pontífice sobre todo e
qualquer fiel, o Bispo sobre os seus diocesanos, o pároco sô-
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bre os seus fregueses. Jurisdição delegada c a do simples sa
cerdote aprovado pelo Bispo ou — nos conventos — pelo su
perior religioso.
Por motivos análogos, introduziu-se a praxe de reservar a
absolvição de certos pecados particularmente graves ao Bispo
ou ao Sumo Pontífice, com exclusão de outro confessor. Con
tudo, em perigo de morte, qualquer sacerdote pode absolver
qualquer penitente (D. 903), por concessão geral da Igreja (Cód.
dir.eito ecles. cân. 882).
Tribunal de justiça, mas de uma justiça toda orientada para
o perdão. Nos tribunais humanos, o juiz é obrigado a conde
nar o réu reconhecido culpado', por mais este manifeste arre
pendimento e bons propósitos. No tribunal da Penitência, em
que o réu é testemunha contra si mesmo, o juiz está obrigado
a não condenar mas a absolver o culpado arrependido.
Nos tribunais humanos, maior é a severidade para com os
reincidentes; no tribunal da Penitência o juiz perdoa setenta
vêzes sete, a saber: tantas vêzes quantas o penitente a êle re
corre com as devidas disposições (D. 895).
Justiça eminentemente medicinal, que, longe de tirar ao réu
a dignidade, lha restitui. O sacerdote olha o penitente como Je
sus olhava os pecadores: com ódio ao pecado e entranhado
amor ao pecador.
Mas não será uma baixeza ajoelhar-se aos pés de um ho
mem — quiçá pior que eu — para acusar-lhe as minhas fal
tas? Respondia Pio XI pelas palavras de Manzoni: “Quando
um sacerdote, profundamente comovido pela própria indignidade
e pela grandeza de suas funções, estender, sobre a nossa cabeça
inclinada, as suas mãos consagradas; quando intimamente hu
milhado, ao ver-se dispensador do sangue da sagrada aliança,
e assombrado ao proferir palavras que dão vida, êle, pecador,
absolve dás suas culpas a outro pecador; certamente que nós
ao levantarmo-nos de seus pés, não levamos a impressão de ha
ver cometido uma b a ix e z a ... E ’ que estivemos ajoelhados aos
pés dum homem que faz as vêzes de Jesus Cristo” (Ad catholici
sacerdotii, n .2 9 ).
Reavivar nossa fé de maneira a ver o mesmo Jesus Cristo
na pessoa do confessor muito ajuda a bem confessar-se, não
só aos que estão maculados de grandes pecados, mas ainda
aos que só têm faltas leves e que, por se dirigirem sempre ao
mesmo sacerdote, correm risco de não mais ver nêle senão o
confidente e conselheiro. Procuremos sempre discernir Jesus no
seu ministro.
Com maioria de razão podemos aplicar aos confessores o
que da comunidade cristã dizia Tertuliano aos penitentes pú
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blicos, para animá-los a vencer o respeito humano: “Quando
te lanças aos joelhos de teus irmãos, na realidade abraças a
Cristo, suplicas a Cristo. Do mesmo modo, quando êles vertem
lágrimas sobre ti, é Cristo que sofre, é Cristo que suplica o
Pai” (De paenit. c .1 0 ; ed. cit., t.l , p .6 6 1 ). Por isso dizemos,
ao encetar a confissão: “Meu pai, abençoai-me porque pequei”.
S. Francisco de Sales advertia os confessores: “Lembraivos que os pobres penitentes vos chamam de pai, e que deveis
ter para com êles coração todo paternal; recebê-los com doçura;
suportar com paciência a sua rudeza, ignorância e todos os seus
defeitos, como o pai do filho pródigo que se não enfadou com
o estado nojento de nudez e imundície em que vê seu filho, mas
abraça-o com efusão, beija-o com ternura, porquanto ele é pai,
e o coração dos pais está cheio de ternura para com os filhos”. 45
O sigík) sacramental

Juiz, médico, mestre e pai, tal é o confessor. E pode ser
tudo isso, embora suas inúmeras deficiências pessoais, porque
no tribunal sagrado faz as vêzes de Cristo.
Encontrará acabado modelo na pessoa do santo Cura d’Ars,
que passava diàriamente, no confessionário, de 11 a 12 horas
no inverno, e no verão de 16 a 18 horas, respirando a atmosfera
mefítica de uma igrejinha repleta de gente e, não obstante, jul
gando, curando, ensinando, com entranhas de pai amorosíssimo.
A par dos outros deveres para com o penitente, deve-lhe o
confessor o mais absoluto segredo sobre a matéria da confissão.
O que ele vem a saber no tribunal da penitência, êle não o sabe
como homem. O pecado foi confessado a Deus. E* pois ciência
divina e não humana.
À medida que se foi estendendo o uso da confissão privada,
auricular, insistiu-se mais sobre o direito do penitente ao silên
cio. Como se houvesse introduzido no sul da Itália o abuso de
publicar os pecados dos penitentes, S. Leão, em carta ao episcopado da Campânia, verberou, com indignação, tão lamentável
costume, declarando-o contra a “regra apostólica”, e ordenando
que fosse erradicado “por todos os meios” . Basta, acrescenta,
revelar as culpas da consciência unicamente aos sacerdotes, numa
confissão secreta. Louvando embora o espírito de fé dos peniten
tes que os levava a se submeter a tão rudu disciplina, observa
que muitos se afastariam do Sacramento, já por verecúndia,
já pelo temor de tornar conhecidos, de seus inimigos, certos
delitos que cairiam sob o castigo da lei civil. E ’ suficiente, con-

13) H am on, G onthier, Letourneau, Vie de S. F rançois de Sales, t . l .

p .50l.
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clui, a simples confissão que se faz a Deus e depois ao sacei*'
dote que ora pelos delitos dos penitentes.40
O 49 Concilio de Latrão, por isso que impunha a todos a
confissão anual, devia insistir sobre a inviolabilidade do sigilo.
Fê-lo em termos incisivos: “Tenha o máximo cuidado o sa
cerdote de não trair de qualquer maneira o pecador, por pa
lavras, sinais ou de outro qualquer m o d o ... sob pena de ser
deposto do ofício sacerdotal e desterrado até a morte num mos
teiro observante, a fim de aí fazer perpétua penitência” (D.
438; cf. 1220).
Além da tutela do penitente, poderiamos aduzir uma con
veniência teológica: o simbolismo sacramental exige o segredo.
De fato, a confissão tem por efeito cancelar o pecado, anulálo — por assim dizer — aos próprios olhos de Deus. O sigilo
significa de modo visível êsse invisível efeito. Tudo desapare
ceu, para sempre.
Teve o segredo da confissão os seus mártires. O mais cé
lebre foi S. João Nepomuceno, cruelmente torturado e, ao depois,
atirado, pés e mãos atadas, nas águas do rio Moldava, por se
ter recusado a revelar ao imperador Venceslau os pecados da
imperatriz. Conta-se que, exumado séculos mais tarde, só lhe
encontraram fragmentos de ossos carcomidos pelo tempo; mas a
língua, que tão bem guardara o segrêdo de Deus, estava fresca
e vermelha.
E, nos dias de hoje, chegam-nos, de por detrás da cortina
de ferro, notícias de novos mártires, que preferem a morte à
traição sacrílega.
A absolvição

Bem disposto o penitente, deve o confessor “desligá-lo”, ab
solvendo-o 4T: “Eu te absolvo de teus pecados, em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo”. E ’ a “forma” do Sa
cramento (D. 699, 89 6 ), que o perfaz dando plena unidade e
significação à série dos atos penitenciais.
Complexas as fases diversas do Sacramento, suas partes não
podem agir senão entrosadas, e a “forma” lhes dá a unidade
suprema, e manifesta que a Penitência é um juízo que significa
e realiza o perdão dos pecados acusados. Atos do penitente —
“quase matéria” — e “forma” da absolvição, constituem uma
só realidade sacramental que age instrumentalmente na produ
ção da graça remissiva.

<e) F. C avallera, T hesaurus doctrinae catholicae, P aris, Beauchesne,
1936, n . 1224. C f. D . 145.
<7) “ A b s o lviç ã o ” deriva do la tim “ absolvere” que s ig n ific a , entre
outros, desligar. D esligando os laços do pecado, a absolvição recon
cilia o penitente com Deus e com a Ig re ja (concedendo-lhe, se neces
sário fô r, o perdão das penas eclesiásticas).
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“Eu te a b s o lv o ...” Eu; como o poder das chaves é temí
vel! “Poder formidando, na verdade, é êste, e tão próprio de
Deus, que a mesma soberba humana se via forçada a negar que
poder tal pudesse ser outorgado aos mortais: “Quem pode per
doar os pecados, senão unicamente Deus?” (Mc 2 ,7 ). E na
verdade, ao vermos um homem, revestido da dignidade sacer
dotal, exercer essa faculdade, não podemos conter^Nos que não
repitamos, não à maneira dos fariseus, mas sim movidos de res
peito e admiração: “Quem é êste que até perdoa os pecados?”
(Lc 7 ,4 9). Pois bem, Jesus Cristo, o Homem-Deus, que como
tal tinha e tem “poder na* terra para perdoar os pecados” (L c
5,24) quis comunicá-lo com os seus sacerdotes, a fim de que,
pela largueza da divina misericórdia, pudesse acudir à necessida
de de purificação, que angustia todas as almas.
Fonte de grandíssima consolação é isto para todo o culpado
que, atormentado pelos remorsos da consciência, mas arrepen
dido, ouve aquela sentença proferida sobre si em nome de Deus:
“Eu te absolvo dos teus pecados”. E, o ouvi-la de lábios de
quem por sua vez tem que impetrar de outro sacerdote a mes
ma sentença, nem por isso rebaixa o benefício do Deus miseri
cordioso, antes parece que mais o realça; porquanto, antes que
a mão dum homem, se vê nisso a mão de Deus, que opera tão
admirável prodígio” (Pio Xí, Ad catholici sacerdotii, n .2 6 -2 8 ).
Em razão do caráter judicial do Sacramento, a fórmula da
absolvição não pode ser apenas declarativa, puro sinal manifestativo do perdão já concedido por Deus. Não mais seria sinal efi
caz, como convém ao símbolo sacramental. Por isso, na Igreja
latina, a fórmula é indicativa: pronuncia, de maneira positiva, a
sentença de reconciliação com Deus: “eu te absolvo” (D. 902,
919; cf. 751 s). Só no século XIII tal fórmula se tornou obriga
tória entre os latinos. Em algumas Igrejas orientais, usa-se —
relíquia da antiguidade — uma fórmula deprecativa; o confes
sor, na verdade, profere a sua sentença, mas sob forma aparente
de petição a Deus. Variações que não afetam a essência do Sa
cramento, mas dependem das determinações eclesiásticas. Seja
empregada esta ou aquela fórmula aprovada, ela realiza o que
significa, apaga os pecados e a pena eterna. O penitente, outrora
inimigo de Deus (Rom 5,10) e filho da ira (Ef 2,3 ), está no
vamente reconciliado com Deus. Por mais esteja a consciência
oprimida de crimes nefandos, limpa-se imediatamente. A ação
remissora é instantânea, pois Deus êle mesmo — a quem so
mente cabe ressuscitar a alma — opera o perdão, por seu mi
nistro. Jesus não disse a Madalena chorando a seus pés: teus
pecados te serão perdoados, mas: “são-te perdoados os pecados”.
E a pecadora de tal modo abriu sua alma à ação do Salvador,
que alcançou logo a santidade. Assim aconteceria a todos os pe
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cadores, fossem as suas almas igualmente desimpedidas, abertas
à graça do perdão.
“Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para
nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a ini
quidade” (1 Jo 1,9). O que o Cura d’Ars expressava à sua cân
dida e inimitável maneira: “Mais depressa do que a mãe tira
o filhinho do fogo, assim Deus perdoa ao pecador arrependido”. 48
IV.

OS EFEITOS DA PENITÊNCIA

A justificação do pecador

Alguns pecadores, premidos pelo temor do inferno, vão pro
curar no tribunal da Penitência sobretudo a remissão da pena
eterna. Saem do confessionário aliviados: passou-se uma espon
ja sobre o passado, escaparam aos tormentos infernais.
Concepção mesquinha dos efeitos do Sacramento. O princi
pal, na Penitência, é a ressurreição espiritual. Meu filho estava
morto e reviveu, dizia, jubiloso, o pai do pródigo (Lc 15,32).
Aos que se queixavam que os mortos não mais ressuscitavam co
mo ao tempo de Jesus, S. João Crisóstomo contestava que muito
maior milagre era a ressurreição do pecador.
Pela contrição, o penitente se despega do pecado, passa a
detestar o que culposamente amou. Pela absolvição, entrou em
contacto com o Salvador, caiu-lhe sobre a alma manchada uma
gota do Sangue redentor; purificou-se das obras mortas, para
servir ao Deus vivo (Heb 9 ,14). Removido o óbice do pecado,
revivem-lhe a graça justificante, as virtudes sobrenaturais, os
dons do Espírito Santo.
Aos seus servidores ordena o Pai do pródigo: “Tirai de
pressa o mais precioso vestido e vesti-lho, e metei-lhe um anel
ao dedo, e os sapatos nos pés” (Lc 15,22). O pródigo retoma
o seu antigo lugar na casa do Pai, restabelecido nos seus an
tigos direitos. O que a Tradição interpreta da reabilitação do
pecador arrependido, graças à revivescência nêle da vida divina.
À justificação no Sacramento da Penitência, podemos apli
car, guardadas, as proporções, o que ensina o Tridentino sobre
a justificação no Batismo: “Na justificação mesma, a par da
remissão dos pecados, são infundidas ao homem — por Jesus
Cristo no qual êle é inserido — simultaneamente a fé, a espe
rança, a caridade. . . Assim recebendo a justiça cristã, qual “mais
preciosa veste”, a êle dada por Cristo, em lugar daquela que
Adão, por sua desobediência, perdeu para si e para nós, os recémnascidos (pelo Batismo) são exortados a conservarem-na cân
dida e im a cu la d a ...” (D. 800; cf. 410). *)

**) H. M o n n in , Le Curé d’A rs, t.2 , p .324.
Iniciação Teol. II — 25
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S. Margarida Maria assim descreve o que lhe ocorreu na
alma por ocasião de uma confissão: “Parecia-me ver e sentirme despojada e, ao mesmo tempo, revestida de branca veste,
com estas palavras: Eis a veste da inocência, da qual visto a
tua alma, a fim de que não mais vivas senão da vida do Homem-Deus, a saber: vivas como não mais vivendo, senão dei
xando-me viver em ti. Porque eu sou a tua vida e não mais
viverás senão em mim e por mim”.
Como efeitos secundários do Sacramento, assinalou o Tridentino: por vezes a reconciliação com Deus é acompanhada,
nos homens piedosos e devotos, de paz e serenidade de cons
ciência, juntas a intenso consolo espiritual (D. 896).
Ponhamos agora o caso da insuficiência objetiva da contri
ção: o penitente cuida-se contrito, e de fato está contrito, mas
não bastante; falece-lhe detestação intensa do pecado ou energia
no firme propósito. Que será deste penitente? Alguns teólogos
opinam que a confissão será sem efeito. Outros pensam que o
Sacramento foi recebido vàlidamente, mas o seu efeito perma
nece em suspenso. Tão logo cheguem estes penitentes — por
exemplo, preparando-se à comunhão — a odiarem suficientemente o pecado como mal detestável sobre todos os males, a
firmarem de vez o seu bom propósito, desaparecido o óbice, se
rão remidas as faltas.
Os pecados mortais, é certo, não podem ser apagados um
sem o outro. De que serviría entristecer-me de um ato de re
beldia e alegrar-me de um outro? Como voltaria à alma o amor
teologal? Impossível amar a Deus e ser inimigo dele a um tempo.
Ao contrário, é possível a coexistência da graça e do peca
do venial, por isso que as faltas leves não apagam a caridade,
diminuem-lhe apenas o fervor. De sorte que podemos obter per
dão dos pecados mortais e não sermos perdoados dos veniais.
Possível ainda que seja remetido este pecado venial e não aquele.
De um modo geral, só são remidas pelo Sacramento as faltas
de que nos arrependemos com sinceridade. Se conservamos ape
go a esta ou aquela, como podería ser perdoada?
Enquanto devolve a graça justificante ao penitente em es
tado de pecado mortal, tornando-o de novo filho de Deus e mem
bro vivo de Cristo, o Sacramento conserva esta graça no que
já está de posse da amizade divina. Conserva-a e acresce-a. Na
Penitência, a graça propriamente sacramental reveste uma moda
lidade nitidamente medicinai “Pelo Sacramento da Penitência ofe
rece-se aos membros da Igreja caídos em pecado uma medicina
salutar, que serve não só a restituir-lhes a saúde, mas a preser
var os outros membros do Corpo Místico do perigo de contágio,

4U) V ie de la Bse. M a rg u e rite M a rie etc., p .45.
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e até a dar-lhes estímulo e exemplo de virtude” (Mystici Corporis Christi, n .1 6 ).
Enfraquecida, enferma, a vontade vê-se enrijecida, sanada,
fortificada contra as tentações, propensa a desarraigar os maus
hábitos. Vem comprová-los a cotidiana experiência das almas
escravas do vício, e que, a pouco e pouco, pelo Sacramento,
emergem das trevas à luz. Por fim, libertam-se. A Charles de
Foucauld, pecador inveterado e escandaloso, bastou até uma só
confissão para enveredá-lo definitivamente no caminho da alta
santidade.
A revivescência dos merecimentos

* Além da vida sobrenatural, revivem, na alma, os merecimen
tos que porventura ganharam pelas boas obras passadas. À pri
meira vista, parecería tudo perdido, irremediàvelmente. Quem
rompeu com Deus, como poderia merecer a seus olhos? “Ainda
que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, e
entregasse o meu corpo às chamas, se não tiver a caridade,
nada disto me aproveita” (1 Cor 13,3). Ainda que Deus o per
doe, o pecador perdeu qualquer título à recompensa.
Mas, na sua misericórdia sem limites, Deus não aniquila os
merecimentos passados. Êles perduram no seu pensamento e na
sua aceitação. Apenas suspende-lhes o valor. Quedam-se como
paralisados, inoperantes. Não produzem mais o seu efeito pró
prio, que é levar-nos à vida eterna, como prometeu o Salva
dor: “já que fôste fiel em poucas c o is a s ... entra no gozo de
teu Senhor” (Mt 25,21).
Desde que o pecador se arrependa e volte à amizade do
Pai, são-lhe os merecimentos revitalizados e restituidos. Embora
a Igreja não se tenha dirctamente pronunciado 50, tal é o ensi
namento unânime dos teólogos.
Em que medida revivem? Plenamente, ou com valor dimi
nuído? Dividem-se aqui os doutores. Afirmam alguns, sem res
trição, a revivescência integral tanto da vida sobrenatural quan
to dos merecimentos. Outros fazem depender o grau de revi
vescência das disposições subjetivas: perfeição da compunção,
fervor da caridade, no momento em que a alma é reconciliada
com Deus.
De qualquer forma, aos olhos atentos e devotos, o Sacra
mento da Penitência aparece como o mistério da reconciliação
de um filho ingrato com o melhor dos Pais. Mistério do Amor
misericordioso. Do coração tantas vezes perdoado jorra, espon
tâneo, o grito do Salmista: “Cantarei eternamente as miseri
córdias do Senhor” (SI 88,2).

G") A lgu n s teólogos tira m um argum ento in d ire to dos ensinam entos
trid e n tin o s (D . 809, 836).
25*
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S ÍN T E S E
I. A segunda tábua após o n a u frá g io . 1° Os rig o rista s antigos (T e rtu lian o , H ip ó lito , N o va cian o ) sustentavam que à Ig re ja falecia o poder
de pe rd o a r certos pecados com etidos após o Batism o. D o u trin a g e ra 
dora de desespêro nos relapsos. E ra m enoscabar a m ise ricó rd ia do Sal
vador. T endo êle fun d a d o a Ig re ja com o sociedade de salvação não
podia de ixá -la assistir, im potente, à ruína de seus filhos. Convinha pois
a in stitu içã o de um Sacram ento destinado a re sg a ta r as fa lta s com e
tidas após o B atism o.
29 Jesus, após haver fe ito de Pedro o fundam ento da sua Ig re ja ,
con fia -lhe as “ chaves” do R eino dos céus (M t 16,19) com prom etendo-se
a ra tific a r o que o A p ó sto lo houvesse lig a d o ou desligado. M ais ta rd e
conferiu êsse " poder das chaves” aos ou tro s A póstolos (M t 18,18). E,
depois de ressuscitado, especificou que ta l poder ju d ic ia l com preendia a
rem issão dos pecados (Jo 20,21-23). E stava in s titu íd o o S acram ento da
P enitência. O “ poder das chaves” envolve duas m odalidades: chave da
ciência (conhecer os pecados p ara poder ju lg á -lo s ); chave do poder,
para lig a r ou d esligar. A eficácia concreta do poder depende das dis
posições do penitente (confissão, contrição, p ro p ó s ito ); Jesus deixou
aos A póstolos a determ inação concreta do exercício do poder. Êle se
estende a todos os pecados.
39 O poder das chaves deve ser permanente como os dem ais meios
necessários à salvação dos homens. N ão só os A póstolos, como os
seus sucessores, repetem os gestos de perdão de Jesus.
49 A P enitência é Sacram ento porque com porta um sinal sensível
(atos do penitente e do confessor) que significa e realiza o perdão
(e fe ito e s p iritu a l).
59 Im possível ao hom em batizado que cai em pecado grave o b te r
a graça sem o S acram ento, ou pelo menos o desejo dêle. A con triçã o
p e rfe ita inclui ta l desejo, ainda que im p lícito .
69 Podem os a p o n ta r as seguintes conveniências do S acram ento: a)
é m ais fá c il chegar à con triçã o p e rfe ita através do rito sacram ental;
b) basta, no Sacram ento, a con triçã o im p e rfe ita ; c) é-nos precioso te r
um sinal sensível do p e rdão; d) o pecado tem repercussões sociais, é
pois n a tu ra l que seja perdoado pelo representante da com unidade cristã.
79 Essa repercussão social do pecado, que prejud ica o C orpo M ís
tico, ajuda a entender a penitência pública ou “ exom ologese” na Ig re ja
antiga. Esta com po rta va : a ) confissão ao B ispo; b) sentença do B isp o ;
c) satisfação pú b lica p or duras obras penitenciais; d) reconciliação
pública.
89 A confissão secreta ou p riva d a e xistiu desde sem pre como p ro 
vam vário s docum entos. E ra com um em perigo de m orte. G eneralizouse e fo i substituindo, aos poucos, a
penitência pública sob a in flu ê n 
cia m onástica ( “ p enitenciais” irlandeses). A reconciliação passou a ser
concedida antes de cum prida a satisfação. A confissão secreta fo i im 
posta a todos, em 1215, pelo 49 C oncilio de Latrão. Enquanto a te o 
logia a ntiga ressaltou a “ satisfação” , a teologia do século X II va lo 
rizava a “ c o n triçã o ” e a do século seguinte a “ absolvição” . Sob as va
riações sup e rficia is da d iscip lin a , perm aneceram intactos os elementos
constitutivos da essência do Sacram ento.
II. Os A to s do penitente. A “ quase m atéria” do Sacram ento é:
a contrição, confissão e satisfação, partes integrantes do rito sacram ental.
I 9 A contrição obtém a p rim azia entre os atos do penitente; os ou
tros, excepcionalm ente, podem fa lta r, mas eia é indispensável. Sem ela
não há perdão, em caso algum . A fastados de D eus por um ato liv re ,
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pecam inoso, devemos v o lta r a Deus, converter-nos pela contrição. E sta
com porta:
A ) o arrependimento: dor da alm a e detestação do pecado co
m etido. Não é sim ples tristeza n a tu ra l de haver praticado o m a l; deve
te r m otivos sob re n a tu ra is; detestar o m al por ser ofensa a Deus. N ão é
necessàriam ente afeto sensível; é a to : l 9 da inteligência que percebe a
m alícia do pecado, com o in sulto a D eus pela rebelião contra a sua lei,
pela recusa de am á-lo sôbre tôdas as coisas; enfeia a alm a ; p re ju d ica
o C orpo M ís tic o ; 29 ato da vontade, que aborrece o pecado, querería
a n iq u ilá -lo . — Deve ser universal (estendendo-se a todos os pecados
graves sem exceção) e soberana (detestando-os sôbre todo o u tro m a l).
A con triçã o perfeita tem p or m o tivo a d o r pelo pecado como ofensa a
D eus in fin ita m e n te am ável. A con triçã o im p e rfe ita ou atrição tem p o r
m o tivo a d o r pelo pecado p o r causa de sua fealdade e dos castigos
que merece. A contrição p e rfe ita dispõe im ediata e in falivelm ente a re
ceber o perdão, de sorte que o perfeitam ente c o n trito , antes mesmo de
receber a absolvição sacram ental, já está perdoado, em bora a c o n tri
ção encerre o desejo da absolvição, e não seja in ú til a subseqüente ab
solvição, que aum enta a graça e resgata certas penalidades tem porais.
P a ra chegar à contrição p erfeita, m u ito vale a consideração dos s o fri
m entos do Senhor. A con triçã o im p e rfe ita dispõe a ser perdoado pela
recepção atual do S acram ento; sem êste não tem eficácia.
B ) o firme propósito é consequência do arrependim ento. Êste visa
o pecado passado, aquêle o pecado fu tu ro , resolve m e lh o ra r de vid a.
E n tre ta n to , ta l a nossa fra g ilid a d e , que um p rop ó sito firm e e sincero
nem sem pre consegue e vita r a reincidência. S inal certo do prop ó sito é a
d ilig ê n cia em e v ita r as ocasiões próximas de pecar.
29 A confissão é um in ício de desagravo. Reconhecendo-nos culpa
dos, acusam os as nossas fa lta s ao m in is tro de Deus. N a M issa fazem os
a "co n fissã o r it u a r ; na Idade M édia estava m u ito em uso a “ confissão
aos le ig o s” , sem v a lo r sacram ental. A “ confissão sacram ental secreta”
é de in stitu iç ã o divina. D e riva do cará te r judicial do Sacram ento: im 
possível ju lg a r — ligando ou desatando — sem conhecer a fa lta . D aí
a necessidade da integridade da confissão. Devem ser acusados todos
os pecados certam ente graves, com o seu núm ero e as circunstâncias
que lhes m udam a espécie. E' a “ m a té ria ” o b rig a tó ria da confissão. Os
pecados veniais são m atéria suficiente, em bora não necessária; a acusa
ção dêles favorece o progresso e sp iritu a l, re stitu in d o o fe rv o r da ca
ridade. A in te g rid a d e da confissão pressupõe dilig e n te exame de
consciência.

3 9 A satisfação visa aplacar a Justiça d ivina fe rid a pela rebeldia
do pecador, e tam bém castig a r o dem asiado apego ao criado. A ssim
será restabelecida a ordem . E serem os escarm entados. E nquanto a con
triç ã o apaga a culpa, a satisfação apaga a pena. O Sacram ento da
P enitência é o grande m eio de escapar ao in ferno. Êle abre-nos as p o r
tas do céu. Restam ainda a sa ld a r as penas temporais, aqui na te rra
ou m ais tarde, no p u rg a tó rio . C ris to já expiou por nós, mas fazem os
nossa, pessoalm ente, esta expiação, pelas obras penitenciais oferecidas
em união aos m erecim entos de C risto. A ssim reparam os condignam ente,
pois que as nossas satisfações, p o r serem oferecidas em C risto, equi
valem às penas m erecidas. As obras penitenciais são, sobretudo: a ora
ção, o jejum, a esmola. Sobrelevam as p ráticas satisfa tó ria s que o con
fessor nos im põe em “ penitência” . Adem ais, a recepção frutuosa do
Sacram ento confere um cunho penitencial a tôdas as nossas boas obras,
bem assim com o às provações aceitas com paciência. Podem os tam bém
nos v a le r dos m erecim entos dos Santos e das indulgências.
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III. Os A to s do C onfessor. I 9 Ministro (to Sacramento. C risto con
fe riu o poder das chaves exclusivamente aos A póstolos e aos seus su
cessores. a) poder ju d ic ia l, a rem issão dos pecados não pode ser a tri
buída a todos os cristãos, mas apenas aos juizes estabelecidos p o r C ris 
to ; b ) p e rdoar é ser m edianeiro, sob C risto , entre Deus e os homens,
o que com pete aos sacerdotes; c) o S acram ento da P enitência h a b ilita
a receber a E u c a ris tia ; dispenseiro da E u ca ristia, o sacerdote será dispenseiro do perdão. Os seus poderes sôbre o C orpo M ístico derivam
de seus poderes sôbre o C orpo eucarístico. Poderes que lhe vem do
Sacram ento da O rdem e que são inamissiveis, em bora a sua in d ig n i
dade pessoal. M as o ju iz só pode absolver os seus súditos. D onde a
necessidade da jurisdição o rd in á ria ou delegada. D onde tam bém a p ra 
xe de “ re se rva r" a absolvição de certos delitos. Juiz, o confessor é
tam bém m édico e pai. A ju stiça, no Sacram ento, é, p or essência, m i
sericordiosa e m edicinal.
29 O confessor deve ao penitente absoluto sigilo. O que ouviu em
confissão é segrêdo de Deus. A dem ais, o sim bolism o sacram ental pede
o s ig ilo como sinal da anulação do passado.
3* A '‘forma’' do S acram ento é constituída pelas palavras da ab
solvição, que m anifesta e realiza a índole ju d ic ia l do rito . P o r.s e r uma
sentença, a fó rm u la não deve ser d e cla ra tiva senão in d ic a tiva (com o
entre os la tin o s) ou aparentem ente d eprecativa (com o entre os g re 
go s). A “ fo rm a ” realiza o que s ig n ific a : perdoa instantâneam ente.
IV . E feitos da Penitência. I 9 O pecador ressuscita espiritualm ente.
S ão-lhe devolvidas a graça san tifica n te , as virtu d es sobrenaturais, os dons
do E s p írito Santo. N o que já se encontra em estado de graça, o Sa
cram ento aum entará e conservará essa graça. Se a con triçã o do pe
nitente não fo i bastante, afirm a m alguns teólogos que a confissão será
sem e fe ito ; outros preferem d izer que ta l e feito perm anece em suspenso,
à espera de um arrependim ento suficiente. Os pecados m o rta is não po
dem ser apagados um sem o outro. Podem ser rem idos os m o rta is sem
os veniais; ou um venial sem o o u tro . Só é perdoada a fa lta da qual
nos arrependem os suficientem ente.
29 A graça sacram ental é medicinal: cura, fo rtific a , precave.
39 Os merecimentos ganhos antes do pecado grave são restituídos
pela reconciliação, não sabemos ao certo em que m edida.

CAPÍTULO

VI

0 SACRAMENTO DOS ENFERMOS
A ssistência

indispensável

ao doente

A 26 de junho de 468, o Papa S. Celestino I escrevia aos
Bispos das províncias de Viena e Narbona, para repreender al
guns rigoristas, que negavam a reconciliação a certas categorias
de pecadores, ainda no artigo da morte. “Chegou a nosso co
nhecimento, dizia, que a penitência é recusada aos moribundos,
e que se não consente aos desejos dos que anseiam para que
se lhes auxilie a alma com esse remédio. Horroriza-nos que al
guém seja cruel ao ponto de desesperar da misericórdia de Deus,
como se a qualquer momento Deus não pudesse acudir a quem
a êle recorre, e livrar o homem, perigando sob o fardo dos pe
cados, porém desejoso de ser desimpedido. Que é isso, pergunto,
senão infligir ao moribundo nova morte e, por crueldade, ma
tar uma alma, recusando-lhe a absolvição?” (D. 111).
Censura severa e apêlo angustiado, a que já aludimos no
capítulo anterior. Tão importante o assunto, que nos não pe
jamos de a êle retornar.
Tocam-se os extremos: os laxistas de hoje dão as mãos
aos rigoristas de antanho; matam as almas, privando-as, no mo
mento supremo, da assistência de sua Mãe, a Igreja.
Sabemos, por experiência, quanto despedaça o coração pro
por a um enfêrmo mui estremecido os últimos Sacramentos. Mas
porventura não lhe proporíamos um tratamento penoso, uma ope
ração dolorosíssima, no afã de tudo tentar para lhe salvar o cor
po? Para a alma, nada faríamos? Seria aterradora prova de materialismo prático. Creriam os nossos católicos, até os de comu
nhão freqüente, que tudo acaba com a morte? Ignorariam que
a sorte eterna de seus caros se joga naquele instante?
Mal entendido amor, que confina com a crueldade, recusar
os Sacramentos ainda ao doente que os pede! — “Que idéia!
Não chegou a hora!” E quem assim mente bem sabe que a
hora está mais que chegada. — “Mas foi cumpridor dos seus
deveres; bom pai; bom marido”. Não há dúvida. Mas nem
mesmo faltas veniais terá cometido? terá cumprido os seus de[391J
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veres religiosos? “Horrenda coisa c cair nas mãos do Deus vivo”
(Heb 10,31), diz a inerrante Escritura.
“Mas vai dar-lhe um choque fatal!” Eis a grande obje
ção. Supersticioso terror persuade os nossos católicos que o
padre traz consigo a morte. Entretanto, não temos conhecimento
de um só caso em que a Extrema-Unção tenha morto o doente.
Em compensação, sabemos de muitos em que o tratamento mé
dico matou. Sem embargo, tudo se tenta com o médico.
Acresce que não existe necessidade alguma de propor os
Sacramentos de maneira abrupta. Pode-se, deve-se até, preparar
o ânimo do enfêrmo. O mais das vêzes, aliás, a sensibilidade, já
embotada pelo mal, tem fracas possibilidades de reação. Amiúde também, o doente percebe a gravidade do seu estado; não
fala, para não afligir os familiares, mas, no fundo, deseja os
celestes remédios que o ampararão. Longe de aterrorizá-los, será
verdadeiro alívio, para eles, a visita do sacerdote, trazendo-lhes
paz à consciência. Ainda sob o mero ponto de vista psicológico,
longe de abater, os Sacramentos acalmam e confortam o enfêr
mo, despertando ilimitada confiança no poder divino. Quantas
e quantas vêzes, a recepção dos ritos da Igreja é seguida por
uma melhoria, ainda que passageira.
Se porventura a Extrema-Unção apavora, é justamente por
que se aguarda, para chamar o padre, a derradeira extremidade.
Ora, os santos óleos não são o Sacramento dos cadáveres, nem
apenas dos agonizantes, mas o Sacramento dos enfermos, ins
tituído para o reconfôrto espiritual e corporal dos doentes.
O qualificativo “extrema” reveste aqui um sentido mui re
lativo. 1 Embora a unção convenha, sobretudo, aos que che
garam a fim de vida (D. 910), muito longe está de lhes ser
reservada. Basta uma doença mais grave, para que se possa
e deva recebê-la.8 Ora, de uma doença, grave embora, é possí
vel convalescer. Conhecemos tantos religiosos, sacerdotes e até
cristãos fervorosos, que já foram ungidos uma ou mais vêzes,
e se restabeleceram. De fato, o Sacramento traz melhoras até
ao corpo. Curaria muito mais, fosse recebido em tempo. Aguar
dar o estado de coma para administrá-lo, e esperar ainda a cura,
equivaleria a exigir constantes milagres de Deus. Ninguém pro
tela o tratamento médico até o derradeiro instante.
Persuadam-se os nossos católicos dessas verdades, e a
Extrema-Unção perdería muito do terror que inspira. Não mais*)

*) Êste epíteto aparece apenas no século X II. E xp lica -o o C ate
cism o Rom ano, p o r ser esta, “ de tôdas as sagradas unções prescritas
p o r N osso Senhor em sua Ig re ja , a ú ltim a na ordem de a d m in is tra çã o ’'
(p .2 , c .6 , n .2 , p .3 5 5 ).
a) A ind a quando há dúvida sobre a existência de real p e rigo de
m orte, pode-se con fe rir, condicionalm ente, a E xtrem a-U nção (C ó d ig o de
d ire ito ecles., cân. 941).
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aparecería qual veredicto fatal, que condena à morte sem re
missão possível.
Em conclusão, leitor amigo, quando enfermares, não te fies
dos teus parentes — sobretudo dos mais caros — nem lhes
peças os Sacramentos, que certamente tos negariam. Pede ape
nas que te tragam a comunhão. A sós com o sacerdote será
mais fácil.
E, enquanto estamos com saúde, aprendamos a amar esse
rito e a sermos gratos ao Senhor. Êle abençoou os albores de
nossa vida, inclina-se também sobre o entardecer. Fica conosco
porque se faz tarde e o dia declinou (Lc 24,29). Fortificanos contra os assaltos do demônio que se multiplicam naquela
hoira decisiva (D. 9 0 7 ); dá-nos um Sacramento que nos abre
o céu. “Ao leito dos moribundos acode a Igreja, mãe compassi
va, e com o Sacramento da Extrema-Unção, se nem sempre
lhes dá a saúde do corpo, por Deus assim o dispor, dá-lhes
às almas feridas a medicina sobrenatural, e abre-lhes o céu,
onde como novos cidadãos e seus novos protetores, gozarão por
toda a eternidade da divina bem-aventurança” (Mystici Corporis Christi, n .1 7 ).
Dêste derradeiro esforço de ternura e misericórdia do Sal
vador podemos dizer o que, a outro propósito, dissemos da
Eucaristia: “Jesus, tendo amado os seus que estavam no mun
do, amou-os até o fim” (Jo 13,1) — tomando, desta feita, o
têrmo “fim”, no sentido de fim de nossa vida.
Doutrina da Escritura

A fé divina, definida pelo Concilio Tridentino, nos faz crer
que a Extrema-Unção é um Sacramento instituído por Cristo
Senhor e promulgado pelo apóstolo S. Tiago (D. 926; cf. 315,
451, 465, 700, 844, 2048). Quando Jesus o instituiu, não sabemos.
Ensina o Concilio que este Sacramento foi “insinuado” pe
las palavras do evangelho de S. Marcos: “E, tendo partido (os
Doze), pregavam aos povos que fizessem penitência, e expe
liam muitos demônios e ungiam com óleo muitos enfermos e
curavam-nos” (6,12-13).
Êsse texto apenas “insinua” : vemos um prelúdio ou esboço
carismático do Sacramento, como se verifica pelos textos pa
ralelos de S. Mateus (10,8) e S. Lucas (9 ,1 -2 ): o rito era
um meio de obrar milagres. Não se fala em remir pecados. Êste
poder, só depois de ressuscitado, Jesus dá-Io-á aos Apóstolos.
Por ocasião dessas unções curativas, pode o Mestre ter or
denado que, mais tarde, os Apóstolos empregassem unções ri
tuais, como meio normal de assistir os doentes graves, para sal
var às vezes os corpos e sempre as almas bem dispostas.
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Quanto à promulgação, por S. Tiago, reza: “Está alguém
entre vós enfermo? Chame os presbíteros da Igreja, e orem so
bre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração
da fé salvará o doente; o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ser-Ihe-ão perdoados" (5 ,1 4 -1 5 ).
Promulgação, precisa o Tridentino, e não instituição. S.
Tiago apenas deu a conhecer o rito estabelecido pelo Senhor,
e prescreveu aos fiéis que fizessem uso dêle. Tal rito é, ver
dadeiramente, um Sacramento da Nova Lei. Assim a Igreja o
recebeu da Tradição apostólica, assim o definiu o Concilio Tri
dentino (D. 9 0 8 ), assim o declarou novamente Pio X contra
o evolucionismo modernista (D. 2048).
Perscrutemos o texto inspirado, com maior detença.
A) “Está alguém entre vós enfermo” . Indica-se o sujeito
do Sacramento. Não pode ser pagão ou judeu, mas deve ser
de “entre vós" batizados. Tampouco convém ao cristão em todo
0 momento, mas apenas quando se encontra “enfêrmo”. E que
esta enfermidade seja de corpo e não de alma, mostra-o o con
texto. Às doenças da alma acode a Penitência. A Extrema-Un
ção também cura as almas, como dirá o apóstolo a seguir, mas
somente por ocasião de enfermidade corporal.
B) “Chame os presbíteros da
pois que impossibilita o fiel de ir
chamá-los a si. E êsse chamado é
reito a ser assistido, recorre aos
ministros de Cristo.

Igreja”. Doença mais grave,
ter com os presbíteros; deve
algo oficial: o fiel tem o di
presbíteros na qualidade de

Para chamar, é necessário desejar. Enquanto o Batismo re
genera o recém-nascido sem que êste seja capaz de desejar, não
assim a Extrema-Unção; ela exige um mínimo de disposições.
“Chame". O imperativo significa uma recomendação urgen
te ou um preceito estrito? Não está claro. Caberá à Igreja pre
cisar o sentido.
Temos ainda, na palavra apostólica, a indicação do minis
tro do Sacramento: são os “presbíteros da Igreja". Falso seria
interpretar o vocábulo simplesmente como “ancião”. Trata-se,
sem contestação possível, daqueles chefes das comunidades de
que, em termos idênticos, nos fala S. Paulo (At 20,17,28;
1 Tim 5,17-19; cf. At 11,30; 14,23; 21,18; 1 Ped 5 ,1). Aliás,
assim fixou infalivelmente a interpretação o Concilio Tridenti
no (D. 929).
C) “E orem sobre êle, ungindo-o com óleo, em nome do
Senhor”. Indica-se aqui: a) a “matéria remota” : o óleo de oli
veira; b) a “matéria próxima": a unção; c) a “forma” : é a
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oração que acompanha a unção; prece feita “sobre” o doente,
suposto deitado, pelo presbítero que, de pé, por êle suplica; d)
a índole do rito e a sua eficácia: em nome do Senhor. Não é
remédio humano, senão divino. E os presbíteros não agem por
iniciativa própria, mas como ministros do Senhor Jesus.
D) “E a oração da fé salvará o doente”. A partir daqui
enumera o apóstolo os efeitos do Sacramento. For meio da ora
ção, inspirada pela fé, salvar-se-á o doente. O verbo, assaz im
preciso, não indica se o corpo, se a alma, se ambos. Impossível
que S. Tiago tenha em vista a saúde do corpo exClusivamente,
como sonham alguns protestantes. Equivalería a prometer aos
cristãos vida sem termo; bastaria, a cada enfermidade, chamar
os, presbíteros.
A imprecisão é sem dúvida intencional: poderá variar o
efeito, segundo os desígnios de Deus e as disposições dos doen
tes. Para alguns será a volta à saúde, para os outros uma san
ta morte, para todos a paz da consciência. Aparece de novo que
os Sacramentos não têm efeitos mágicos. São os “Sacramentos
da fé”. Ato de fé, não apenas privado — de quem é ungido —
mas também ato de fé oficial da Igreja, que dispensa o Sacra
mento, que pronuncia a “oração da fé”, faz ao Salvador um der
radeiro apêlo em prol dêste seu filho que está para morrer.
E ) “E o Senhor levantará o doente” . (Assim reza o gre
go, enquanto a Vulgata diz “aliviará”). De novo um verbo im
preciso: seja que o Senhor levante o enfêrmo do leito pela cura;
seja que lhe levante a alma pela infusão de confiança na divi
na misericórdia; seja enfim que o prepare a esperar, de pé,
Cristo Jesus, quando vier julgar os vivos e os mortos. O após
tolo nada parece excluir. Caberá à Igreja explicitar-lhe as pa
lavras, sob a moção do Espírito Santo.
F ) “E se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados” .
Surpreende, à primeira vista, a proposição condicional. Porven
tura' todos não são pecadores, e o próprio S. Tiago não disse
acima: “todos tropeçam em muitas coisas” (3 ,2 )? Mas pode
alguém ter pecado, e muito, porém já haver conseguido remis
são de suas faltas pela penitência. O apóstolo visa os que, de
fato, têm pecados a resgatar. Poucos ou muitos, “ser-lhes-ão
perdoados”.
Em suma, o rito, proclamado por S. Tiago, consiste num si
nal sensível (unção e oração), instituído de modo permanente
para alívio do enfêrmo, e que produz a graça por êle signifi
cada. Temos pois um Sacramento.
Dessas mesmas palavras apostólicas, podemos colher a se
guinte definição do Sacramento dos enfermos: unção de óleo,
acompanhada de súplica, feita sobre os doentes pelos presbite-
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ros, a fim de lhes procurar a saúde da alma — pela remissão
dos pecados, quando necessária — e, querendo Deus, a saúde
corporal.
Separados da Igreja, os protestantes foram condenados a
excogitar interpretações pessoais e fantasiosas. Para alguns, a
unção se confundia, primitivamente, com o dom carismático dos
milagres, era uma terapêutica prodigiosa; para outros, é um rito
arcaico caído em desuso; para outros, é bela cerimônia de in
venção humana, privilégio dos velhos de cada comunidade; para
todos, a Extrema-Unção não é um Sacramento instituído por
Cristo. Opiniões heréticas anatematizadas pelo Tridentino (D.
9 2 6 -9 2 9 ).
Agradeçamos mais uma vez a assistência perene garantida
por Jesus à sua Igreja, para ensinar-lhe, por seu Espírito, toda
a verdade (Jo 16,13). Dócil à iluminação do alto, pôde a Igre
ja entender e fielmente interpretar o mandamento do apóstolo
S. Tiago, e assim trazer até nós este Sacramento, último con
forto sobrenatural de nossas almas. Nas expressões do Conci
lio Tridentino: “das palavras de S. Tiago, recebidas de mão
em mão pela Tradição apostólica, a Igreja aprendeu e ensinou
a matéria, a forma, o ministro próprio e o efeito próprio deste
salutar Sacramento” (D. 908).
A Tradição

Sobremodo escassos os testemunhos primitivos sobre o uso
da Extrema-Unção. Nem é de estranhar. Ainda hoje se escreve
parcamente sobre êste Sacramento em comparação com os ou
tros. Acresce que os comentários antigos sobre a epístola de S.
Tiago se perderam todos sem exceção. O mais velho que nos res
ta data do século VIII; tem por autor S. Beda, que aliás atesta
o uso do Sacramento em sua época.
Em alguns Santos Padres — como Orígenes, S. João Crisósto
mo — e nas diversas liturgias, encontramos textos que são mais
alusões, indícios que testemunhos explícitos. Em compensação,
no ano de 416, o Papa Inocêncio I, respondendo a uma con
sulta, ensina que os “presbíteros” de que fala S. Tiago, são
não só os simples sacerdotes como, ainda, o Bispo. Se ele, e
êle só, consagra o óleo com o qual se faz a unção, com maioria
de razão poderá ungir o doente. Declara o pontífice que o Sa
cramento deve ser negado aos que estão fora da comunhão da
Igreja. Alude também ao costume que tinham os fiéis de se
untarem êles mesmos com óleo santo (D. 9 9 ).
Numerosos documentos litúrgicos e hagiográficos mostram
a distinção, vigente já então, entre o uso privado e o uso sa
cramental dêsse óleo — um pouco como hoje distinguirnos o
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uso iitúrgico e o uso particular da água benta. Os Padres do
deserto mandavam óleo bento aos doentes para unções curativas;
costume este que se conservou pela Idade Média adentro, co
mo vemos, por exemplo, na vida de S. Genoveva. A pouco e
pouco, foi-se delimitando, com nitidez sempre maior, a unção
dos enfermos pelas mãos sacerdotais, como rito sacramental.
No texto de S. Tiago, infalivelmente interpretado e expli
cado pela Igreja, encontramos a pura essência do Sacramento,
mas, ao passar dos séculos, sofreu o rito certas modificações:
número de unções, palavras da “forma”, número de ministros.
Tudo acidental. Variações decorrentes do poder que cabe à
Igreja de modificar a “matéria” e a “forma” dos Sacramentos,
seyi lhes desnaturar a substância. O rito atual é idêntico —
quanto à substância — à unção sacramentai promulgada por
S. Tiago. “Sem dúvida alguma, afirma o Tridentino, a Igreja
romana, mãe e mestra de todas as outras, nada modificou na
administração dessa unção — pelo menos quanto à essência do
Sacramento — do que prescreveu S. Tiago. Não se pode por
tanto menosprezar tão grande Sacramento, sem grave pecado
e injúria ao Espírito Santo” (D. 910).
“Matéria” e “Forma”

A “matéria remota” é o azeite doce, de oliveira, consagra
do com grande solenidade pelo Bispo, na Quinta-feira Santa
(D. 424, 700, 908). Essa consagração é indispensável à validez
do Sacramento (D. 1628 s). Mas a Santa Sé pode delegar a
um simples presbítero a faculdade de consagrar o óleo dos en
fermos, o que é o uso das Igrejas orientais.3
A escolha da “matéria” depende das idéias antigas sobre
o valor medicinal do óleo de oliveira. Isaías, por exemplo, com
parava o deplorável estado de Israel ao de um doente: “des
de a planta do pé até ao alto da cabeça, não há nêle nada
são; tudo é uma ferida e uma contusão, e uma chaga entumecida, que não está ligada, nem se lhe aplicou remédio para
a sua cura, nem foi suavizada com óleo” (1 ,6 ). E na parábola
do bom samaritano, está dito que êle atou as feridas do viajante
assaltado pelos ladrões, lançando nelas azeite e vinho (Lc 10,34).
Ótimo símbolo portanto de um remédio sobrenatural, que lim
paria e suavizaria as chagas da alma, mitigaria as dores do
corpo, e por vêzes, querendo Deus, remediaria a enfermidade.
Já sabemos, por outro lado, que o óleo era considerado
como fonte de força e destreza para os atletas; daí o seu emprêgo na Crisma. Assim, no Sacramento dos enfermos, êle robustecerá a alma para os supremos combates. Na bênção dos*)

*) C ódigo de d ire ito ecles., cân. 945; D. 1086.
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santos óleos, o Bispo pede a Deus que “este óleo se possa tor
nar unção espiritual, para fortificar o. templo do Senhor”.
Temos assim um simbolismo plurivalente do óleo: para o
corpo, significará remédio que alivia, e de quando em vez, restítui a saúde; para a alma, significará sempre a cura espiritual
pela remissão dos pecados ou de suas conseqüências; significa,
por vêzes também, fortalecimento para o derradeiro combate.
A “matéria próxima” é a unção ou unções, cujo número va
riou no decorrer do tempo. Durante longos séculos, foram em
número de sete: nos cinco sentidos, nos pés e na região lombar
(D. 7 0 0 ). Segundo a praxe vigente, omite-se sempre esta últi
ma; a penúltima pode ser deixada por qualquer motivo razoá
vel. Em caso de verdadeira necessidade, bastará uma só, na
fronte. ' Ungimos os diversos sentidos porque são as fontes mais
comuns dos pecados: os olhos, tão curiosos de saber, ainda o
mal; as orelhas, que acolheram palavras pouco caridosas ou de
sonestas; os lábios, que se derramaram em tantas conversas ocio
sas, quando não pecaminosas; as narinas, as mãos, os p é s ...
Tudo tão aferrado ao terrestre, tão avesso ao sobrenatural. Nes
sa hora angustiosa, como se magoa a alma cristã de haver tão
pouco mortificado os sentidos! Acode-lhe a Madre Igreja, com
a sua aplicação ritual do óleo, que simboliza a graça do Es
pírito Santo, invisivelmente ungindo a alma (D. 90 8 ).
Alguns autores ensinam que, já com a primeira unção, o
Sacramento foi conferido em sua essência; as unções subseqüentes aumentariam a graça sacramental. A maioria opina, entre
tanto, que as diversas unções são partes integrantes de um único
todo, de sorte que, só quando a cerimônia se perfaz, é conferido
o efeito sobrenatural.
Na falta de indicações apostólicas precisas, variou em ex
tremo a “forma” sacramental. As diversas Igrejas empregaram,
umas, palavras deprecativas; outras, palavras indicativas; ou
tras, palavras imperativas. Ao cabo, Roma optou pela seguinte
“forma” autêntica: “Por esta santa unção e por sua piedosíssima
misericórdia, perdoe-te Deus tudo o que pecaste pela v is ta ...
pelo o l f a t o ...”, variando as últimas palavras, segundo o órgão
ungido (D. 700, 9 08). Fórmula, como se vê, deprecativa, e que
mais condiz com o preceito de S. Tiago: “orem sobre ê l e ... e
a súplica da fé levantará o enfêrmo”. A “forma” determina a
“matéria”, dando um sentido sacramental à unção: sabemos a
que ela é feita.4

4) C ódigo, cân. 947; D. 1996.
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Ministro do Sacramento
No claro ensinamento de S. Tiago, quem dispensa os santos
óleos é o presbítero — Bispo ou simples sacerdote (D. 99, 700,
910, 929). Fora a unção destinada apenas à cura ou melhoria
do corpo, poderja de certo ser ministrada por um leigo; mas
tendo por finalidade a remissão dos pecados, justo é que seja
reservada aos que estão revestidos do poder de Ordem.
Na verdade, certos “sacramentais”, podem os simples lei
gos ministrá-los e eles apagam os pecados — por exemplo, a
água benta. Mas, sobre apenas resgatarem as faltas leves, êsses
“sacramentais” só agem em virtude da fé e contrição dos que
deles usam. A Extrema-Unção, ao contrário, perdoa pela própria
virtude do rito, o ministro agindo como instrumento de Cristo,
canal da graça; função que compete a quem o Sacramento da
Ordem constituiu medianeiro, sob Cristo, entre Deus e os homens.
Interpretando literalmente a S. Tiago — “chamem os pres
bíteros” — algumas Igrejas costumavam — e a Igreja grega
ainda o faz — deputar vários sacerdotes à dispensação da E x 
trema-Unção. Algumas chegaram a exigir até sete ministros para
ungir um só doente. Roma contenta-se com um sacerdote, ordinàriamente o pároco do enfêrmo, ou outro sacerdote por êle au
torizado. O presbítero que tem cura de almas é obrigado, em
justiça, a extremizar os seus súditos, sem tardança, ainda com
perigo da própria vida (por exemplo, em tempo de epidemia) ;
pelo menos se há motivo de crer que o doente, sem o Sacra
mento, arriscaria a danação eterna.
Sujeito

Pode receber vàlidamente o Sacramento o cristão chegado
à idade de razão e que se encontre em perigo de morrer, por en
fermidade ou velhice (Código, cân. 940).
Que deva ser cristão, se deduz do fato que o Batismo é a
“porta” dos demais Sacramentos. A idade de razão é exigida
porque sem ela não há pecado possível, logo tampouco existe
necessidade da Extrema-Unção.
Uso da razão, longe está de ser idade adulta, como alguns
erroneamente pensam e pensaram (no fim da Idade Média, con
sideravam-se os 14 anos como idade mínima para a recepção do
Sacramento). Uma criança de 4 ou 5 anos, cujo discernimento
foi julgado suficiente para ser admitida à confissão e comunhão,
se enfermar gravemente, pode e deve ser ungida. Bem mais, na
dúvida de que uma criança haja atingido o uso da razão, devese-lhe dar o Sacramento condicionalmente. O mesmo se diga
quando há dúvida sobre a existência de perigo mortal, ou so
bre se o enfêrmo ainda está em vida (Código, cân. 941).
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Nem mesmo é exigido o uso atual da razão, mas apenas
a possibilidade de haver pecado. Administra-se pois o Sacramen
to a quem a doença privar da consciência, e até dos dementes,
contanto se presuma que a pediríam se estivessem lúcidos (Có
digo, cân. 943).
O mesmo se diga de todos os que o mal colheu inespera
damente. Quantos há que, vivendo embora no pecado, não de
sejariam sair do mundo sem se ter reconciliado com Deus!
Pelo contrário, se o enfermo recusa o Sacramento, repele
a penitência, de nada lhe serviría o rito sagrado, não lhe deve
pois ser conferido (Código, cân. 9 4 2 ). Mas suponhamos que um
dêsses obstinados venha a cair em estado de coma, porventura
sabemos com certeza se êle não veio a mudar, se lhe não cor
reu na alma um frêmito de arrependimento? Opinam muitos au
tores que se lhes deve conceder, condicionalmente, essa derra
deira possibilidade de salvação.
Há que ter em mente que, na Extrema-Unção — ao con
trário da Penitência — os atos do pecador não constituem a
“matéria” do Sacramento. Sem êles o rito está completo. Em
bora o doente não possa mais externar sentimentos de culpabi
lidade e de compunção, êle pode ainda receber com fruto o
Sacramento.
Bem mais, suponhamos que anteriormente o pecador se te
nha arrependido — basta a simples “atrição” — e não haja re
tratado êsse ato de contrição; embora perca improvisamente a
consciência, ser-lhe-á perdoado o pecado. Sem dúvida — disse
mo-lo bastantes vêzes — não há perdão sem arrependimento,
mas justamente o ato de contrição, por não ter sido retratado,
perdura virtualmente.
Tão premente a necessidade do Sacramento, que se
condicionalmente ministrá-lo a quem está aparentemente
não certamente) morto. Esta morte aparente prolonga-se,
ou menos, por meia hora após exalado o último suspiro,
doença foi prolongada; prolonga-se até por duas horas,
desfecho foi súbito.

deve
(mas
mais
se a
se o

Tal a misericórdia de Deus que, não se encontrando o enfêrmo nas devidas disposições, ao receber o Sacramento, poderá
o rito reviver mais tarde, aparecendo tais disposições.
Já sabemos que só pode receber o Sacramento quem enfer
ma gravemente (D. 700). Basta uma doença mais séria, embora
não necessàriamente fatal. Perigo de morte, não iminência de
morte. O Tridentino prescreve a colação “sobretudo” aos que
parecem ter chegado a fim de vida; não diz “apenas” a êles.
Sacramento dos doentes graves, não dos moribundos ex
clusivamente.
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Em conseqüência, não podem receber os santos óleos os
indivíduos sãos, posto estejam na iminência de morrer: conde
nados à pena capital, soldados antes do combate. Tampouco se
dá à mulher que vai ser mãe, ao paciente que vai sofrer uma
intervenção cirúrgica — a menos que o estado precário de saúde
já envolva por si perigo de um desenlace fatal. O motivo é que
S. Tiago especificou: “está algum dentre vós e n f e r m o O sim
bolismo medicinal do óleo há de ser mantido. Em compensa
ção, devem ser ungidos os velhos decrépitos; que a velhice já
por si é uma enfermidade.
Só é lícito receber a unção uma vez no decurso da mesma
doença. Pois este Sacramento é destinado a santificar o estado
de enfermidade, portanto a sua graça se estende a toda a du
ração do perigo de morte. (Um pouco como o Sacramento do
Matrimônio santifica o estado de casado e se estende por todo
o decurso dele). O direito a receber a graça sacramental da un
ção continua por toda a duração do mal. Não é algo efêmero.
Cessada a crise, cessa a graça sacramental. Logo, se o enfêrmo chegou a convalescer a ponto de escapar ao perigo de
morte, porém recaiu mais tarde, pode e deve ser-lhe renovado
o Sacramento (D. 910). A Extrema-Unção não confere “ca
ráter”, porque não consagra a alma; dá-lhe apenas sobrenatural
remédio para a duração do seu mal. Deverá ser repetida se o
inal reaparecer.
Embora claro esteja que ninguém se deve privar, por le
viandade, de tão grande auxílio em hora tão tormentosa, não
consta, ao certo, de uma obrigação grave, da parte do doente,
de receber a Extrema-Unção. Se está em estado de graça, pode
salvar-se sem ela; se está em estado de pecado, pode recorrer
à confissão. Só consta, com absoluta certeza, de falta grave,
quando a não recepção do Sacramento provém do desprêzo por
ele (D. 669, 910, 928).
À primeira vista as palavras de S. Tiago se afiguram im
perativas: “está alguém dentre vós enfêrmo? Chame os presbí
t e r o s ...” Todavia, no verseto imediatamente anterior, êle pres
creve: “Está alguém entre vós aflito? Faça oração. Está alguém
contente? Cante hinos”. Não virá à mente de ninguém que o
apóstolo pretenda obrigar gravemente os tristes a orar e os ale
gres a cantar. O contexto nos leva pois a interpretar o impera
tivo concernente à unção como insistente conselho.
Mas os próximos do doente — especialmente se êle não
é católico praticante — faltam gravemente à caridade, privando-o
— por sentimentalismo ou falta de fé — de tão grande auxílio
em tão tremendo instante.
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Efeitos do Sacramento
Aqui os temos nas palavras do Concilio Tridentino: “A rea
lidade causada pelo Sacramento é a graça do Espírito Santo,
cuja unção: A) apaga os pecados, se ainda os há a serem per
doados; B) apaga também os remanescentes dos pecadors; C)
alivia e fortifica a alma do doente, nêle excitando grande con
fiança na misericórdia divina. Por ela sustentado, o enfermo su
porta melhor os incômodos e trabalhos da doença; resiste mais
fàcilmente às tentações do demônio que lhe arma insídias ao cal
canhar (Oên 3 ,1 5 ); D) por vêzes, quando convém à salvação
da alma, recobra a saúde do corpo” (D. 909).
A)
Remissão dos pecados. S. Tiago indica claramente dois
efeitos da unção medicinal, absoluto um, condicional o outro:
(a ) a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará;
(b) se estiver em pecados, ser-Ihes-ão perdoados.
Admite pois o apóstolo a possibilidade de receber, com fru
to o Sacramento, quem não está onerado de pecados.
Existe pois um efeito — salvar-se, levantar-se — que é
sempre conferido ao enfermo, seja êle o mais puro dos Santos.
A êsse efeito constante, chamam os teólogos de “primário”. O
outro, condicionado, relativo ao pecado, chamam-no de “se
cundário”.
Assalta-nos, não obstante, uma dúvida. O Tridentino en
ceta a enumeração dos efeitos, pelo chamado “secundário”. Outrossim, o Concilio caracteriza a Extrema-Unção qual “consu
mação da penitência, como virtude e como Sacramento” (D.
9 0 7 ). Mais ainda a “forma” do rito refere-se explícita e uni
camente ao pecado: “por esta santa unção e por sua piedosíssima
misericórdia perdoe-te o Senhor tudo o que de mal f i z e s t e ...”
Parece-nos, em conseqüência, mais acertado dizer que a
graça sacramental da Extrema-Unção está toda inteira orien
tada contra o pecado, quer atual — quando existe (efeito secun
dário) — quer nos seus remanescentes (efeito primário). A E x 
trema-Unção é, por essência, remédio às enfermidades da alma
e do corp o.0 Ora, qual a enfermidade da alma senão o pecado?
Grave ou leve, será sempre algo de patológico. A enfermidade
do corpo é ainda fruto do pecado.
Salva-se assim a proposição condicionai de S. Tiago: não
é sempre que o Sacramento apaga o pecado, mas apenas nas al
mas por êle inquinadas. Podemos pois conservar a denominação

“) Êste caráter m edicinal é forte m e n te m arcado pela oração do B is
po, ao consagrar o óleo dos enferm os: “ M andai, Senhor, do alto do
céu, o vosso E sp írito P a rá clito , sobre êste óleo que vos dignastes de
p ro d u z ir de um a árvore fecunda, e que êle se torne p ró p rio a ‘a liv ia r
a alm a e o corpo. P o r vossa bênção, que êle seja, para a alm a e o
corpo, celeste m edicam ento que expulse tôda dor, tôda enferm idade, toda
doença da alm a e do corp o ” .
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de efeito ‘'secundário” contanto o entendamos do pecado atual,
grave ou leve. Quanto ao efeito “primário” — o revigoramento,
o conforto espiritual — melhor seria concebê-lo como uma anu
lação dos remanescentes do pecado, que abatem as forças da
alma. Sem .dúvida, a própria doença quebranta, mas a enfermi
dade corporal já é efeito do pecado original — e por vêzes, do
pecado atual. Donde o Concilio de Pavia, em 850, disse que,
pela Extrema-Unção piedosamente recebida, “são apagados os
pecados e, em conseqüência, restituída a saúde corporal”
(D. 3 1 5 ).
Englobando os efeitos primário e secundário, diremos que
o resultado espiritual do Sacramento é a purificação suprema
da^ alma, para dispô-la imediatamente à visão beatifica.
Começa o Tridentino a sua enumeração pela remissão do
pecado atual, talvez por ser êste o efeito mais estupendo do
Sacramento, pois nele melhor se espelha a divina misericórdia.
Quantos escaparam ao inferno e se foram ao céu tão só pela
virtude da Extrema-Unção!
O efeito primário já supõe a alma em estado de graça,
por isso se diz que a Extrema-Unção é “Sacramento dos vi
vos” espiritualmente. Mas, como o efeito secundário se refere
diretamente ao pecado, podemos dizer que é também — secundàriamente — “Sacramento dos mortos”. 9
Suponhamos um pecador inveterado, surpreendido por mal
súbito. Perdeu a fala e não mais pode confessar-se. Mas intimamente teme o inferno, quer reconciliar-se com Deus e sua
Igreja, que tanto desprezou. Receba os santos óleos e todos os
pecados lhe serão perdoados sem tardança.
Normalmente, a confissão deve preceder a recepção da E x
trema-Unção, Sacramento dos vivos. Ainda assim, será eficaz
contra o pecado, como remédio que é destinado a restaurar a
saúde da alma. Mesmo confessado e absolvido, pode o cristão
abrigar em sua consciência qualquer pecado venial não perdoa
do por falta de contrição suficiente. A sagrada unção completará
a obra da penitência.
Mas se a confissão não logrou extirpar tais pecados veniais,
por que terá a unção maior eficácia? — Porque está ordenada
à cura total da alma, qual supremo recurso no transe mais terrí
vel de sua existência. Colima o Sacramento apresentar esta alma,
limpa, aos olhos do supremo Juiz. Que maravilha se a graça
sacramental da unção é de tal modo intensa que move a alma

fl) D ife re neste p a rtic u la r, e m uito, da E ucaristia. Esta, como vim os,
perdoa tam bém ocasionalm ente o pecado m o rta l de quem a recebe .de
boa fé. C ontudo, ta l efeito é acidental ao Sacram ento. E nquanto o p e r
dão dos pecados é e fe ito próprio — pôsto que secundário — da E x tre 
m a-U nção. Indica-o a “ fo rm a ” usada pela Ig re ja .
26*

404

Capiiiüo VI: O Sacramento dos Enfermos

a mais completo arrependimento de todas as suas faltas, ainda
que leves? E Deus, havendo por bom o arrependimento, per
doa mesmo os pecados porventura olvidados.
“Apaga os remanescentes do pecado”, acrescenta o Jridentino. Essas consequências funestas são, por-exemplo, a proclividade ao mal, que subsiste na alma qual cicatriz do pecado
já perdoado. Os hábitos viciosos entenebrecem a mente, enfra
quecem a vontade. O apêgo ao pecado venial debilita o fervor
da caridade. Perdoada, a alma não mais está enferma, a pro
priamente falar; mas continua depauperada, débil, a mercê das
recaídas, tardia em abraçar a virtude, frouxa no resistir à ten
tação. Contra esses males está ordenada a cura espiritual que
visa restabelecer por completo a saúde da alma. Poderá assim
levar com paciência os sofrimentos da doença corporal, e re
sistir às tentações diabólicas.
Outra conseqüência do pecado são as penas temporais a
serem pagas por êle. Unânimes, os teólogos medievais sustenta
vam que toda a pena é remida pela Extrema-Unção. Funda
vam-se em que êste Sacramento prepara imediatamente a alma a
gozar de Deus na visão facial. Por conseguinte, deve remover
tudo quanto obsta a essa visão; não apenas o pecado, senão
as penas por êle merecidas. Como outrora os reis eram ungi
dos para tomar posse do reino, assim o cristão, antes de reinar
para sempre, será ungido de óleo santo. Completa o Sacra
mento o que falta a quem se deve apresentar a Deus, de sorte
que, ao separar-se a alma do corpo, nada reste a pagar, nada
impeça de fruir da glória sempiterna.
Parecem mais pessimistas os teólogos modernos. Posto que
admitam, em tese, a doutrina medieval, na prática abandonamna, e sustentam — por um estranho paradoxo — que o efeito
normal do Sacramento é excepcionalíssimo. Exigem, com efeito,
disposições perfeitas e raras, só encontradas em almas santís
simas, em particular, a ausência do mínimo apêgo ao mínimo
pecado leve.
Nada decidiu a Igreja, deixando o campo livre às opiniões.
No que nos concerne, abraçamos, sem hesitar, a sentença
medieval.
De certo, é doutrina pacífica que o efeito, maior ou menor
dos Sacramentos, depende das disposições de quem o recebe
(por isso mesmo a Igreja tanto insiste para que o doente seja
ungido quando goza ainda da plenitude de suas faculdades. —
Código, cân. 944). Porém atentemos em que a Extrema-Unção
não é apenas uma “indulgência plenária” a ser ganha afanosamente, a muito custo, pelo próprio esforço.
E* um rito “sacramental” que obra por virtude própria. Logo
deve ter eficácia muito maior. E ’ a “consumação da vida do cris
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tão” (D. 907), soberano remédio destinado à cura perfeita da
alma em relação ao pecado e a seus restos. E, se disposições mais
acabadas são exigidas para a sua plena eficácia, por que não
as induziría a graça? E ’ pouco crível que tal se dê nos que
passaram a vida afastados de Deus, mas não parece incrível no
bom cristão que recebe devotamente o Sacramento.
No texto da Mystici Corporis Christi, citado ao começar, está
escrito que a Extrema-Unção “abre o céu”, e não que “abre o
purgatório” ! E por que motivo a Igreja no momento preciso do
traspasse reza o “Subvenite”, chamando a Igreja triunfante a
vir ao encontro dêsse seu novo membro e o leve ao céu? Pa
rece supor que escapar às chamas do purgatório não é uma
ejceção raríssima, quase inaudita, reservada aos grandes San
tos. Como admitir que êsse efeito normal do Sacramento pos
sa falhar na quase totalidade dos casos?
B)
O alívio e revigoramento da alma. “Santa Maria, Mãe
de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa
morte”. Quantas vezes, no decurso de uma longa existência, ha
verá o bom católico pronunciado esta súplica? Se a Igreja as
sim completou a saudação de Gabriel e a saudação de Isabel,
é por saber quão necessitado está de orações o seu filho que enfer
mou para morrer. Quebrantadas as forças, gastos os nervos, em
botado o entendimento, sanhudo Satanás, dificilmente nos aprestaríamos a sofrer e a morrer. Custa ao enfêrmo alhear-se a seus
males, para se elevar a Deus, unir os seus padecimentos aos de
Cristo. Custa-lhe sobretudo aceitar a morte; amedronta-o o pen
samento da Justiça divina e das contas a prestar. E o demônio —
como testemunha secular experiência cristã e recorda o Tridentino — ronda a alma para tentá-la, desesperá-la até.
Mãe pressurosa, acorre a Igreja com o celeste remédio,
cuja graça se adapta maravilhosamente às necessidades peculia
res de cada alma. De um modo geral, o Sacramento reconforta,
dá energia para sustentar, sem desfalecer, o último combate. Êsse
alívio e reconfôrto toma a forma, principalmente de imensa con
fiança em Deus, que dá alento para sofrer os trabalhos da doen
ça, e atenua o que a morte tem de horrendo à natureza e temí
vel ao cristão.
Temos sempre diante dos olhos o suave e sereno sorriso,
com que nossa Mãe dizia: “Confessei-me, comunguei, recebi a
Extrema-Unção, estou prontinha para o céu!”
Sereno, enfrenta a morte o cristão, porque êle sabe que a
morte é o ponto culminante do seu destino. Longe de ser uma
caída dentro do nada, é o trânsito para a glória, a passagem do
deserto rumo à Terra de Promissão, o último desfiladeiro que leva
às pastagens sempre verdejantes do Reino de Deus.
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Belamente chama o Tridentino a Extrema-Unção de “Sa
cramento dos que partem” (D. 910). A partida não é o fim,
é um começo. Por isso canta o Prefácio da Missa- dos defun
tos: “para os teus fiéis, Senhor, a vida não acaba, apenas muda” .
Chegou o momento da metamorfose da crisálida. Despimos para
sempre o homem velho, a fim de revestir a Cristo eternamente.
Desde o Batismo, o cristão foi enxertado no mistério da
morte e ressurreição de Cristo (Rom 6 ,3 -1 1 ); anunciou este
mistério tôdas as vezes que participou da Eucaristia (1 Cor
11 ,2 6 ); reproduziu-o em si pela mortificação (2 Cor 4 ,1 0 ). Agora,
vai vivê-lo na própria carne, como Jesus a viveu. Como êle, conhe
cerá a separação dolorosa da alma e do corpo, mas conformado
a êle, com êle vencerá a morte (1 Cor 15,57; Heb 2 ,1 4 -1 5 ).
Se lhe pesa ao enfermo a lembrança de suas faltas e ingratidões, se lhe punge o coração não ter aproveitado o tempo para
melhor servir a Deus, anima-o a certeza de que invisivelmente
o assiste o Bom Pastor. “Dou-lhes (às minhas ovelhas) a vida
eterna, e elas não hão de perecer, e ninguém as arrebatará de
minhas mãos” (Jo 10,28). E Jesus não engana.
Esperança, transfiguradora da morte cristã! Se, para o pa
gão, a morte é a suprema manifestação da miséria humana, para
o fiel, a morte é vitória porque rasga o sendal que separa a alma
do seu Jesus. Perde o traspasse seu amargor, para quem pensa
que, só por êle, é possível o encontro jucundo e definitivo com
o Amado. “Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Se
nhor” (2 Cor 5,6). Só a morte nos aproxima. Daí ser o mor
rer um lucro; daí o desejo de ser desatado da carne para estar
com Cristo (Filip 1,21,23). O dia natalício dos Santos é o
dia do seu trânsito. Trevas da morte, dizem. Sim, mas o Esposo
chega com as trevas da noite (Mt 25 ,6 ).
Quando o médico declarou ao Poverello que êle chegara a
fim de vida, “o beato Francisco, jazendo no leito, com grande
devoção e reverência levantou as mãos ao Senhor; e, com gran
de alegria de corpo e alma disse: “Bem-vinda seja a minha irmã,
a Morte!” Depois disso, certo irmão lhe disse: “Pai, tua vida
e modo de ser são luz e espelho não só para teus irmãos, mas
também para toda a Igreja. Assim será a tua morte. E ainda
que, para teus irmãos e muitos outros, seja motivo de tristeza e
dor, para ti entretanto será consolo e alegria infinitas, pois que
passarás de grandes trabalhos ao absoluto descanso, de muitas
dores e tentações à paz eterna, da pobreza temporal — que
amaste e perfeitamente guardaste — às verdadeiras e infinitas
riquezas, e desta mesma morte temporal, à vida perpétua onde
verás face a face o Senhor teu Deus a quem, neste século, qui
seste bem com tanto fervor de amor e desejo. . . ” Então o bemaventurado Francisco, ainda que estivesse mais acabrunhado pela
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doença do que de sólito, entretanto pareceu tirar nova alegria
espiritual do anúncio de sua iminente morte, e com grande fer
vor de espírito louvou o Senhor dizendo: “Ora bem, se fôr do
agrado do Senhor meu, que eu deva morrer em breve, chama-me
Frei Ângelo e Frei Leão, para que me cantem sobre minhà irmã
a Morte” . Chegados perto dêle esses dois frades, cantaram —
cheios de tristeza e dor — o Cântico do irmão Sol e das ou
tras criaturas do Senhor que o Santo havia composto. E ele,
ao ultimo verso deste Cântico, acrescentou alguns versos sobre
nossa irmã a Morte, dizendo: “Louvado seja meu Senhor por
nossa irmã a Morte corporal, à qual nenhum homem vivo pode
escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal! Bem-aventura
dos os que se encontrarem nas tuas santíssimas vontades, por
que a segunda morte lhes não fará mal”. 7
C)
A salvação do corpo. Em todo o ritual da ExtremaUnção, não ocorre, uma só vez, a palavra “morte”. Pelo contrá
rio, terminadas as unções, a Igreja suplica: “Curai, Redentor
nosso, vo-lo pedimos, pela graça do Espírito Santo, o languescer dêste enfermo; sanai-lhe as feridas e perdoai-lhe os peca
dos; expulsai todas as dores do espírito e do corpo, e miseri
cordiosamente restituí-lhe a saúde da alma e do corpo, a fim
de que, restabelecido por obra de vossa misericórdia, êíe possa
voltar a suas atividades de outrora”. E ainda: “Senhor santo,
Pai todo-poderoso, Deus eterno, Vós que, derramando sobre o cor
po dos doentes a graça da vossa bênção, guardais vossas cria
turas pela vossa infinita bondade, ouvi, benigno, a invocação que
fazemos de vosso nome. Livrai vosso servidor da enfermidade;
dai-lhe saúde; levantai-o com vossa destra; fortalecei-o com vos
sa virtude; protegei-o com vosso poder, e restituí-o à vossa
Santa Igreja, com todo o almejado bem-estar”.
Nem é vã a deprecação. Longe de ser efeito acidental do
Sacramento, a cura do corpo é efeito próprio, mas condicionado:
“quando conveniente para a salvação da alma”, ensina o Tridentino (D. 909).
Por vêzes ocorre tal cura, seja porque Deus inspirou me
lhores conselhos aos médicos, seja porque obrou um milagre, seja
porque a melhoria da alma repercutiu sobre o corpo, restituindoIhe a saúde. Nestes tempos de medicina “psico-somática” tais fe
nômenos não deveriam surpreender.
Nem é verdade que a era dos milagres tenha passado. Co
mo os Apóstolos curavam, ungindo (Mc 6,13), assim também
a Igreja. “Se na época atual, adverte o Catecismo Romano, mui

7) P. S abatier. Speculum p e rfe ctio n is seu S. F rancisci Assisiensis
legenda antiquissim a, auctore fra tre Leone. P aris, Fischbacher, 1808,
p p .239-242. — A “ segunda m o rte ", à qual alude o Santo, é a m orte
eterna (A p o c 20,6).
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tos doentes não recuperam a saúde, não é por defeito do Sacra
mento; devemos antes admitir que não há bastante fé na maior
parte daqueles que recebem ou administram a Extrema-Unção.
Com razão diz o evangelho que Nosso Senhor deixou de fazer
muitos milagres, entre os seus compatriotas, por causa da incre
dulidade que havia entre êles” (2 p., c .6 , q .14, p p .2 6 2 -2 6 3 ).
Mais comum que o completo restabelecimento, é a melhoria, o alí
vio do enfêrmo.
Contudo, a salvação do corpo, pelo Sacramento, está sem
pre subordinada à salvação da alma. Quando Deus cura a car
ne, é para fortificar o espírito. Se, pelo contrário, na sua sabe
doria misericordiosa, êle chama a si o doente, não devemos cho
rar, desesperados, como os pagãos que não têm esperança (1
Tess 4 ,13). Tudo não acabou, à beira do túmulo. Não só por
que a alma sobrevive, mas porque o corpo não morre para sem
pre. Êle apenas dorme (Jo 11,11; 1 Cor 15,20). Jesus o des
pertará no dia da Parusia (1 Tess 4 ,1 4 ), radioso, sadio, alígero,
Não mais conhecerá a dor, a doença, a morte (Apoc 2 1 ,4 ). Os
momentâneos sofrimentos de hoje, suportados por Cristo, serão
semente de glória eterna (2 Cor 4,17; Rom 8,17-18 ).
“Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos tam
bém que Deus trará com êle aquêles que nêle adormeceram. . .
Portanto, consolai-vos uns aos outros, com estas palavras” (1
Tess 4,13,17).
A esperança na ressurreição gloriosa funda-se sobre a pro
messa solene de Cristo: “Eu sou a ressurreição e a vida, o que
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá” (Jo 11,25). “A
vontade do Pai que me enviou é que eu não perca nenhum da
queles que me deu, mas que o ressuscite no último dia” (Jo 6 ,3 9 ).
Essa radiosa esperança de tal modo alentava os primeiros
cristãos, que lhes dava forças para renunciarem aos prazeres do
corpo, e sofrerem todos os tormentos, por Cristo (1 Cor
15,19,32).
Castigo do pecado (Gên 2,17; 3,3,19), a morte só po
dería ser vencida, vencido o pecado. Um dos temas fundamentais
da pregação de S. Paulo é que Cristo, morrendo, matou o pe
cado e a morte simultâneamente (1 Cor 15,1-57). Inseridos,
corpo e alma, na morte e ressurreição de Cristo, pelo Batismo
(Rom 6 ,3 -1 1 ), vencemos a morte do pecado, ressuscitando à
vida da graça, e esta ressurreição espiritual traz ao corpo a vi
tória sobre a morte física, a ressurreição gloriosa. “Se, pois,
Cristo está em vós, o corpo verdadeiramente está morto por cau
sa do pecado, mas o espírito vive pela justificação. Se pois o
Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em
vós, êle que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, também dará
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vida ate a vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que
habita em vós” (Rom 8 ,10-11).
E, a fim de insinuar aos neoconvertidos — tão avessos,
quando no paganismo, à idéia de ressurreição — o que podia
significar êste levantar-se do corpo dentro do sepulcro, o Após
tolo apela a mui apta comparação: a semente, deitada na ter
ra, deve apodrecer para que dela germine uma nova planta; as
sim nosso corpo, depositado no seio da terra, corrompe-se, mas
dele brotará novo corpo, metamorfoseado, depurado de suas es
córias (1 Cor 1-5,35-38,42-44).
Esse corpo, que foi templo do Espírito Santo, e que é cha
mado a ser transfigurado, cerca-o a Igreja de sumo respeito. Sôbrjs êle multiplica as bênçãos, as aspersões de água lustrai, in
censa-o, proibe-lhe a crem ação8, benze-lhe o jazigo e ameaça
de interdito quem o violar (Código, cân. 2328 s).
S. Paulo termina as explicações sobre a ressurreição dos
mortos, por um brado de triunfo: ‘T ragad a foi a morte na vi
tória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte,
o teu aguilhão?” (1 Cor 15,55).
Assim, a tristeza da doença, o luto da morte, são nimbadas
pela esperança jubilosa na ressurreição. À luz da fé, a lamenta
ção fúnebre se transmuta em canto triunfal, cujo tema é: “Creio
na ressurreição da carne e na vida eterna”.
SÍNTESE
Grave obrigação incumbe aos próximos do doente de lhe proporcio
narem os últimos Sacramentos, dos quais depende amiúde a sua salva
ção eterna. Recebida com as devidas disposições, a Extrema-Unção abre
o céu. Não se deve pois aguardar o derradeiro instante. E’ Sacramento
dos enfermos e não apenas dos agonizantes. Basta, para poder recebêlo, a existência — ainda que não absolutamente certa — de perigo de
morte.
1* Doutrina da Escritura. Preparada pelas unções curativas feitas
pelos Doze, a mandado de Cristo, a Extrema-Unção é um Sacramento
instituído pelo Senhor e promulgado pelo apóstolo S. Tiago: êste ape
nas deu a conhecer o rito já estabelecido e prescreveu-lhe o uso. O texto

8) Com o m uitos fié is estranham a oposição da Ig re ja à incineração,
digam os brevem ente que: l 9 a Ig re ja p erm ite a crem ação, em caso de
calam idade pública, p o r m otivos de higiene (p o r ex.: em caso de epi
d e m ia ); 29 o costum e da incineração, de origem pagã, fo i repristinado,
em nossa época, com in tu ito s nitida m e n te m aterialistas, logo com o ne
gação da ressurreição dos corpos; 39 p a ra o cristão, o defunto dorm e;
não se queim a quem está d o rm in d o ; 49 D eus disse a nosso p rim e iro
p a i: “ com erás o pão com o suor de teu rosto, até que voltes à terra,
de que fôste tom ado, porque tu és pó e em pó te hás de to rn a r” (Gên
3 ,1 9 ); 59 o cristão deve im ita r, re p ro d u z ir a vida de C ris to ; ora, C risto,
depois de m o rto , fo i confiado ao sep u lcro; 69 quem m anda crem ar o
seu corpo não deve ser obedecido, e, em todo o caso, fica p rivado
d a sepultura eclesiástica (C ó d ig o de d ire ito ecles., cân. 1203; 1240,
§ 1, n .5 ; D. 1863 s ).
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de S. T ia g o indica: a) o sujeito do Sacram ento: é o cristã o enferm o;
b) o m in is tro : são os presbíteros da Ig re ja ; c) a ‘'m a té ria ” rem ota:
o ó leo; d) a “ m a té ria ” p ró x im a : a unção; e) a “ fo rm a ” : a oração da
fé ; f) a índole religiosa do rito : em nome do S enhor; g ) os e feitos:
salvar, le van ta r o doente; p e rd o a r os pecados existentes.
Tem os pois um Sacram ento, ou seja: um rito sensível (unção acom 
panhada de súplicas) que produz o que s ig n ific a : a saúde da alm a, e
p o r vezes, do corpo.
29 A Tradição. Escassos os testem unhos antigos. E ntre eles avu lta
o pronunciam ento de Inocêncio I, em 416. N ão se deve co n fu n d ir o rito
sacram ental com as unções cu ra tiva s do óleo bento, fe ita s p rivadam ente
pelos fiéis. N a sua evolução h is tó rica , sofreu o rito m odificações aciden
tais, seja quanto ao núm ero de unções, seja quanto às palavras da fo r
ma, e ao núm ero de m inistros.
39 A “matéria” remota é o azeite doce, de o liv e ira , bento pelo
B ispo ou p o r um sacerdote delegado pela Santa Sé. Depende a escolha
da m atéria, da crença an tig a nas virtu d es m edicinais e robustecedoras
do óleo.
49 A “matéria” próxima é a unção nos órgãos dos sentidos. N a
praxe atual é de 6, ou no m ínim o 5. Em caso de necessidade, basta uma,
na fro n te .
59 A “forma”
vario u em e xtrem o: im perativa, in d ica tiva , deprecativa. A tualm ente é: “ p o r esta santa unção e sua piedosíssim a m is e ri
córd ia , perdoe-te Deus tudo o que de m al fizeste, pelo o lh a r” , etc.
6V O Ministro é o “ p re sb íte ro ” — Bispo ou sacerdote — p o r ser
o Sacram ento destinado a sanar o pecado ou as suas conseqüências.
A lgu m a s Ig re ja s chegaram a d e p u ta r 7 presbíteros para con fe rire m con
jun ta m e n te o rito . Basta, na Ig re ja rom ana, um só m inistro.
V O sujeito é o cristão, chegado à idade de razão e em p e rigo de
m o rre r p o r doença ou velhice. N ão é e xigido o uso a tual da razão; basta
poder p resu m ir que o enferm o p e d iria o Sacram ento, se estivesse lúcido.
Os atos do sujeito não constituem m a té ria do Sacram ento. A in d a que
não a possa externar, basta -a sim ples a triç ã o concebida a n teriorm ente
e não re tra ta d a . Faltando as disposições no m om ento, poderá o S acra
m ento re vive r m ais tarde.
Indispensável é existência — ao menos presum ida — de p e rig o de
m orte (não de im inência) devido à enferm idade ou velhice e não a ou
tra causa. Só se pode receber o S acram ento uma vez no decurso da
mesma doença, porque êle s a n tific a o estado de enferm idade. H avendo
convalescença, seguida de recaída, deve-se re p e tir o rito .
N ão consta de obrigação g rave de receber a E xtrem a-U nção, em 
bora seja m uitíssim o aconselhável.
89 Os efeitos do Sacram ento são: A ) Com o rem édio celeste, causa
a remissão do pecado, quer -atual (q uando existe) quer nos seus rem a
nescentes. P u rifica ção suprem a da alm a que a dispõe im ediatam ente à
visão beatífica.
N orm alm ente é S acram ento dos espiritualm ente vivos, deve pois ser
precedido pela confissão. P e rdoará qualquer pecado venial não apagado
pela Penitência. Na fa lta de confissão, resgata os pecados m ortais.
Perdoa os remanescentes do pecado, em particular as penas tem
porais. Recebido com as devidas disposições, abre o céu, livrando do
purgatório.

B ) Alívio e revigoramento da alma. R econforta, dá energia p ara
sustentar o ú ltim o com bate, s o fre r com paciência, ace ita r a m orte. D es
pe rta im ensa confiança na m ise ricó rd ia divina.
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A E xtre m a -U n çã o é o "S acram ento dos que p a rte m " para nova vida.
O enfêrm o vive na sua carne a m orte e ressurreição de C risto nos quais
fo i enxertado pelo B atism o, e que anunciou pela E u ca ristia. A m orte
rasga o véu que o separa do Senhor.
C ) A salvação do corpo. E ’ efeito p ró p rio do Sacram ento em bora
condicionado pela salvação da alm a. Se esta salvação não ocorre m ais
vêzes, é tam bém por fa lta de fé. M u i frequente o a lívio corp o ral, a me
lh o ria , ainda que passageira.
A fé inabalável em C risto que, vencendo o pecado venceu a m orte,
atenua o h o rro r da m orte, e desperta à esperança da ressurreição g lo 
riosa. "C re io na ressurreição da carne e na vida eterna**.

*

CAPÍTULO VII

O SACRAMENTO DO SACERDÓCIO
“Só no céu compreenderemos bem o padre. Se nós o com
preendéssemos na terra morreriamos, não já de pavor mas de
amor. .
1 Estas palavras de um dos padres mais integralmente
padres que hajam brilhado no firmamento da Igreja — o Santo
Cura d’Ars — contrastam dolorosamente com as idéias amesquinhadas que tantos católicos concebem do sacerdócio.
Não falamos dos incréus. Compreensível é a sua hostilida
de. “Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me
odiou a mim” (Jo 15,18). Os que desejam destruir a Igreja
dirigem contra o sacerdócio os primeiros golpes e os mais en
carniçados. Os que não sofrem qualquer freio moral detestam
o pregador nato da moral. Nem há para o sacerdócio maior tí
tulo de glória.
Mas que católicos praticantes vejam no padre apenas o bu
rocrata que dá certidão de batismo ou de casamento e reza
missas de 7Ç dia; que certos pais católicos se sintam diminuí
dos porque o filho entrou no Seminário ( “tinha um futuro tão
brilhante diante de si!”) ; que outros pais católicos façam o pos
sível para matar a vocação nascente do filho, sob pretêxto de
experimentá-la. . .
Que seria de vós, entretanto, sem o sacerdócio? “Se não
tivéssemos o Sacramento da Ordem, não teríamos Nosso Se
nhor. Quem o colocou ali, neste sacrário? Foi o padre. Quem
recebeu nossa alma ao entrar na vida? O padre. Quem a nu
tre para dar-lhe a força de peregrinar na terra? O padre. Quem
a preparou para apresentar-se a Deus, lavando-a pela primeira
vez no Sangue de Jesus Cristo? O padre, sempre o padre. E
se essa alma vem a morrer, quem a ressuscitará, quem lhe restituirá a calma e a paz? Ainda o padre. Não podemos recordar
um só dos benefícios de Deus, sem encontrar, ao lado desta
lembrança, a imagem do padre. Depois de Deus, o padre é
tudo. . . O sacerdócio é o amor do Coração de Jesus”. 2

D H. M onnin, Le C uré d 'A rs, t . I , p.278.
a) Op. cit., I, pp.277, 280.
1413]
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A palavra de S. João que comentávamos a propósito da Eu
caristia — Jesus amou até o fim (Jo 13,1) — reveste um sen
tido ainda mais profundo, quando compreendemos que ela se
aplica não só à Paixão e ao seu Memorial, mas ainda ao Sa
cerdócio, pois Eucaristia e Ordem nasceram ao mesmo tempo
do Coração de Jesus, na véspera de sua morte. Na verdade, o
Senhor tudo nos deu.
Instituição do Sacramento

Desde os albores de sua vida pública o Salvador preludiava
à instituição do Sacerdócio. Teríamos que repetir aqui o que
foi dito, anteriormente, sobre as origens da Igreja, pois os fun
damentos da mística Jerusalém são os 12 primeiros sacerdotes
que estavam destinados a perpetuar a tríplice função de Rei,
Profeta e Sacerdote do Senhor. ’
Ressuscitado e entronizado na glória do Pai, Jesus gover
na, ensina e santifica as almas pelo sacerdócio hierárquico. Dei
xaremos de lado aqui a consideração dos poderes de magistério
e jurisdição, para nos limitarmos ao poder propriamente sacer
dotal, conferido pelo Sacramento da Ordem.
'Todo o pontífice, tomado dentre os homens, é constituído
a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus, para
que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados” (Heb 5 ,1 ). Vi
mos, a propósito da Missa, que o homem, como criatura racio
nal, deve render a Deus um culto no qual reconheça a sua de
pendência para com o Criador, agradeça-lhe os benefícios, peçalhe perdão pelas faltas e implore auxílio.
Culto íntimo antes de tudo; mas também culto externo, litúrgico, pois que o homem não é puro espírito. Ademais, como
ser social, deve render culto não apenas enquanto indivíduo,
mas na qualidade de membro de um grupo. Enfim, já que em
toda sociedade há um chefe, o culto social por força será pre
sidido por aquêle que representa todos os membros diante de
Deus: o sacerdote. Deputado “para as coisas que se referem
a Deus”, ele faz as vêzes do homem diante do Criador. Presi
dindo embora, de um modo geral, às relações entre Deus e a
humanidade, ele será sobretudo o sacrificador. Oferecerá hós
tias de adoração, ação de graças, desagravo e impetração.
Em todos os tempos os homens sentiram a necessidade de
um medianeiro entre eles e o divino. Nas épocas as mais re
motas encontramos tais ou quais sacerdotes. A verdadeira re
ligião veio não já suprimir senão depurar e exalçar os anseios
cultuais do homem: nela também haverá representantes do povo
que se aproximarão de Deus a fim de lhes render culto em3

3) O Mistério da Igreja , p .1 2 7 ss.
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nome da comunidade (E x 19,22; Lev 10,3; Ezeq 42,13; 43 ,1 9 ).
E Deus ele mesmo designa não só as hóstias agradáveis como
o sacerdote que as imolará.
O mesmo se observa na Lei Nova. Ao texto citado da epís
tola aos Hebreus, S. Paulo acrescenta a ressalva: “ninguém
se arroga esta honra, senão o que é chamado por Deus, como
Aarão” (Heb 5,4; cf. Num 16,8 s).
O Pai chamou o seu próprio Unigênito a ser Pontífice
do novo e definitivo culto que o aplacará e reconciliará a hu
manidade prevaricadora. Cristo-Homem foi ungido sacerdote
pela união hipostática e pela graça que dele fez a Cabeça da
humanidade. O mesmo Pai lhe disse: “Tu és meu Filho, eu
hoje te gerei; e, em outro lugar: Tu és Sacerdote eternamente,
segundo a Ordem de Melquisedec” (Heb 5,6 ).
O sacerdócio não é algo adventício em Jesus. Ele já nasce
sacerdote e a sua vida toda foi exercício dêste sacerdócio, que
culminou no sacrifício definitivo e único por êle oferecido na
ara da Cruz. Sacerdote e vítima a um tempo, êle se imola a si
mesmo, substituindo para sempre o culto cristão ao culto mosaico
(Pio XI, Enc. Ad catholici sacerdotii n .1 0 a 16).
Já vimos que, por vontade do divino Pontífice, o definitivo
e único sacrifício da Cruz deve ser continuado e perpetuado à
face do Pai, sob forma sacramental, até a Volta gloriosa do Se
nhor. Tal vontade de Cristo supõe a continuação do seu sacer
dócio pelo tempo fora. “Quis o Divino Redentor que a vida sa
cerdotal, iniciada por êle no seu corpo mortal com as suas ora
ções e com o seu sacrifício, se não interrompesse, no decorrei*
dos séculos, no seu Corpo Místico, que é a Igreja; e, portanto,
instituiu um sacerdócio visível, para oferecer em todo lugar a
oblação pura (Mal 1,2), para que, do Oriente ao Ocidente,
os homens libertos do pecado servissem a Deus por dever de
consciência, espontâneamente e de boa vontade” (Pio XII, Enc.
Mediator Dei, n .2 ).
Sem dúvida, pelo Batismo já somos feitos partícipes do Sacer
dócio de Cristo, mas foi vontade expressa do Senhor reviver
mais plena e intimamente a sua vida sacerdotal, no sacerdócio
hierárquico. Este torna visível, a nós homens de carne e osso,
o invisível Sacerdócio do Salvador.
Escolheu pois o Sumo Sacerdote alguns dentre os homens,
que lhe emprestariam a inteligência, a vontade, as mãos e a
língua, para que êle continuasse o seu ofício sacerdotal. Na úl
tima ceia instituiu simultâneamente a Eucaristia e a Ordem. Não
sem motivo: a fim de perpetuar o Calvário, instituiu um Sa
crifício visível e sacramental a ser indefinidamente repetido; pelo
fato mesmo devia criar um Sacerdócio visível e permanente:
o Sacrifício chama o sacrificador. “O Senhor Jesus, na noite
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em que foi entregue, tomou o pão, e, dando graças, o partiu e
disse: Recebei e comei; isto é o meu Corpo que será entregue
por vós; fazei isto em memória de mim. Igualmente também, de
pois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: Êste cálice é o novo
Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim, to
das as vezes que o beberdes” (1 Cor 11,23-26).
Cumprindo o mandamento do Senhor, “fazendo” o que Je
sus fêz no Cenáculo, os Apóstolos tornaram presentes o Corpo
entregue por nós, e o Sangue por nós derramado. Ofereceram
sacramentalmente o sacrifício da Cruz, com os efeitos — aci
ma explanados ■
— de adoração e ação de graças, em relação
a Deus; reparação e impetração, em relação a nós.
Poder sobre o Corpo sacramentado de Cristo para oferecêlo em Sacrifício a D eus; poder sobre o Corpo Místico de Cris
to, para santificá-lo pelo culto, eis todo o sacerdócio cristão.
Como tal poder espiritual — juntamente com a graça para bem
desempenhá-lo — é conferido por um rito instituído por Cristo,
poderemos falar no Sacramento do Sacerdócio, ou, como dize
mos vulgarmente, no Sacramento da Ordem.
“Em virtude de uma instituição divina, existem na Igreja
clérigos distintos dos leigos” (Código, cân. 1 0 7 ); assim enten
deu a Tradição unânime 4 as palavras da Escritura, até a ruptu
ra dos pseudo-reformadores no século XVI (D. 938, 946, 9 6 1 ).
No Cenáculo, Jesus fêz de seus Apóstolos os Sacrificadores da
Nova Aliança; ressuscitado, deu-lhes o divino e temeroso poder
de perdoar os pecados (Jo 20,21-23). Oferecer sacrifícios, per
doar, temos aqui, na sua essência, o sacerdócio católico (D.
9 5 7 ). Os demais poderes dêstes dois derivam e a êles se or
denam. Colaborar com Cristo-Sacerdote, rendendo culto a Deus
e salvando os pecadores, não há maior privilégio para um ser
humano. Continuar o mistério da Morte e Ressurreição do Sal
vador é trazer ao mundo a verdadeira felicidade.
Vê-se desde logo que ao Sacramento do Sacerdócio cabe
índole eminentemente social. Não é que deixe de afetar a pes
soa consagrada pela Ordem; mas não se limita a isso; visa
antes de tudo o proveito da Igreja, como sociedade de louvor a
Deus e .salvação dos homens, habilitando-a à oração pública,
ao sacrifício eucarístico, aos ritos sacramentais. “O Sacramento
da Ordem distingue os sacerdotes de todos os mais fiéis não
ungidos com êste crisma, porque só êles, por vocação sobre
natural, foram chamados a esse sagrado ministério, que os des
tina ao serviço do altar e os constitui instrumentos divinos por
meio dos quais a vida sobrenatural se comunica ao Corpo Mís
tico de Cristo” (Mediator Dei, n .3 9 ).

4) Salvo as oposições, esporádicas e pouco num erosas, dos m ontanistas na antiguidade, e dos cátaros, •w iclefitas e hussitas na Idade
M édia.
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0 sacerdócio na primitiva Igreja
Prescindindo mesmo dos textos do Novo Testamento sobre
a “imposição das rnãos” que atestam a existência de um rito
pelo qual eram separados dos simples fiéis, os homens reves
tidos de poderes sagrados — podemos demonstrar indutivamente a existência do Sacramento da Ordem, mostrando que na
Igreja apostólica existe um sacerdócio visível. Com efeito, tal
sacerdócio supõe a existência do rito sacramental que confere
as funções cultuais.
Pio XII, na Encíclica Mediator Dei, condensa no seguinte escôrço o quadro delineado pelos escritos apostólicos. “Só aos
Apóstolos e aos que dêles e de seus sucessores receberam a im
posição das mãos é conferido o poder sacerdotal, por cuja vir
tude, assim como representam perante o povo que lhes é con
fiado, a pessoa de Jesus Cristo, assim também representam essa
mesma plebe perante Deus. Êste sacerdócio não se transmite
por herança nem por descendência carnal, não provém da co
munidade cristã nem da delegação popular. Antes de ser o re
presentante do povo diante de Deus, o sacerdote representa o
divino Redentor; e, porque Jesus Cristo é a Cabeça do corpo
de que os fiéis são membros, o sacerdote representa Deus dian
te do seu povo. Portanto, o poder que lhe é conferido nada
tem de humano na sua natureza; é absolutamente sobrenatural
e vem de Deus: “Como o Pai me enviou, assim vos envio e u .. .
(Jo 2 0 ,2 1 ); quem vos ouve, a mim o u v e ... (Lc 10 ,1 6 ); ide
por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura; quem
crer e fôr batizado será salvo” (Mc 16,15-16).
“Por conseqüência, o sacerdócio externo e visível de Je
sus Cristo passa para a Igreja, não duma maneira universal,
genérica e indeterminada, mas conferido a indivíduos escolhi
dos, pela geração espiritual da Ordem, um dos sete Sacramen
tos, o qual não só confere ao ordenado uma graça particular
própria de seu estado e ofício, mas lhe imprime um “caráter”
indelével que o conforma a Cristo sacerdote e o torna apto a
praticar aquêles legítimos atos de religião com que os homens
se santificam e Deus é glorificado, segundo as normas e pres
crições divinas” (Mediator Dei, n .3 7-38).
O estudo apurado dos Atos e das Epístolas convence da
absoluta exação das palavras de Pio XII. Desde a primeira
manifestação da Igreja, em dia de Pentecostes, aparece clara,
insofismável, a diferença entre os Apóstolos e o resto da co
munidade cristã. Com maior vigor ressalta, nos documentos pri
mitivos, o poder de govêrno, porque numa sociedade o que apa
rece, antes do mais, são os atos da autoridade. Muito menos
visível será portanto o poder de santificar, que repercute apeIni cia çã o T e o l. II — 27
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nas no recesso das almas. Todavia, deixou alguns restos nos
documentos.
S. Paulo designa os Apóstolos como “cooperadores de Deus”
(1 Cor 3 ,9 ); “servidores de Cristo e dispenseiros dos misté
rios de Deus” (1 Cor 4 ,1 ). Se os exegetas contemporâneos
interpretam êsses “mistérios” sobretudo dos ensinamentos da fé
ministrados pelos Apóstolos, sem embargo, concordam em que
tais “mistérios” designam também os veículos da graça exis
tente na Igreja e, notadamente, os Sacramentos (D. 9 3 1 ). Com
efeito, está escrito que os Apóstolos batizavam (1 Cor 1,14-.
15), davam o Espírito Santo aos fiéis pela imposição das mãos
(At 8 ,17-19), celebravam a Eucaristia (1 Cor 10,16-17), con
sagravam presbíteros e diáconos (At 6,6; 2 Tim 1,6).
Que êstes diáconos fossem ministros sagrados, se colhe não
só de sua consagração — feita pelos Apóstolos com a imposição
das mãos após terem orado (At 6,6) — como do seu ofício
que compreendia a pregação (At 6,10; 7,2; 8,5) e a admi
nistração do batismo (At 8 ,3 8 ), além do serviço dos pobres.
Escrevendo a Timóteo, S. Paulo enumera as qualidades do Bis
po e, logo após, as do diácono (1 Tim 3,8-13).
Realçam os escritos apostólicos a diferença entre o clero
(Bispos, presbíteros, diáconos) e o resto dos fiéis. Por exem
plo, no exórdio da epístola aos Filipenses, lemos: “Paulo e Ti
móteo, servidores de Jesus Cristo, a todos os santos de Jesus
Cristo que estão em Filipos, e aos Bispos e diáconos”. Os “san
tos” designam os simples fiéis; os “Bispos e diáconos”, o clero.
Nos documentos da idade sub-apostólica, sobretudo em S.
Inácio de Antioquia, os diáconos aparecem como ministros sa
grados inferiores aos presbíteros. Se alguns dêstes últimos não
gozavam quiçá de poderes de santificar", todavia a maioria
deles, além de governar, desempenhava ofícios cultuais. Aliás,
já em S. Tiago, como vimos, a administração do Sacramento
dos doentes está confiada aos presbíteros. Êles são instituídos
pelo rito litúrgico da imposição das mãos (Tgo 5,14-15; At
14,22; 1 Tim 5,22).
Os Bispos — que por vêzes se distinguem mal dos pres
bíteros a — são constituídos pelo Espírito Santo para governar a*)
*) Com efeito, em alguns textos do grande mártir, os ‘'presbíteros”
podem ser interpretados como simples membros do “conselho de an
ciães” de cada comunidade.
°) Não deve causar surprêsa que a terminologia, naqueles tempos
de crescimento e organizarão, estivesse algo fluida. Nos “Atos dos
Apóstolos” os mesmos indivíduos são chamados ora presbíteros ora bis
pos (At 20,17,28). — Seguindo a S. Jerônimo, alguns teólogos opinam
que, além dos diáconos, os Apóstolos não ordenaram presbiteros, mas
apenas Bispos, chamados indiferentemente Bispos ou presbíteros. (Logo,
a hierarquia primitiva teria comportado apenas 2 graus). Só mais tar
de, a Igreja teria dividido o sacerdócio, consagrando, além dos Bispos,
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Igreja üe Deus, pastoreando o rebanho local (At 2 0,28). A
intervenção expressa do Espírito mostra que a criação de um
Bispo, longe de ser ato humano de pura rotina administrativa,
é sobrenatural consagração. Lembra-o S. Paulo a Timóteo, quan
do exorta: “Admoesto que reanimes a graça de Deus que está
em ti pela imposição das minhas mãos”
(2 Tim 1,6). — Um
rito sensível — a imposição das mãos — que produz a gra
ça: não temos aí a definição mesma do Sacramento?
Na epístola a Tito, manda S. Paulo a este seu discípulo e
colaborador que estabeleça presbíteros ou Bispos pelas diver
sas cidades
de sua jurisdição. Do Bispo,diz o Apóstolo oque
ele de si mesmo dissera: é “dispenseiro de Deus” (Tito 1,7;
1 Cor 4 ,1 ).
Dêsses textos, e de outros que poderiamos aduzir ainda,
decorre que os Apóstolos não só detinham poderes sagrados
que não eram compartilhados pelos simples fiéis, como tam
bém os comunicavam a certos indivíduos escolhidos.T
O sacerdócio na Igreja antiga

A situação aparece com toda a clareza na epístola do Papa
S. Clemente aos Coríntios. Sobre êste Pontífice — testemunha
qualificada entre todas — escreve S. Ireneu: “Tendo fundado
e edifiçado a igreja (de Roma), os bem-aventurados Apóstolos
transmitiram a Lino o encargo do episcopado. . . Dêste Lino faz
menção Paulo na sua carta a Timóteo (2 Tim 4 ,2 1 ). A Lino
sucede Anacleto. Após êste — em terceiro lugar depois dos
Apóstolos — é Clemente que obtém o episcopado. Êle tinha
visto os próprios Apóstolos e mantivera relações com êles; a sua
pregação ressoava-lhe ainda aos ouvidos, como a Tradição de
les lhe estava ainda diante dos o lh o s ... No tempo dêste Cle
mente, pois, uma dissensão bastante grave produziu-se entre os
presbíteros. Em consequência opinam que a diferença entre padres e Bis
pos não foi criada imediatamente por Cristo mas só mediatamente. Teria
sido introduzida imediatamente pela Igreja em virtude dos poderes a
ela concedidos por Cristo. A maioria dos teólogos, entretanto, admite que
a hierarquia de 3 graus corresponde a uma vontade imediata de Cristo
(cf. Código direito ecles. cân. 108 § 3). Em todo o caso, é dogma de fé
que, além da superioridade dos Bispos sôbre os presbíteros quanto à
jurisdição, há também superioridade quanto ao poder de Ordem: o
Bispo é ministro ordinário da Confirmação e da Ordem (D. 960, 967).
O fato de Pio XII, na Constituição Apostólica Sacramentum Ordinis,
ter fixado uma “matéria'’ e uma “forma’' diferentes para a colação do
episcopado e do . presbiterado pareceria indicar que se trata de dois
sacramentos distintos.
T) Como vimos (O Mistério da Igreja, pp.313, 362), os poderes
dos Apóstolos eram: extraordinários uns (como fundadores da Igreja);
ordinários outros (como Bispos). Foram estes últimos que êles transmi
tiram aos seus sucessores. — Parece provável que os Apóstolos, funda
das as igrejas locais, continuavam a governá-las como Bispos e, em
suas ausências, eram substituídos pelos que hoje chamaríamos de Bisposcoadjutores (Tito, Timóteo) ou talvez mesmo por simples presbíteros.
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irmãos de Corinto; a igreja romana endereçou então aos coríntios um escrito mui importante, para reconciliá-los na paz”. B
Motivara o conflito certa revolta da comunidade coríntia
contra os legítimos pastores. Para restabelecer a concórdia,
.lembra-lhes Clemente a tríplice e hierarquizada missão que deu
origem ao cristianismo: Deus enviou a Cristo que, por sua
vez, enviou os Apóstolos, que, enfim, instituíram os Bispos e
diáconos (Ad Corinthios, c.4 2 , n .1 -4 ). Lembra em seguida que,
no intuito de evitar as rivalidades entre os antigos hebreus,
Deus escolhera a tribo de Levi e a família de Aarão para exer
cer o sacerdócio e o ministério sagrado. De modo semelhante
“os Apóstolos souberam por Nosso Senhor que havería dissensões a respeito da dignidade do episcopado. Donde, na sua
previsão perfeita do futuro, eles instituíram os diáconos e Bis
pos, como dissemos, e depois estabeleceram a regra de que,
mortos estes, outros homens lhes sucederíam no ministério”. 89
Eis o que afirma Clemente, discípulo imediato dos Após
tolos Pedro e Paulo. A mesma afirmação encontramo-la sob a
pena de S. Inácio, segundo sucessor de S. Pedro na sé de Antioquia. Assim exordia a sua carta aos Filadélfios: “Inácio, dito
também Teóforo, à Igreja de Deus Pai do Senhor Jesus Cris
to, que está em Filadélfia d’Ásia, objeto de misericórdia, for
talecida na concórdia de Deus, cheia de incomovível júbilo na
Paixão de Nosso Senhor, e plenamente convencida, em toda mi
sericórdia, de sua Ressurreição. Eu a saúdo no sangue de Je
sus Cristo. Ela é minha alegria eterna e duradoura, sobretudo
se (os fiéis) permanecem unidos ao Bispo e aos presbíteros e
diáconos que estão com êle, eleitos segundo o pensamento de
Jesus Cristo, que, conforme a sua própria vontade, os conso
lida e confirma pelo seu Espírito Santo”. 10
Impossível afirmar de modo mais claro a existência dos
três graus da hierarquia de Ordem e a sua divina instituição.
Doutrina esta que o Concilio Tridentino formula como segue:
“se alguém disser que na Igreja católica não existe uma hie
rarquia, instituída por ordem divina, compreendendo os Bispos,
sacerdotes e diáconos — seja êle anátema”. 11
8) Adv. Haeres., 111, 3, 3. (Irénée de Lyon, Contre les Hérésies,
Paris, Ed. du Cerf, 1952, p.104 s).
®) Ad Corint., c.44, n.1-2 (Les Pêres Apostoliques II, Paris, Picard,
1909, p .90). Que a tais Bispos e diáconos coubesse função não só de
governo como de culto, di-lo S. Clemente de modo inequívoco: "êles
apresentam as oblações de maneira piedosa e irrepreensível” (c.44, n .4;
cf. c.40, n .4-6).
10) Ignace d’Antioche, Lettres, Paris, Ed. du Cerf, 1951, p.140.
“ ) D. 966. A mente do Concilio Tridentino foi definir a origem
divina da hierarquia mas não a instituição divina imediata de todos
os 3 graus. — Como ensina o Catecismo Romano (2’ p., q.9, n .368),
o
nome de “Ordem” foi dado a êste sacramento, porque no minis
tério sagrado há várias categorias e funções “ordenadas” em rela-
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Coin o tempo, os diáconos foram desempenhando papel
sempre mais importante na sagrada Liturgia. Compraziam-se os
Santos Padres a compará-los aos Ievitas que ajudavam os sa
cerdotes do culto mosaico. Houve mister desdobrar as funções
diaconais, com a consequente aparição de outros graus, no mi
nistério sagrado, de instituição eclesiástica. l=
S. Hipólito escrevendo, no início do século III, a sua “Tradi
ção apostólica”, atesta a existência em Roma — além dos três
graus supremos da hierarquia — de leitores e subdiáconos. 1314 (E s 
ta hierarquia de 5 graus até hoje se conserva nas igrejas orien
tais). Em 251, o Papa S. Cornélio, em carta a Fábio, Bispo de
Antioquia, informa que, naquele momento, havia em Roma (além
do^ Bispo, ou Sumo Pontífice) 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiaconos, 42 acólitos e 52 entre exorcistas, leitores e ostiários.
Temos pois uma hierarquia composta de 8 graus. M
O ostiário, ou porteiro, foi o sucessor cristão daqueles levitas que guardavam o templo de Jerusalém. Como o nome in
dica, tinha por função abrir e fechar as portas das igrejas,
ções recíprocas e harmoniosas. Em suma, “Ordem” significa hierarquia
espiritual, logo, o rito que confere tal poder sacral e estabelece tal
hierarquia. Pelo Batismo, se constitui o “povo sacerdotal” porque todo
batizado é membro de Cristo-Sacerdote. Porém êsse sacerdócio não é
participado de modo igual pelos batizados: o sacerdócio cristão é es
truturado. Alguns dentre os batizados são escolhidos e ungidos para
agir na pessoa de Cristo consagrando a Eucaristia, para perdoar os pe
cados em nome dêle, para conferir os sacramentos como instrumentos
dêle e, de um modo geral, para servir de medianeiros — sob Cristo —
entre Deus e os homens, recolhendo as nossas orações e fazendo-as
subir até Deus, fazendo baixar sobre nós as bênçãos divinas.
**) Os teólogos medievais que viam nas “ordens menores” verda
deiros sacramentos, afirmavam que a Igreja explicitou o sacramento
da Ordem, como explicitou as verdades reveladas. O único sacramento
do Sacerdócio, por uma sorte de processo vital de crescimento, ter-se-ia
desabrochado nos sete graus atuais da Ordem. Todavia, a maioria dos
teólogos hodiernos opina que as 4 ordens menores e o subdiaconato
são meras cerimônias e não sacramentos. Na passagem de S. Hipólito
à qual aludimos no texto, está dito que subdiáconos e leitores não*.
eram ordenados ou consagrados.
1S) Hippolyte de Rome, La Tradition Apostolique, Paris, Ed. du
Cerf, 1946, p.43.
14) D. 45. — Desde a Idade Média, precede a entrada na hierar
quia a cerimônia da tonsurab que introduz na clericatura. A palavra
grega “cleros”, significa “sorte” e, em conseqüência, designa tudo quan
to se recebe por sorte, seja herança, seja função. Assim S. Matias foi
indicado pela sorte, para substituir a Judas no apostolado (At 1,2526). O clérigo é o que foi escolhido para receber a Deus por herança.
A fim de marcar esta consagração ao serviço divino, o candidato sa
crifica a cabeleira. Entre pagãos e judeus, era correntia
a oferta dos
cabelos à divindade. Perdurou o uso judaico entre as primeiras co
munidades cristãs, como vemos por ocasião da última viagem de S.
Paulo a Jerusalém (At 21.23-24). Despojando-se dos cabelos, o clé
rigo simboliza a sua renúncia às vaidades do mundo, para se consagrar
todo inteiro ao serviço do Senhor. Os medievais viam também na
“coroa” um símbolo de realeza espiritual; outros, uma memória da
coroa de espinhos.
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fiscalizando as entradas e saídas. A partir do século V tam
bém repenicava os sinos.
Vinham em seguida os leitores. S. Justino, na já citada
descrição da antiga liturgia cristã, escreve: “Lêem-se, pelo espaço
que o tempo permite, as memórias dos Apóstolos ou os escritos
dos Profetas. Havendo terminado o Leitor, toma a palavra o
que preside, exorta e convida a imitar os belos exemplos que
acabam de ser citados” (Apolog., I, c .6 7 ) .
Restam-nos de S. Cipriano duas belíssimas cartas, em que
êle anuncia a seus diocesanos a promoção ao leitorado de
dois jovens e valorosos confessores da fé, durante a persegui
ção de Décio. “Aurélio, nosso irmão, glorioso adolescente, agra
dável a Nosso Senhor e caro a Deus, é ainda novo pelos anos
mas provecto pelo merecimento de sua coragem e de sua fé;
menor pela idade, porém grande pela honra que adquiriu: por
duas vezes combateu, por duas vezes confessou a Cristo, por
duas vêzes cobriu-se de g ló r ia ... Êste merecia os graus supe
riores da Ordem clerical, e uma promoção maior, senão pela
idade, bem sim pelo seu passado. Mas, por ora, aprouve fazêlo começar pelo ofício de Leitor, porquanto nada convém me
lhor a uma voz que confessou a Deus numa proclamação glo
riosa, do que ressoar pela leitura das divinas lições. Após as
palavras sublimes que renderam a Cristo um testemunho fiel,
convém ao Confessor ler os evangelhos de Cristo, em virtude
dos quais, êle se tornou testemunha. Convém que êle suba ao
coreto após haver subido ao pelourinho. Neste, estava exposto
à vista da multidão dos gentios, naquele será visto pelos ir
mãos. Ali foi ouvido com espanto pelo povo circundante, aqui
será ouvido com fraternal alegria”.
Na carta seguinte, Cipriano anuncia que também vai pro
mover ao leitorado a Celerino, rebento de uma linhagem de
mártires. Relata os suplícios heroicamente suportados pelo jo
vem, e declara que êle é digno de se unir a Aurélio na leitura
litúrgica. “Elevado à tribuna da comunidade cristã, visível ao
povo inteiro, como convém ao brilho de seus merecimentos, lerá
os preceitos e o evangelho do Senhor, que êle segue corajosa
e fielmente. Seja cada dia proclamada a palavra do Senhor, pela
voz que confessou o Senhor. Há, de certo, graus mais eleva
dos na Igreja, todavia, um confessor da fé nada mais útil a
seus irmãos pode fazer do que lhes ler o evangelho, pois cada
um dos que ouvem pode tomar como modêlo a fé de quem lê”. 15
Mais tarde, foi confiada aos leitores parte dos cantos sa
cros. Assim é que, em 470, os Vândalos assaltaram uma igreja
18) St. Cyprien, Correspondance, t.I, ep.38, 39, Paris, Les Belles
Lettres, 1945, pp.96, 99.
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africana no dia de Páscoa. Entoava o leitor o Aleluia, quando
certeira frecha transfixou-lhe a garganta. Ditosa e invejável sor
te de terminar no céu o aleluia encetado sobre a terra! (M artyrol. roman. die 551 April.).
Já os judeus praticavam exorcismos (Mt 12,27; Mc 9,38,39;
At 19,13 ss) e sabemos do lugar importante que ocupou na
vida de Jesus a cura dos endemoninhados (Mc 1,23-24; 3,22,
etc.; At 10,38). Ainda em vida do Mestre, exercitaram-se os
discípulos nesse mister (Mt 10,1; Mc 3,15; 6,7; Lc 9,1; 10,17,
etc.). Nas derradeiras palavras que pronunciou antes de su
bir aos céus, Jesus prometeu solenemente que os crentes no
seu nome expulsariam demônios (Mc 16,17). Cumpriram-se as
palavras do Salvador: lemos no livro dos Atos que, logo após
Pentecostes, os Apóstolos obraram grandes milagres na cidade
santa; espalhando-se a fama “concorria também muita gente
das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo enfermos e vexados
dos espíritos imundos, os quais eram curados todos” (At 5,1516). S. Paulo, ao aportar pela primeira vez na Europa, expul
sou um demônio (At 16,16-18). Bastava aplicar aos possessos
os lenços e aventais que tinham tocado no corpo do Apóstolo,
e saíam os espíritos malignos (At 19,12).
Por Tertuliano sabemos que simples leigos cristãos goza
vam dêsse carisma e expeliam demônios. Na vida de S. Eufrásia, abadêssa do século V, se lê que ela curava os posses
sos, percütindo-os com o báculo abacial.
Para cortar abusos, a Igreja instituiu, pelo menos desde
o século III, a ordem dos exorcistas aos quais foi dado o im
pério sobre os espíritos malignos. No Breviário Romano, na (
festa dos santos mártires Pedro e Marcelino, a 2 de junho,
está dito: “Pedro exorcista foi jogado na prisão, em Roma,
imperando Diocleciano, pelo juiz Sereno, por ter professado a
religião cristã. Livrou Paulina, filha do carcereiro Artêmio, do
demônio que a agitava. Os pais da donzela e toda a família
assim como os vizinhos, chamados pela novidade do fato, abra
çaram o serviço de Jesus Cristo. Trouxe-os Pedro ao sacerdote
Marcelino que lhes conferiu o batismo”. Cada dia, no Cânon
da Missa, comemoramos o exorcista Pedro e seu companheiro de
martírio, o sacerdote Marcelino.
Acólito significa aio, seguinte. A ordem, como desdobra
mento do diaconato, parece ter sido de instituição romana. O
acólito servia ao altar. Encarregado dos vasos sagrados, levava
o santo Crisma e a Eucaristia. Como era uso que o Pontífice
mandasse às diferentes igrejas de Roma uma parcela consa
grada em sua Missa — para bem marcar que a Eucaristia é
Sacramento da unidade — transportava-a o acólito num pe
queno saco de linho. Levava também o pão da vida aos doen-
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tcs e prisioneiros. O conhecidíssimo mártir S. Tarcísio deu a
vida no desempenho de sua função de acólito. Mais tarde êsses
clérigos foram também chamados “ceroferários” porque levavam
os círios durante o Santo Sacrifício.
O subdiaconato, também de origem romana, é considerado
“ordem menor” pelos gregos. Na Igreja latina passou a “ordem
maior” no século XII. Como o nome indica, êste clérigo auxilia
imediatamente o diácono; como tal chefiava os acólitos. Va
riaram as suas funções segundo as necessidades. Por vezes au
xiliava os diáconos na gestão do patrimônio das igrejas; servia
nos tribunais eclesiásticos; velava sobre os túmulos dos márti
res. Todavia a sua função principal foi e é servir o diácono
ao altar, lendo a epístola, preparando os vasos sagrados, etc.
Na Igreja grega os graus da hierarquia inferiores ao diaconato jamais foram considerados como integrando o Sacramen
to da Ordem. Simples funções de origem eclesiástica, o rito de
investidura nelas nunca teve índole “sacramental”, no sentido
que hoje damos ao têrmo.
Na Igreja latina, a partir da Idade Média, os oito graus da
hierarquia foram todos considerados “sacramentais”, dividindose em “ordens maiores ou sacras” e “ordens menores”. Todos
os graus devem ser percorridos para chegar ao sacerdócio (D.
958, 9 6 2). Como desmembramentos do diaconato, os graus in
feriores seriam de origem divina, na sua fonte. A Igreja teria
destacado do diaconato esta ou aquela parcela do poder de or
dem para atribuí-la a outros clérigos. Tal opinião veio crista
lizar-se num decreto do Concilio Florentino em 1439 (D. 7 0 1 ).
Todavia, como êste documento não pretende definir a doutrina
senão dar uma instrução particular aos armênios, segundo a
teologia comum na época, foi possível aos teólogos modernos
voltar, em número sempre maior, à opinião antiga. Estribam-se
sobre documentos históricos. No mais antigo testemunho co
nhecido, a “Tradição apostólica” de S. Hipólito, está expressa
mente dito que nem ao leitor nem ao acólito se lhes impõem as
mãos (o único rito de ordenação conhecido na Igreja antiga).
Tampouco aparece claramente que aos diáconos — tais quais
foram queridos por Cristo e estabelecidos pelos Apóstolos —
coubessem de fato todos os ofícios que, aos poucos, se teriam
desdobrado em outras tantas “ordens menores”. Antes, parece
ría que êsses misteres foram primitivamente conferidos a sim
ples leigos que, no decorrer do tempo, passaram a receber uma
investidura litúrgica, de origem eclesiástica. Não consta, enfim,
que tais ofícios estejam a reclamar, para seu desempenho cabal,
a graça do Sacramento da Ordem. Ainda hoje, alguns dêles (ostiário, acólito) estão principalmente a cargo de leigos.
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O Rito sacramental
Reconhecida a existência, desde os tempos apostólicos, de
um poder Sacerdotal na Igreja, resta a saber se ele é comu
nicado por um rito simbólico, o Sacramento da Ordem.
Tal é a crença da Igreja (D. 959, 96 5 ), que a história vem
confirmar. Os já citados textos de S. Paulo a Timóteo dão a
conhecer um rito externo (a imposição das mãos) cujos efeitos
são sobrenaturais (a produção da graça). O opúsculo de S.
Hipólito — ao qual sempre retornamos por ser a mais antiga
fonte a nosso dispor — mostra que, em Roma, a sagração do
Bispo e a consagração dos presbíteros revestia a seguinte forma.
l ç Sagração do Bispo. Escolhido o candidato pelo povo,
reunia-se a comunidade num domingo, com o colégio dos pres
bíteros romanos e os Bispos das dioceses circunvizinhas. Êstes
Bispos — e não os presbíteros — impunham as mãos ao eleito,
e um dos Prelados sagrantes, impondo as mãos, rezava a se
guinte prece: “Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai
das misericórdias e Deus de toda consolação, que morais no céu
e olhais o que é humilde, que conheceis as coisas antes que elas
sejam; vós que estabelecestes os limites da vossa Igreja pela
palavra de vossa graça; que haveis de toda a eternidade pre
destinado a raça dos justos, descendentes de Abraão; que haveis
estabelecido chefes e sacerdotes e não haveis deixado sem ser
vidores o vosso santuário; vós a quem aprouve, desde a funda
ção do mundo, ser glorificado por aquêles que escolhestes —
derramai agora o poder que de vós dimana, o Espírito sobe
rano que destes a vosso bem-amado Filho Jesus Cristo, e que
êle deu aos santos Apóstolos que edificaram vossa Igreja em
lugar do templo (judaico) para glória e louvor incessante de
vosso nome. Concedei, Pai que conheceis os corações, a vosso
servidor que elegestes ao episcopado, que êle apascente vosso
santo rebanho e que exerça sem mancha vosso soberano sa
cerdócio, servindo-vos noite e dia. Que êle nos torne propícia a
vossa face, e vos ofereça os dons de vossa Igreja santa. Que
êle tenha o poder — em virtude do Espírito do soberano sacer
dócio — de perdoar os pecados segundo vosso mandato e de
desligar todo laço em virtude do poder que destes aos Apósto
los. Que êle vos seja agradável pela sua mansidão e seu cora
ção puro, oferecendo-vos suave olor por vosso Filho Jesus Cris
to Nosso Senhor, pelo qual tendes glória, poder e honra, Pai
e Filho com o Espírito Santo, agora e sempre e nos séculos
dos séculos. Amém”. 19
,fl) Hippolyte de Rome, La Tradition Apostolique, pp.27-30.
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2i} Consagração dos presbíteros. Ao eleito eram impostas
as mãos pelo Bispo e pelo colégio dos presbíteros. Gestos ex
ternamente idênticos, porém de eficácia mui diversa. Os presbí
teros, impondo as mãos, não conferiam o sacerdócio, pois que
lhes falecia poder para tal; apenas indicavam o seu assentimento
ao gesto do Bispo que consagrava o neo-sacerdote. 17 Acompa
nhava o gesto ritual a seguinte oração: “Deus e Pai de Nosso
Senhor Jesus Cristo, olhai o vosso servo aqui presente e conce
dei-lhe o Espírito de graça e conselho, a fim de que ajude os
presbíteros e governe vosso povo com o coração puro. Assim
vós olhastes o povo eleito e ordenastes a Moisés de escolher an
ciães que enchestes do Espírito Santo, que havíeis dado a vos
so servidor (Moisés). Agora também, Senhor, ajudai-nos a con
servar sempre em nós o Espírito de vossa graça e tornai-nos
dignos de vos servir com fé, na simplicidade de nosso coração,
louvando-vos por vosso Filho Jesus Cristo, pelo qual tendes,
Pai, Filho e Espírito Santo, glória e poder na Santa Igreja,
agora e nos séculos dos séculos. Amém”. 18
39 Ordenação dos diáconos. A êstes só o Bispo — e não
os presbíteros — impunha as mãos, e sobre êles rezava: “Deus
que, por vosso Verbo, tudo haveis criado e ordenado, Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo que enviastes para cumprir a vossa
vontade e nos manifestar vossas intenções, concedei o Espírito
de graça, de zêlo e de diligência, a vosso servo aqui presente
que escolhestes para servir vossa Igreja e trazer ao Santo dos
santos as oblações a serem oferecidas pelos pontífices estabele
cidos por vós, para glória de vosso nome, a fim de que servindovos sem mancha, com pureza, nesta Ordem, seja achado digno
segundo vosso beneplácito, de um grau mais elevado, louvandovos por vosso Filho Jesus Cristo Nosso Senhor, pelo qual ten
des com êle, glória, poder e honra, com o Espírito Santo, ago
ra e para sempre. Amém”. 19
Dêstes textos flui que, ao tempo de S. Hipólito, a “maté
ria” do Sacramento da Ordem era, exclusivamente, a t(imposição
das mãos” . O mesmo atestam, sem discrepância alguma, todos
os documentos, até a Idade Média (cf. D. 150-152).
Mas que vem a significar “imposição das mãos” ? Êste ges
to, de significação mui variegada, tomou-o a Igreja à sinagoga. 20
Sem dúvida, a consagração de Aarão e dos primeiros sa
cerdotes israelitas — cerimônia complexa, sangrenta, e que se

1T) Op. cit., p.40.
,a) Op. cit., p.38.

,#) Op. cit., p.41.
20) Observam os exegetas que, no Antigo Testamento, a “imposi
ção das mãos” significa ora a posse ora a renúncia; ora a bênção,
ora a maldição; e também proteção, ternura, solidariedade, investi
dura, etc.
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prolongou por sete dias (Lev 8) — não comportava tal rito,
embora os sacerdotes por várias vezes impusessem as mãos às
vítimas imoladas por esta ocasião. Aos levitas, em compensa
ção, o povo inteiro impôs as mãos (Num 8,10). Deus também
ordenou a Moisés que impusesse as mãos a Josué a fim de lhe
transmitir os seus poderes: rito cujo efeito foi a efusão caris
mática do Espírito: “Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito
de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos”
(Deut 34,9).
Empregando o mesmo gesto hierático, na consagração de
seus Bispos e sacerdotes (1 Tim 4,14; 5,22; 2 Tim 1,6) e
de seus diáconos (At 6 ,6 ), a Igreja punha em relevo os pode
res sagrados que lhes eram conferidos juntamente com a graça
de os bem desempenhar.
Sublinhava também a continuidade dêsses poderes, logo a
apostolicidade da Igreja: os Apóstolos impuseram as mãos aos
que deviam ser seus sucessores imediatos, para investi-los de
seus poderes episcopais (1 Tim 4 ,1 4 ); estes sucessores, por sua
vez, deveríam comunicá-los aos seus, e assim até nós (1
Tim 5,22).
Pela geração carnal transmite-se indefinidamente a humana
natureza; assim o ato de consagrar um Bispo, sacerdote ou diácono, afigura-se espiritual geração que realiza um contacto por
assim dizer “físico” com os Apóstolos. Sem intermissão, comuni
ca-se o mesmo sacerdócio de Bispo a Bispo e, pelo Bispo, aos
sacerdotes e diáconos.
Sem abandonar a imposição das mãos, foi a Igreja, a pou
co e pouco, introduzindo, na cerimônia da ordenação, outros ges
tos simbólicos que expressavam acaso mais explicitamente os
poderes conferidos. Passaram os teólogos a considerar tais adi
tamentos não só como acidentais senão como de importância
substancial, chegando até a suplantar, quanto ao valor da sig
nificação, a própria imposição das mãos. De sorte que os dou
tores medievais ensinaram que a “matéria” da sagração epis
copal era a imposição do evangeliário aberto, sobre a cabeça
do eleito; a “matéria” do presbiterato era a tradição do cálice
contendo vinho e da patena com a hóstia; a “matéria” do diaconato era a entrega do evangeliário. Doutrina sancionada pelo
Concilio Florentino (D. 701) mas que a Igreja grega jamais
aceitou e a Igreja latina jamais procurou impor-lhe.
Os teólogos modernos, em grande maioria, valem-se de que
o decreto florentino não era infalível, para voltar a considerar
unicamente a imposição das mãos qual “matéria” do Sacramento.
Socorrem-se de argumentos históricos. Êstes, todavia, tal
vez não sejam tão decisivos quanto cuidam alguns. Com efeito,
o Concilio Tridentino definiu que a Igreja recebeu de seu Fun-
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2(} Consagração dos presbíteros. Ao eleito eram impostas
as mãos pelo Bispo e pelo colégio dos presbíteros. Gestos ex
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ciães que enchestes do Espírito Santo, que havíeis dado a vos
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dignos de vos servir com fé, na simplicidade de nosso coração,
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agora e nos séculos dos séculos. Amém”. 18
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os documentos, até a Idade Média (cf. D. 150-152).
Mas que vem a significar “imposição das mãos” ? Êste ges
to, de significação mui variegada, tomou-o a Igreja à sinagoga. 20
Sem dúvida, a consagração de Aarão e dos primeiros sa
cerdotes israelitas — cerimônia complexa, sangrenta, e que se
1T) Op. cit., p.40.
,B) Op. cit., p.38.
,B) Op. cit., p.41.
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transmitir os seus poderes: rito cujo efeito foi a efusão caris
mática do Espírito: “Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito
de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos”
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de seus diáconos (At 6 ,6 ), a Igreja punha em relevo os pode
res sagrados que lhes eram conferidos juntamente com a graça
de os bem desempenhar.
Sublinhava também a continuidade dêsses poderes, logo a
apostolicidade da Igreja: os Apóstolos impuseram as mãos aos
que deviam ser seus sucessores imediatos, para investi-los de
seus poderes episcopais (1 Tim 4 ,1 4 ); êstes sucessores, por sua
vez, deveríam comunicá-los aos seus, e assim até nós (1
Tim 5 ,22).
Pela geração carnal transmite-se indefinidamente a humana
natureza; assim o ato de consagrar um Bispo, sacerdote ou diácono, afigura-se espiritual geração que realiza um contacto por
assim dizer “físico” com os Apóstolos. Sem intermissão, comunica-se o mesmo sacerdócio de Bispo a Bispo e, pelo Bispo, aos
sacerdotes e diáconos.
Sem abandonar a imposição das mãos, foi a Igreja, a pou
co e pouco, introduzindo, na cerimônia da ordenação, outros ges
tos simbólicos que expressavam acaso mais explicitamente os
poderes conferidos. Passaram os teólogos a considerar tais adi
tamentos não só como acidentais senão como de importância
substancial, chegando até a suplantar, quanto ao valor da sig
nificação, a própria imposição das mãos. De sorte que os dou
tores medievais ensinaram que a “matéria” da sagração epis
copal era a imposição do evangeliário aberto, sobre a cabeça
do eleito; a “matéria” do presbiterato era a tradição do cálice
contendo vinho e da patena com a hóstia; a “matéria” do diaconato era a entrega do evangeliário. Doutrina sancionada pelo
Concilio Florentino (D. 701) mas que a Igreja grega jamais
aceitou e a Igreja latina jamais procurou impor-lhe.
Os teólogos modernos, em grande maioria, valem-se de que
o decreto florentino não era infalível, para voltar a considerar
unicamente a imposição das mãos qual “matéria” do Sacramento.
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dador o poder de fazer mudanças na dispensação dos Sacra
mentos, contanto não lhes altere a substância (D. 9 3 1 ). E por
“substância” dos Sacramentos deve-se entender, segundo a in
terpretação autorizada de Pio XII: “aquilo que — conforme o
testemunho das fontes da Revelação — o próprio Cristo Senhor
quis fosse guardado no sinal sacramental”. 11 Ora, no caso do
Sacramento da Ordem, esse querer de Cristo parece ter sido a
colação externa do poder sacerdotal junto à graça do Espírito
Santo, sem lhe determinar o rito peculiar. Portanto, que essa
colação seja significada pela imposição das mãos ou a tradi
ção dos instrumentos sagrados, ou ainda por ambos os ritos, em
nada mudará a significação do rito sacramental. Intacta perma
necerá a “substância” do Sacramento, mudem embora os ges
tos e palavras rituais.
Se a “forma” do batismo, por exemplo, permanece imudada
sob os sons diversíssimos que a expressam nos diferentes idio
mas, se variaram muito as palavras que expressam a “forma”
da Crisma e da Extrema-Unção, por que motivo não podería
variar a “matéria” do Sacramento da Ordem, conservando em
bora o mesmo valor de significação? 11 Poderia pois a Igreja
primitiva ter escolhido, como essencial, a imposição das mãos,
e a Igreja medieval preferido a tradição dos instrumentos. Per
duraria imudada a significação do rito por entre as variações
acidentais. Sempre seria realizada — ora por um sinal sensível
ora por outro — a colação do poder sagrado com a graça que
o deve acompanhar.
Em conseqüência, não haveria contradição entre a determi
nação da Igreja medieval, declarando a entrega dos instrumen
tos sagrados como essencial ao valor do Sacramento, e a abrogação, pela Igreja de hoje, de tal disposição. De fato, Pio
XII, a 13 de novembro de 1947 dirimiu a controvérsia teológica
e estatuiu com soberana autoridade que “a matéria das ordens
sagradas do diaconado, presbiterado e episcopado é exclusiva
mente a imposição das mãos”. E como, na cerimônia da orde
nação sacerdotal, várias são as imposições das mãos, declarou
que só a primeira delas constitui a “matéria” do Sacramento
da Ordem (Const. Apost. Sacramentam Ordinis).
Quanto à “forma”, dirimiu também o mesmo Pontífice as
infinitas controvérsias, e declarou que, para o futuro, a “forma”
da ordenação dos diáconos é: “Mandai-lhe, Senhor, vos pedimos,
o Espírito Santo, pelo qual seja fortificado com séptuplo dom de
ai) Pio XII, Const. Apost. Sacramentam Ordinis, n .l.
s2) Semelhantemente, Cristo não parece haver determinado que a
Crisma fosse conferida com óleo especialmente bento. Variaram tam
bém muito as condições de validez do contrato matrimonial, logo do
próprio sacramento do matrimônio.
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vossa graça, a fim de desempenhar fielmente o ofício de vosso
ministério”. 23
A "forma” do sacerdócio é: "Concedei, vo-lo pedimos, Pai
onipotente, a este vosso servo a dignidade do presbiterado, reno
vai em suas entranhas o espírito da santidade a fim de que êle
consiga o múnus — segundo pelo merecimento 24 — e insinue,
pelo exemplo de sua vida, a gravidade dos costumes”.
A "forma” da sagração episcopal é: “Perfazei no vosso sa
cerdote a suma de vosso ministério, e revestindo-o dos ornamentos
de toda glória, santificai-o pelo orvalho da celeste unção”. 2C
Discutiu-se e se discute ainda entre teólogos sobre se o episcopado e o sacerdócio são dois Sacramentos distintos ou se um só
Sacramento existindo com maior ou menor perfeição. Dois graus
na mesma Ordem ou duas Ordens inadequadamente distintas?
Nada decidiu a Igreja a respeito (D. 1965). Certo é que
o Tridentino definiu a superioridade dos Bispos sobre os simples
padres, ainda na hierarquia de O rdem .*28 Tal superioridade não se
refere à Eucaristia, pois a Missa do Bispo não difere da Missa
do simples padre. Idênticos os poderes de ambos sobre o Cristo
eucarístico, forçoso é que se (Jistingam os poderes sobre o Cristo
místico: confere o episcopado um poder de Ordem que não exis
te no sacerdote.27 Consiste tal poder em ser o Bispo ministro or
dinário da confirmação — que êle confere em virtude de seu po
der de Ordem enquanto o sacerdote só confirma, extraordinàriamente, por indulto apostólico. Consiste sobretudo em poder sagrar
outros Bispos e ordenar sacerdotes. Motivo pelo qual se diz que
o episcopado detém a “plenitude” do sacerdócio: essa fecundidade
espiritual supõe a posse, em grau sumo, do poder sacerdotal.28
“ ) O têrmo “ministério” parece revestir aqui o significado técnico
de diaconado.
**) O primeiro múnus é o episcopado. — Pio XIÍ mudou a “forma”
prescrita pelo Concilio Florentino (D. 701).
15) Const. Apost. Sacramentam ordinis.
*•) D. 960, 066, 967. — Como parece historicamente provado que,
em muitos casos, simples leigos foram sagrados Bispos, sem passar
pelo presbiterado, vários teólogos se inclinam a pensar que o epis
copado não é apenas complemento do sacerdócio mas uma Ordem no
sentido estrito do têrmo. Imprimirá um “caráter” não diverso, porém
mais perfeito que o “caráter” sacerdotal, nisso que se pode transmitir
ou reproduzir a si mesmo.
2T) E' óbvia a diferença quanto ao poder de governo, pois ao sa
cerdote como tal não cabe qualquer jurisdição, e ainda para exercer
licitamente os seus poderes de Ordem êle precisa da licença do Bispo
ou do Papa.
28) Poder-se-ia arguir da existência de 3 bulas papais do século
XV, conferindo a vários abades cistercienses e a um abade agostiniano
o privilégio — embora êstes abades fossem simples padres — de or
denar os seus súditos diáconos e até presbíteros. Como entender essa
concessão? Se presbiterado e episcopado são dois sacramentos distintos,
nenhuma delegação poderá conceder ao presbítero os poderes de ordem
privativos do Bispo, como nenhuma delegação permitirá a um leigo de
absolver ou de consagrar. Por isso alguns teólogos discutem o teor
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A transmissão, pelo Bispo, do poder espiritual que nêle exis
te, constitui um caso singular na dispensação dos Sacramentos.
Nos seis outros ritos sagrados, não há comunicação do ministro
ao recipiente: aquêle é puro canal que deixa passar a virtude di
vina. Na colação da Ordem, pelo contrário, o Bispo, além de
ser canal da graça, transmite o “caráter” que existe nêle, Bis
po. Há verdadeira geração espiritual.
No sentir de S. Leão (Epist. 6, n .6 ) Bispos, presbíteros e
diáconos recebem todos a mesma consagração — embora em grau
diverso — pela qual são votados ao serviço de Deus e, mais
particularmente, ao serviço do altar. Todo o poder sacerdotal se
ordena, em última análise, ao sacrifício eucarístico. O mesmo
Bispo consagra novos sacrificadores. Êle é o ministro ordinário
do Sacramento.10
O “caráter” sacerdotal

Efeito primário do Sacramento da Ordem é um poder espi
ritual permanente; acompanha-o a graça de bem se servir dêle.
Ora, êsse poder tem por sinal o “caráter” sacerdotal impresso
para sempre na alma. E ’ doutrina de fé, definida pelo Concilio
Tridentino (D. 852, 960, 9 6 4 ).
Podemos descobrir o “caráter” indutivamente, interrogando
a história. Afirma unânime a Tradição que o Sacramento da Or
dem não pode ser iterado. Se, do VI ao século XII, se discutiu a
perder de vista sobre se convinha ordenar de novo os padres e
Bispos já consagrados por um prelado herege ou simoníaco, pro
vinha tal disputa da dúvida sobre a validez de tais ordenações.
Jamais foi posta em questão a impossibilidade de reiterar uma
ordenação válida, embora ilícita (D. 354, 358). Ora, se ela não
pode ser repetida, é por deixar atrás de si indelével marca: “tu
cs sacerdote eternamente” (SI 109,4).
Conseqüência do primeiro, o segundo fato que a história ates
ta, é a inamissibilidade do poder de Ordem. Está como arraigado,
das bulas, procurando negar que elas confiem tal delegação. Há tam
bém quem opine não se tratar de documentos infalíveis. Atenua-se a di
ficuldade se presbiterado e episcopado são um só sacramento existindo
sob duas formas mais ou menos perfeitas. Restará que só o Bispo sa
gra outro Bispo; que só o Bispo é ministro ordinário das ordens do
diaconato e presbiterato. Só pelo fato de ser Bispo êle ordena vàlidamente um sacerdote, enquanto o presbítero requerería para tal delega
ção especialíssima. Subsistiría pois a diferença quanto ao poder de
Ordem. — Muitos teólogos medievais opinavam que o episcopado era
apenas um “sacramental” e não verdadeiro “sacramento” ; opinião que
parece hoje, após o ato de Pio XII, insustentável.
a8) D. 424, 702, 967. Desde o Concilio de Nicéia, os abades podem
conferir ordens menores a seus monges. Vimos como aos abades cistercienses foi permitido, no século XV, a colação do mesmo sacerdócio.
Caído em desuso o privilégio, S. Pio V permitiu-lhes a ordenação de
subdiáconos. — Para a sagração do Bispo são exigidos 3 sagrantes;
embora baste um só para a validez (Pio XÍI, Episcopalis consecrationis,
30 de nov. de 1944).
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incrustado na alma por uma consagração que nada apaga. Ain
da pecador, excomungado, apóstata, o padre é sempre padre (D.
486, 488, 584, 672). Absolverá licitamente qualquer moribundo;
consagrará ilícita, porém vàlidamente, o Corpo e o Sangue de
Cristo. Por mais se degrade, quem foi sacerdote jamais voltará
a ser leigo (D. 964).
Entre os fiéis seus irmãos, o padre é um ser à parte, eleito
de Deus, separado de todos os outros. Qual o motivo desta se
paração? Assinalado pelo “caráter” indelével, ele se torna seme
lhante ao Salvador. O homem desaparece no Sacerdote Sumo, que
nele revive o seu sacerdócio para oferecer o mundo e as almas a
Deus: o padre è um outro Jesus Cristo.
Se já pelo “caráter” batismal se imprime na alma uma partici
pação ao sacerdócio de Cristo, pelo “caráter” sacerdotal esta con
figuração estreita-se até quase a identificação: no momento au
gusto da consagração eucarística, o sacerdote age na pessoa de
Cristo. Pelo Sacramento da Ordem imprime-se, pois, na alma de
cada padre, a efígie do único Sacerdote.
“Pela consagração sacerdotal que recebeu, (o padre) assemelha-se ao Sumo Sacerdote e tem o poder de agir em virtude e
na pessoa do próprio Cristo; por isso, nos seus atos sacerdotais,
como que empresta a Cristo a sua língua e lhe cede as suas
mãos” (Mediator Dei, n .6 5 ).
Entre as 12 tribos israelitas, Deus escolheu a de Levi para
o seu próprio serviço. Determinou que, na partilha da terra de
Canaã, os descendentes de Levi não receberíam território algum.
Consagrados ao serviço do Senhor, não condizia com êste serviço
o dedicarem-se a misteres profanos como a agricultura e a pe
cuária. Deus êle mesmo lhes seria parte e herança (Num 18,20;
26,62; Deut 10,8-9). Viveríam do altar e dos dízimos (Lev
7,7-10; Num 5,9-10; 18,8-32). Não podería ser o sacerdócio
cristão inferior ao levítico. O padre é, por excelência, o “homem
de Deus” (1 Tim 6,11), consagrado, votado ao serviço divino.
Proíbe-Ihes, em conseqüência, a Santa Igreja profissões e ativida
des em si lícitas e mesmo honrosas, mas que desdizem do ca
ráter sacerdotal.30
Tão a sério levavam os antigos esta “separação” do sacer
dote, esta consagração exclusiva a Cristo e à sua Igreja que
S. Cipriano privou de exéquias religiosas certo cristão que havia
nomeado, por testamento, um sacerdote tutor de seus filhos. “Há
muito, escreve, proibiu um concilio de escolher tutores ou curaa0) Código de direito ecles., cân. 137-142. — S. Paulo, embora se
gloriasse de viver do trabalho de suas mãos e recusasse qualquer con
tribuição das comunidades cristãs (1 Tess 2,9; 1 Cor 9,3-18; 2 Cor
11,7) proclamava entretanto o imprescritível dever que obrigava os
fiéis de proverem à subsistência do clero (1 Cor 9,6-12; Filip 4,1017; 1 Tim 4,17-18; Gál 6,6). Lição oportuna para os muitos que ima
ginam que o clero deve viver do ar.
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üores entre os clérigos, pois todos os que estão honrados pelo
divino sacerdócio e constituídos no ministério clerical, devem tão
só servir ao altar e aos sacrifícios, vacar às preces e orações. Pois
está escrito: “Ninguém que se alistou na milícia de Cristo, se
embaraça com negócios do século, a fim de agradar Àquele que
o alistou” (2 Tim 2 ,4 ). Se isso vale para todos os cristãos,
quanto mais devem estar alheios aos embaraços e laços das obri
gações profanas, os que, ocupados em coisas divinas e espiri
tuais, não podem deixar a igreja para vacar às atividades da
terra e do século”. E, após haver recordado a antiga disciplina
dos Ievitas, prossegue Cipriano: “A mesma regra e norma vale
hoje para o clero. Os que, na Igreja de Deus, a ordenação pro
moveu à clericatura, em nada devem ser desviados do ministério
divino, nem ligados aos embaraços e negócios do século. Honra
dos pelas espórtulas dos irmãos — à guisa de dízimos — não
deixem eles o altar e o sacrifício, mas antes dia e noite se con
sagrem a coisas celestes e espirituais”. 31
Verdades elementares, mas que bem fariam de meditar aque
les fiéis que exigem de seus sacerdotes se tornem mais e mais
empreiteiros de obras de beneficência ou, como hoje se diz, de
obras sociais. Para o padre, tais obras só podem ser algo de mui
secundário e supererrogatório. No dia em que nelas se engolfasse,
sofreria, fatalmente, a sua vida sacerdotal.
Vêm a pêlo dois exemplos bíblicos. Havendo libertado o povo
hebraico da escravidão, Moisés era também juiz de suas conten
das. Passava os dias julgando o povo. Repreendeu-o Jetro: “Não
fazes bem. Consomes-te com um trabalho vão, a ti e a êste
povo que está contigo; êste trabalho é sobre as tuas forças, e tu
só não o poderás aturar. Mas ouve as minhas palavras e conse
lhos, e Deus será contigo. Sê mediador do povo naquelas coisas
que dizem respeito a Deus, para lhe expores os pedidos que lhe
são dirigidos, e para ensinares as cerimônias e o modo de hon
rar a Deus, e o caminho por onde devem andar e as obras que
devem fazer”. Para julgar as contendas, nomeie juizes idôneos
(Êx 18,17 ss).
Na primitiva comunidade jerosolimitana, praticava-se a co
munidade dos bens. Cada fiel trazia o seu, depunha-o aos pés
dos Apóstolos, e distribuía-se por cada um, segundo as suas
necessidades (At 4,3 4 -3 5 ). Eram humanos: houve queixas. Os
Apóstolos então declararam: “Não é conveniente que nós dei
xemos a palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, irmãos,
escolhei dentre vós sete varões de boa reputação, cheios do E s
pírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desta obra.
Nós, porém, ocupar-nos-emos totalmente na oração e no minis
tério da palavra” (At 6 ,2 -4 ).
31) S. Cypr., Epist. 1 (ed. cit. I, pp.2-3).
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Deste caráter de “separado para Deus”, que distingue o sa
cerdote, podemos fazer derivar a obrigação do celibato. Conhece
sobejamente a Santa Igreja os inconvenientes que, em alguns ca
sos, tal disciplina pode trazer consigo. No entanto ela urgiu e
urge a obrigação. 32 Perplexos, indagam muitos fiéis o porquê
de tal insistência.
Uma primeira e decisiva resposta nos é dada por S. Paulo:
“O que está sem mulher está solícito das coisas que são do S e
nhor, de como há de agradar a Deus. Mas o que está casado
está solícito das coisas que são do mundo, como há de agradar
à sua mulher: e está dividido” (1 Cor 7 ,32-33).
Se o padre renuncia ao amor humano, não é por desprezá-lo,
senão para espraiar seu coração em mais alto e exigente amor.
Ordena todos os atos de sua vida imediatamente ao amor de Deus.
Quem escolheu uma vez o sacerdócio, por mais a vida o tenha avil
tado mais tarde, amou a Cristo unicamente. Não por efeito do
acaso, Jesus antes de confiar a Pedro as suas ovelhas, por três
vêzes lhe pergunta: “amas-me?” Se o padre renuncia a fundar
família, não é por egoísmo, mas para não estar “dividido” entre
Deus e a família, e poder assim consagrar-se integralmente, como
seu Mestre, “às coisas que são do Senhor” (Lc 2,49). Sem o
cuidado da família poderá também mais fàcilmente praticar o desinterêsse pelos bens materiais, contentando-se com o indispensá
vel (1 Tim 6 ,8 ). “Porque deriva de Cristo, deve por isso a
vida sacerdotal dirigir-se toda e sempre para êle”, ensina Pio X I I .,s
Em grande isolamento afetivo do lado das criaturas, poderá
o padre concentrar todo o seu coração no exercício do divino
amor. Se êle arrosta incompreensões, desprezos e até perseguições,
é por amor a Jesus e por querer segui-lo de mais perto. Se êle
se cansa e esgota a ouvir confissões, visitar pobres e doentes, pre
gar e catequizar, é porque êle ama a Jesus nos seus irmãos, e
quer ganhar almas a Deus. Se êle sofre e chora de ver os pe
cadores se perderem, é porque ama Aquêle que os veio salvar e
chorou sobre a infidelidade de Jerusalém.
Êsse amor de Cristo que lhe arde no coração, há de levá-lo
a querer a Êle se assemelhar o mais possível, logo a imitar Jesus
na virgindade da carne. Já S. Inácio mártir escrevia: “se um
fiel, para honrar a carne do Senhor, pode guardar a continência,
que a guarde, mas sem orgulho” (Ad Polycarp., 5, 2 ). Eis um
na) O mais antigo documento conhecido sôbre o celibato eclesiás
tico, data do ano 300 (Concilio de Elvira. — D. 52, b-c). Seguem-no
numerosos atos pontificais de tôdas as épocas: S. Sirício em 385 (D.
8 0 ); S. Adriano em 785 (D. 301); l 9 Concilio do Latrão em 1123 (D. 360);
Concilio Tridentino (D. 979; Pio IX (D. 1774a); Bento XV (Código,
cân. 132, § 1; 971); Pio XI, Ad catholici saccrdotii , n .65-73; Pio XII,

De sacra virginifate .
3I) Pio XII, Menti Nostrae n.16 (Doc. Pontif. 63, Ed. Vozes, Petrópolis).
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novo motivo do celibato eclesiástico: se as palavras de S. Inácio
se aplicam ao simples fiel, mais ainda valerão do sacerdote, ou
tro Cristo. Êle deverá imitar Aquêle que “difundiu em torno de
si o perfume do lírio”. 34 E como o seu Bem-Amado foi, na Cruz,
a um tempo Sacerdote e Vítima, assim o padre, no Altar, ao pas
so que rememora o Sacrifício do Calvário, imola o seu espírito
e também o seu corpo. Crucifica a própria carne (Gál 5,24)
como Jesus crucificou a sua (Rom 12,1).
Enfim, o múnus todo espiritual do padre está a exigir a
maior espiritualização possível. A sua renúncia ao amor humano
é penhor de fecundidade sobrenatural. A pureza absoluta de co
ração lhe permite de ver a Deus e de olhar a criatura com o
olhar de Deus (Mt 5 ,8 ). Não ama ninguém de particular amor
a fim de poder amar a todos.
Mistérios entendidos de poucos. “Há eunucos que nasceram
assim do ventre de suas mães; e há eunucos que os homens fi
zeram tais; e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos
por amor do Reino dos céus. Quem pode compreender, com
preenda” (Mt 19,12). Esterilidade carnal, fonte de fecundidade
espiritual. “Com a lei do celibato, o sacerdote, ao invés de per
der o dom e o encargo da paternidade, aumenta-o ao infinito
pois se não gera filhos para esta vida terrena e caduca, gera-os
para a celeste e eterna”. 33
O respeito, a veneração que os bons católicos votam a seus
padres, provém antes de tudo de nêles reconhecerem o “caráter”
sacerdotal. Mostra-lhes o seu instinto cristão, no sacerdote, um
ser à parte, consagrado exclusivamente a Deus, procurando le
var, na carne, vida angélica (Mt 22,30).
Belamente escrevia o Bem-aventurado Pedro Julião Eymard:
“ Homem de Deus (1 Tim 6,8) eis o padre todo inteiro: eis
toda a sua divina grandeza, toda a sua ação apostólica. Êle não
é o homem das grandezas deste mundo, mas o homem do céu.
Por êle, Deus age sobre a terra, fala aos homens, intima-lhes as
suas vontades divinas; por êle comunica-lhes as suas graças e be
nefícios. O padre não é o homem de uma família, de uma na
ção, mas o homem de todos como Deus é de todos. Tampouco
é o homem de um partido, de uma opinião; êle tem um só par
tido, uma só opinião: a caridade para todos.
“Por êle, Deus se dá ao homem e o homem se dá a Deus.
Êle é o homem de Deus Pai que o associa a seu poder e a
sua misericórdia; o homem do Verbo encarnado, de quem é mi
nistro e auxiliar na obra redentora; o homem do Espírito Santo,
com o qual se torna santificador dos homens”. ^*30
34) L. c.
” ) Op. cit., n .21.
30) Bx. Pierre Julien Eymard, Ecrits spirituels, I, Le prêtre, p.22.
Montreal, Libr. eudiaristique, 1950.
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O Sacramento da Ordem tem cunho eminentemente social:
o padre não exerce o sacerdócio para si mas para os fiéis. Mi
nistro do culto, êle faz subir até Deus as preces da comunidade,
oferece o Sacrifício perfeito. Instrumento de santificação, êle faz
dos homens membros de Cristo pelo batismo; fortifica, alimenta,
restaura a vida sobrenatural, pela Confirmação, Eucaristia, Peni
tência e Extrema-Unção. 31
Poder de consagrar o Corpo eucarístico de Cristo; poder de
santificar o Corpo místico de Cristo, dois aspectos de lima só
função: ser medianeiro, sob Cristo, entre Deus e os homens.1"
Como a Eucaristia é o centro do culto e da vida sacramental,
pode-se dizer, com toda a exação, que os poderes sacerdotais
sobre o Cristo místico se referem todos, de qualquer maneira,
ao Corpo eucarístico do Senhor. O Sacrifício do Altar pede que
os fiéis dêle participem, oferecendo-o e comungando à Hóstia, ora
o sacerdote .prepara a uma recepção digna e frutuosa, antes de
tudo pelo Batismo, do qual é ministro ordinário, e pela Peni
tência da qual é ministro único. Donde, os principais poderes de
Ordem são: consagrar a Eucaristia e absolver os pecados.
O Pontificai Romano, na cerimônia da ordenação dos pres
bíteros, divide-lhes os poderes de Ordem, mais detalhadamente
embora com menos lógica: “ao sacerdote compete oferecer, ben
zer, presidir, pregar e batizar”.
I**89 Oferecer o Sacrifício eucarístico. Para o homem comum,
o padre é “aquêle que diz Missa”. Com tôda a razão. Em lin
guagem técnica expressa-o — entre inúmeros outros doutores —
Leão XIII: “o poder precípuo (da ordem sacerdotal) é consa
grar e oferecer o verdadeiro Corpo e Sangue do Senhor, no Sa
crifício” (D. 1964). Para mostrar a que ponto a Ordem e a Eu
caristia estão vinculadas, Cristo instituiu ao mesmo tempo os
dois Sacramentos, e a Igreja só confere as Ordens durante a
oblação da Missa. Não havendo mais ordenações, desaparecerá,
pelo fato mesmo, o ato central do culto cristão, por falta de
sacrificadores. Com muito descortino os inimigos da fé católica
visam antes de tudo o sacerdócio.
O sacerdote é ordenado sobretudo para celebrar a Santa
Missa. Tal o seu grande dever e imenso privilégio. Diante disso
37) Sobre o padre como ministro dos sacramentos, ver os belos
ensinamentos de Pio XI, Àd catholici sacerdotii n.22 ss. (Doc. Pontif.
8, Edit. Vozes, Petrópolis).
í8) Alguns autores caracterizam o “poder de Ordem” como poder
sôbre o Corpo eucarístico, e o “poder de jurisdição” como poder so
bre o Corpo místico. Parece-nos que o “poder de Ordem” comporta
também um poder sobre o Corpo Místico, não já para governá-lo se
não para santificá-lo.
28 *
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todo o resto desmaia. “Escolheu-o o Senhor como seu sacer
dote, para sacrificar-lhe uma Hóstia de louvor”, canta a Igreja
de seus santos pontífices. Assim escolhera Aarão (Ecli 45 ,2 0 ),
assim escolheu os Apóstolos — “não me escolhestes vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós” (Jo 15,16) — e assim escolhe hoje
os seus sacerdotes: “ninguém toma para si esta honra, senão
o que é chamado por Deus” (Heb 5 ,4 ).
Grande era o sacerdote da Antiga Aliança, porque fazia as
vêzes do povo todo e, em nome dêle, oferecia a Deus sacrifícios
agradáveis, e conseguia até aplacar a ira divina já desencadeada
contra os hebreus (Num 17,12-13). Infinitamente maior o sa
cerdote católico: não representa apenas o povo fiel, mas ainda
representa a pessoa de Cristo e, como tal, consagra a Vítima
ilibada para apresentá-la a Deus Pai. Se Jesus não deixou a
terra para sempre, mas continua realmente presente entre nós, de
vemo-lo ao padre. Haverá função mais grandiosa e sublime?
Completa-se o culto cristão pelo Ofício divino, que estende
às diversas horas do dia as homenagens rendidas à SS. Trindade,
na hora da Missa. “Ofereçamos sempre a Deus, por meio dêle
(Cristo) um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o seu nome” (Heb 13,15). Caberá ainda ao sacer
dote, como voz de Jesus e voz da Igreja, rezar essa “oração
do Corpo Místico de Cristo, feita a Deus em nome de todos os
cristãos e por seu benefício” (Mediator Dei, n .1 3 7 ). “Por meio
do sacerdote repete-se deste modo aquilo que fez Moisés sobre o
monte Sinai, quando, de braços elevados ao céu, falava com Deus
e obtinha misericórdia a favor do seu povo, que lutava no vale
subjacente” (Pio XII, Menti nostrae, n .4 0 ).
O múnus cultuai do sacerdote — que o faz participar do
ato pelo qual Jesus derrama seu amor sobre os homens e ado
ra perfeitamente a Deus — é a sua função principal. Tanto as
sim que a Igreja confere as ordens sagradas a monges cartuxos
ou trapistas, que durante toda a sua vida sacerdotal jamais se
entregarão ao ministério das almas. Pio X 89 e Pio XI *40 aler
taram os sacerdotes contra os prestígios ilusórios do “ativismo”,
essa grande tentação do mundo contemporâneo; e Pio XII che
gou a falar em “heresia de ação”. 41 Lembram esses Sumos Pon
tífices que o Sacramento da Ordem insere o homem no Sa
cerdócio de Cristo. O sacerdote é o Orante oficial que rende
a Deus culto condigno, e recolhe na sua prece as homenagens
e necessidades de todos os homens. Êle é, antes de tudo, o ho
mem do Altar. As obras vêm depois.
3D) Pio X, Haerent animo n .ll, 22 (Doc. Pontif. 26, Edit. Vozes,
Petrópolis).
40) Pio XI, Ad catholici sacerdotii n.58.
41) Pio XII, Menti Nostrae, n.60.
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29 Abençoar e batizar. Votado ao serviço divino, o padre
está, por isso mesmo, votado ao serviço dos homens, filhos de
Deus e irmãos de Cristo. Tendo feito subir até o trono do
Altíssimo os louvores dos homens, êle faz descer sobre êstes
as bênçãos divinas. Na cerimônia de sua consagração sacerdotal,
foram-lhe ungidas as mãos “para abençoar, consagrar e san
tificar”.
Nada de intermediários entre Deus e minha alma, a não
ser Cristo! clamam os protestantes. Mais consequentes, outros
suprimem Cristo; outros, ainda mais radicais, suprimem o pró
prio Deus, divinizando-se a si mesmos.
Ora, já na ordem natural, os sêres dependem uns dos ou
tros e Deus nos comunica as suas perfeições através da hie
rarquia dos sêres, os mais acabados aperfeiçoando os que o
são menos. Que maravilha se êle quis transpor na ordem da
graça essa diversidade de graus, essa dependência dos menos
perfeitos em relação aos mais perfeitos! De fato, foi vontade
expressa sua que o seu Filho nos servisse de Mediador, e êste,
por sua vez, quis usar de intermediários humanos: os seus sa
cerdotes. Enquanto o orgulho diabólico não reconhece nem Deus
nem amo, na economia da salvação devemos receber a doutrina
da fé, da boca do padre e, pelas suas mãos, a graça.
Exercita-se-nos a humildade e também o espírito de fé,
neste esforço para ir além das aparências — muita vez dema
siadamente humanas — e encontrar o ministro de Deus, bem
mais, ver o mesmo Cristo no seu frágil — e acaso, indigno
— instrumento.
Com a sua deliciosa familiaridade, dizia o Cura d’Ars que,
se o licor fôr bom, não é indispensável que passe por um funil
de ouro; continuará a ser bom, corra embora por funil de latão.
Por isso mesmo, a nossa gente humilde, apenas encontra um
padre, pede-lhe a bênção. Sente, como por instinto, que o sa
cerdote é o dispenseiro dos celestes favores. Pode envolver a vida
do cristão como numa rêde de graças, utilizando as numerosas
bênçãos — para todas as circunstâncias e necessidades — que
o Ritual encerra, e de que os fiéis não se valem bastante, talvez
por não as bem conhecerem. E abençoa sempre em forma de
cruz, para marcar que toda a virtude do gesto vem de Cristo
padecente.
Entretanto, as maiores bênçãos que pode dispensar o sa
cerdote são os Sacramentos. Todos — salvo o matrimônio —
estão em suas mãos. De modo que todo o presente volume é
como uma explanação e comentário dêste poder sacerdotal. F a 
zendo as almas comunicar com a fonte da graça, o sacerdote
imita, a seu modo, a divina bondade que esparge, dadivosa, bên
çãos sôbre as coisas e os homens. A cada instante o padre co

438

Capítulo VII: 0

Sacramento do Sacerdócio

labora visivelmente na obra invisível do Redentor. Onde passa
o padre, é Cristo que passa, como passou outrora, fazendo o
bem (At 10,38).
3“ Presidir. Êste vocábulo refere-se também ao poder de
governo das almas (jurisdição), mas enquanto se relaciona ao
poder de Ordem, significa que o sacerdote é o chefe nato das
assembléias cultuais cristãs. Seja para uma simples oração da
noite rezada em comum, compete ao pároco estar à testa de
seus filhos espirituais, guiando-os até o trono de Deus.
4? Pregar. E ’ o poder de magistério que cabe ao padre
como participante no miínus profético de Cristo; não lhe con
vém, precisamente, em virtude de seu ofício sacerdotal. Por vêzes, simples leigos tomaram a palavra nas assembléias cristãs:
assim, os “profetas” e "doutores” carismáticos da primitiva Igre
ja; mais tarde Orígenes, autor de belíssimas homílias; na Ida
de Média, S. Francisco de Assis e vários de seus companheiros
pregavam, embora não fossem sacerdotes.
Contudo, o pregador nato é o Bispo, e por delegação deste,
o sacerdote (Código dir. ecles., cân. 1327; discurso de Pio XII
a 3 1 -5 -1 9 5 4 ). Doutor e guardião da fé na diocese, o Bispo se
faz coadjuvar pelos seus padres. Não apenas na igreja mas
por toda a sua vida, devem eles anunciar o evangelho e levar
aos homens a mensagem de Deus. Tudo nêles — palavras e ati
tudes — deve dizer o que Jesus dizia, tornar Jesus espiritual
mente presente no meio dos homens. "Já que o sacerdote exerce
a sua missão em nome de Cristo” (2 Cor 5,20), deve viver
de tal modo que possa fazer suas as palavras do Apóstolo:
"Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo” (1 Cor 4,16;
11,1); é mister que viva como outro Cristo, que com o fulgor
de sua virtude iluminava e continua iluminando o mundo intei
ro” (Pio XI, Ad catholici sacerdotii, n .6 1 ).
Graças sacerdotais

Pronuncia o sacerdote algumas poucas palavras, e transmuta o pão e o vinho no Corpo e no Sangue do Senhor; diz
outras breves palavras e perdoa os mais nefandos crimes. Por
certo, esse pobre homem não obra por si tamanhas maravilhas.
E ’ Cristo. Mas Cristo que age através de seu ministro.
Indizível privilégio; indizível e esmagador. Não era pusilanimidade se tantos santos fugiam à dignidade sacerdotal e só
a aceitavam constrangidos pela obediência. Ser luz que ilumina
o mundo; ser incorrupto como o sal, casto como um anjo, cari
doso como o Coração do Redentor — de certo é ideal huma
namente inatingível. Mas o que é impossível aos homens é pos
sível a Deus (Mc 10,27). Não apenas o poder sacerdotal de
Cristo, mas ainda a santidade sacerdotal de Cristo baixa, pelo
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Sacramento da Ordem, sobre o levita devidamente disposto. Pa
dre em virtude do “caráter”, ele será bom padre pela graça
do Sacramento.
“Ser um santo ministro de santidade” (Medicitor Dei,
n .1 9 2 ), eis a primeira obrigação pessoal do padre. Falta-lhe a
santidade e falta-lhe tudo, advertia Pio X (Haerent animo, n. 15).
E ’ possível ser bom engenheiro ou bom médico quem não é san
to. Impossível ser bom padre sem um mínimo de santidade. In
teligência, saber, educação, brilho poderão falecer-lhe, nunca a
virtude. Instrumento de coisas santíssimas, como poderia ser inquinado? Constituído “para o aperfeiçoamento dos santos, para
a obra do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo (E f
4 ,1 2 ), e, por consequência, apóstolo da luz, da graça e do
perdão, arauto da caridade, como daria o que não tem?” (Pio
XII, Menti nostrae, n .5 7 ).
Todo cristão está chamado à perfeição evangélica, mas a
ela está votado, de modo particular, o sacerdote. E, se todo
cristão deve ter o olhar fixado em Cristo para lhe reproduzir
a imagem, com maioria de razão o sacerdote. Na medida do
possível, deverá imitar todos os gestos do Senhor; cumpre-lhe
porém reproduzir de mais perto, na sua vida, o sacrifício de
Cristo pendente na Cruz. Mistério que ele, cada manhã, come
mora no Altar, e do qual deve participar intimamente, imolandose a si mesmo com Cristo, colocando-se em estado de vítima.
Na oração sacerdotal, após a Ceia, Jesus diz ao Pai: “Eu
me consagro por êles (os apóstolos) a fim de que êles também
sejam consagrados em verdade” (Jo 17,19). Como Sacerdote,
Jesus oferece-se a si mesmo qual Vítima pelos apóstolos, e a fi
nalidade deste seu Sacrifício c que os apóstolos também se
jam, em tôda a verdade, sacerdotes e vítimas.
Pela crucifixão de sua alma e de sua carne, o sacerdote deve
se tornar como que um “Sacramento” vivo: sinal sensível do
Sacrifício da Cruz. Imolação da carne pela castidade e peni
tência; imolação do espírito pela fé, a humildade, a obediência,
a caridade. Só assim imolado misticamente poderá o padre de
sempenhar com fruto o “ofício a que o destinou a sagrada or
denação, que é o de continuar e completar a obra da Reden
ção” (Pio XII, Menti nostrae, n .1 0 ).
Sobre aquêle passo do evangelho em que vemos Jesus curar
a febricitantc sogra dc Pedro que, levantada, o serviu, S. Ambrósio escreve: “Aparece qual deve ser o ministro de Cristo.
Deve desconhecer os estímulos dos diversos prazeres e evitar a
íntima languidez do corpo e da alma a fim de ser ministro do
Corpo e do Sangue de Cristo. Porque, se longe de estar são,
êle sofre a doença do pecado, não poderá ministrar os remé
dios imortais. Olha bem, sacerdote, não vás tocar com mão fe-
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bricitante o Corpo de Cristo. Cura-te primeiro, para poderes exer
cer o ministério. Se aos leprosos já limpos, Cristo mandou que
se mostrassem aos sacerdotes, quanto mais convém que seja
limpo o mesmo sacerdote?” (D e viduis, c .1 0 , n .6 5 ).
Ao levita que, por desgraça sua, opõe óbice, será apenas
conferido o indelével “caráter” sacerdotal. Ao que está bem
disposto — e na medida de suas disposições — será dado
copioso aumento da graça santificante e dos dons do Espírito
Santo. Além disso, receberá a graça propriamente sacramental,
a saber “uma graça particular, própria de seu estado e ofício”
(Mediator Dei, n .3 8 ). Graça santificante, adaptada às neces
sidades especiais do sacerdote, de sorte que êle não seja ape
nas um outro Cristo pelo “caráter” sacramental, mas ainda viva
como um outro Cristo.
“Não deixes de aproveitar a graça que em ti existe e que
te foi dada em virtude de uma palavra profética, juntamente
com a imposição das mãos do sacerdote” (1 Tim 4 ,1 4 ). “Eu
te exorto a que faças reviver a graça de Deus que está em ti
pela imposição de minhas mãos” (2 Tim 1,6).
O “caráter” sacerdotal indelével é como um título e direito
perpétuo a receber as graças especializadas. Melhor diriamos que
se assemelha a sobrenatural ímã, sempre a atrair novas graças.
Nem cuide alguém que esta doutrina é devaneio de místico ou
sonho de teólogo. As graças sacerdotais se nos representam quase
palpáveis desde a primeira manifestação da Igreja: temos os
Apóstolos transformados pelo Espírito, anunciando com firmeza
a palavra de Deus, vencendo todos os obstáculos (At 4 ,3 1 ); temos
Estêvão, tão cheio de graça e fortaleza que ninguém podia re
sistir à sabedoria e ao Espírito Santo que por êle falava (At
6,8,10; 7 ,5 5 ); temos Filipe, consumido de zêlo na evangelização
das almas (At 8,5-13; 2 6 -4 0 ). E assim dos outros primeiros
padres e diáconos.
Através dos séculos da história da Igreja, aí está a falange
sempre crescente dos padres verdadeiramente santos, a provar
que a mão do Senhor não se encurtou nem se tornou pequena
(Is 50,2; 59,1), mas continua a ser dadivosa como sempre.
Judas e tantos outros — ruins ou medíocres — põe a nu
a condição humana, livre e lábil; ilustram mais uma vez — e
tràgicamente — esta verdade básica da teologia sacramentária:
de nada servem os ritos sagrados se nós não lhes correspondemos.
Amparem pois os fiéis os seus sacerdotes com a oração cons
tante pelo clero, a fim de que êste corresponda à sua vocação.
“Em vez de nos atirar pedras, orai por nós”, pedia o Cardeal
Mercier a seus diocesanos. E São Pio X dizia ao clero ca
tólico: “com os olhos levantados para o céu, renovamos
muitas vezes por todo o clero a mesma súplica de Jesus
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Cristo: Pai Santo, santificai-os (Jo 17,11,17). Alegramo-nos ao
pensar que um grande número de fiéis, de todas as condi
ções, se preocupam vivamente com o vosso bem e o da Igreja
e se unem a nós nesta oração. E também grato nos é saber que
há muitas almas generosas, não somente nos claustros, mas ain
da mesmo na vida do século, que, nesta mesma intenção, não
cessam de se oferecer a Deus como vítimas santas” (Haerent
animo, n .4 3 ).
Tristezas e alegrias sacerdotais

Umas e outras são simbolizadas pela “coroa” clerical, a um
tempo memorial da coroa de espinhos e da coroa real de Jesus
Cristo. Ninguém melhor no-las mostrará do que o vigário de mí
sera freguesia francesa, êle mesmo desprovido de dotes naturais,
mas que a Igreja deu como modelo e protetor a seus párocos,
porque nele reluz o sacerdócio em estado puro: o que resta de
humano se reduz a simples ponto de apoio do sobrenatural; o
altar e o confessionário são os dois pólos em torno dos quais
volve a sua heróica existência. Como ninguém, soube viver os
dois grandes mistérios da vida sacerdotal: o mistério da Missa
e o mistério da Confissão.
Tristeza do seu coração de padre, lutando contra o pecado
no tribunal da penitência, 18 horas por dia! “Meu Deus! como
se arrasta o tempo passado com os pecadores! Quando estarei,
enfim, com os santos? O bom Deus é de tal modo ofendido, que
seríamos tentados a pedir o fim do mundo. . . Não há, neste uni
verso, homem mais infeliz que o padre! Como passa a vida? Pas
sa-a a ver o bom Deus ofendido. Sempre blasfemado o seu san
to nome; sempre seus mandamentos violados, seu amor ultra
jado! O padre só vê isso, só ouve i s s o ... Está continuamente
com S. Pedro, no pretório de Pilatos, tendo sob os olhos Nos
so Senhor insultado, desprezado, escarnecido, coberto de oprób r io s ... Ah! se eu tivesse sabido o que era ser padre, em vez
de entrar no seminário, eu teria, bem depressa, fugido para um
mosteiro de trapistas”.
Mas êstes mesmos pecadores, que tanto torturavam o Cura
d’Ars, davam-lhe as mais puras alegrias, quando os via abati
dos aos pés do Salvador.
“Senhor Vigário, perguntavam-lhe, se o bom Deus vos pro
pusesse ou de subir ao céu neste instante, ou de ficar sobre a
terra para trabalhar pela conversão dos pecadores, que es
colherieis?
— Creio que ficaria.
— Será possível? São tão felizes os santos no céu; não
há mais tentações, nem misérias. . . ”
E êle, com angelical sorriso retrucava:
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“E ’ verdade. Mas os santos no céu vivem de suas rendas.
Não podem mais, como nós, glorificar a Deus pelo trabalho, o
sofrimento e os sacrifícios pela salvação das almas.
— Então, ficarieis sobre a terra até o fim do mundo?
— Bem certo.
— Mas neste caso, teríeis tanto tempo diante de vós que não
mais precisarieis levantar-vos tão cedo?
— Não, não. De certo continuaria a levantar-me à meianoite. Não receio o trabalho. Eu seria o mais feliz dos homens,
não fosse o pensamento de que deverei comparecer diante do tri
bunal de Deus, com a minha pobre vida de vigário!”
”0 homem mais infeliz do m undo.. . ” — “0 mais feliz dos
homens. . . ” Paroxismo que só pode conhecer um coração de san
to. Mas as palavras do Cura d’Ars ressoam na alma de todo
sacerdote como perpétuo despertador de humildade, de zelo, e
de amor.
SÍNTESE
Depois de Deus e de seu Filho, o padre, ministro de Cristo, é tudo.
1) Instituição do Sacramento. Jesus, pelo Sacramento da Ordem, quis
perpetuar entre os homens a sua função sacerdotal. Ora, se foi vontade
sua que a Igreja prosseguisse, através dos séculos, o culto por ele ren
dido ao Pai, deveria estabelecer ministros dêsse culto que levariam a
Deus as homenagens dos homens e trariam aos homens as bênçãos de
Deus. Em particular, a vontade do Senhor de continuar, até a sua Volta,
o Sacrifício do Calvário, sob forma sacramental, importa na continua
ção do seu Sacerdócio, pelo tempo fora, no Corpo Místico. Assim é
que, na última Ceia, Jesus instituiu, simultâneamente, a Eucaristia e o
Sacerdócio. “Fazei isto em memória de mim”. 0 Sacrifício chama o sacrificador.
A êstes escolhidos, o Sacramento da Ordem confere: a) um poder
sobre o Corpo sacramentado de Cristo, para oferecê-lo em sacrifício a
Deus; b) um poder sobre o Corpo Místico de Cristo, para santificá-lo
pelos atos cultuais. Donde, no Cenáculo, Cristo deu aos Apóstolos o po
der de oferecer o Sacrifício eucarístico; e, depois de ressuscitado, deulhes o poder de perdoar os pecados. Os demais poderes sacerdotais, des
tes dois derivam e a êles se ordenam. Ministro do altar, ministro das
almas, eis todo o sacerdote. Daí a índole social do Sacramento: consa
gra o eleito, em benefício do Corpo Místico.
2) 0 sacerdócio na primitiva Igreja. A) Os Atos dos Apóstolos mos
tram a existência de um sacerdócio visível desde as origens do cristia
nismo. Um grupo de escolhidos — os Apóstolos e os que êles, mais tar
de, instituíram — representa perante o povo a pessoa de Jesus Cristo,
e, perante Deus, o mesmo povu. Êles detêm o poder nãu só de gover
nar como de santificar: batizam, dão oEspírito Santo, celebram
a Eu
caristia. E não só detêm êstes poderes como os comunicam a alguns
- - Bispos, presbíteros, diáconos — por um rito sensível: aimposição
das mãos., que não só consagra como produz a graça (2 Tim 1,6). Eis
o Sacramento.
1?) H. Monnin, Le Curé d’Ars, t.II, p . 198, 442.
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B) S. Clemente Romano, discípulo imediato dos Apóstolos Pedro e
Paulo, lembra aos corintios a tríplice missão hierarquizada: Deus envia
o seu Cristo; Cristo manda os Apóstolos; êstes instituem Bispos e diá
conos, e determinam que, mortos esses, outros lhes sucederíam no mi
nistério. O mesmo diz S. Inácio de Antioquia.
Formulando a Tradição, definiu o Tridentino a origem divina de
uma hierarquia tripartida: Bispos, presbíteros, diáconos.
O contínuo crescer das funções dos diáconos obrigou a lhes des
dobrar o ministério, donde as 5 ordens: subdiáconos, acólitos, exorcistas,
leitores, porteiros. Tôdas são de instituição eclesiástica. Na Idade Média,
eram tidas como verdadeiros Sacramentos, destacados do diaconado. Os
gregos e os modernos nelas veem meras cerimônias sem cunho sacramental.
3) Elementos do Sacramento. A) A “matéria” do rito foi, na Igreja
antiga, exclusivamente a “imposição das mãos1'. Gesto tomado à sina
goga; que significa a transmissão dos poderes e a continuidade deles
(sucessão apostólica). Na Idade Média, a “entrega dos instrumentos sa
grados” (livro, cálice, patena) foi considerada essencial. Pio XII vol
tou ao uso antigo.
B) Pio XII também fixou a “forma” do Sacramento, que igualmen
te variou no decorrer do tempo. Variações que não surpreendem, pois
cabe à Igreja modificar a “matéria” e a “forma” dos ritos, conservandolhes embora a “substância”, ou seja o que Cristo quis fôsse guardado
no sinal sacramental. No caso, este querer parece ter sido a colação ex
terna do poder sacerdotal, junto à graça do Espírito Santo. Poderá o
rito variar, portanto, permanecendo intacto o valor da significação: sim
bolizará sempre a colação do poder sagrado, com a graça.
C) Discute-se sôbre se o episcopado e o presbiterado são dois Sa
cramentos distintos, as duas formas de um só Sacramento, existindo com
maior ou menor perfeição. Certo é que o ministro ordinário da Ordem é
só o Bispo. Além de ser canal da graça, êle transmite ao recipiente um
poder espiritual: há pois geração sobrenatural.
4) Efeitos do Sacramento. A) O " caráter” sacerdotal é sinal do po
der de Ordem conferido pelo Sacramento. Deduz-se-lhe a existência do se
não poder iterar o rito: deixa indelével marca. Por conseguinte, o poder
de Ordem é inamissível: o padre é padre para sempre. O “caráter” se
para, consagra, configura ao Sumo Sacerdote, fazendo do padre um ou
tro Cristo. No momento da consagração da Eucaristia, a configuração
se estreita quase até a identificação.
Em virtude da “separação para Deus”, do sacerdote, entende-se que
a Igreja lhe proíba o exercício de profissões ou atividades que desdizem
do caráter sacerdotal, e lhe imponha a lei do celibato, a fim de que êle
seja o “homem de Deus” (1 Tim 6,8), e não “dividido” entre a família
e Deus. Èle está votado exclusivamente ao altar e à salvação das almas.
A castidade absoluta: a) ajuda a ordenar todos os atos de sua vida
imediatamente ao amor de Deus; b) honra a carne intemerata de Je
sus; c) leva a ser sacerdote e vítima, crucificando a carne; d) facilita
o máximo de espiritualização, fonte de fecundidade sobrenatural.
B) Os poderes sacerdotais revestem cunho social: o padre é me
dianeiro, sob Cristo, entre Deus e os homens: a) oferece o Sacrifício
eucarístico; é o seu poder precípuo e o seu grande dever. Comp!eta-seUie a função cultuai pela recitação do ofício divino, feita em nome do
Corpo Místico e por seu benefício, b) Abençoa e batiza. Havendo feito
suhir ao trono do Altíssimo os louvores dos homens, o sacerdote faz des
cer sôbre êles os favores divinos. São-lhe ungidas as mãos para "aben
çoar, consagrar e santificar", pelas numerosas bênçãos litúrgicas e so
bretudo pela dispensação dos Sacramentos, dos quais — salvo do ma

444

Capítulo

VII: 0

Sacramento do Sacerdócio

trimônio — é sempre ministro ordinário. Donde, o sacerdote é o dispenseiro dos favores divinos, c) Preside as assembléias litúrgicas. d) Pre
ga a palavra de Deus. Ofício que compete ao Bispo e ao sacerdote, por
êle delegado. Contudo, não só por seus sermões ou homílias, mas por
sua vida tôda, deve o padre anunciar a verdade evangélica.
C) As graças sacerdotais. O “caráter” chama a graça sacramental,
própria ao estado e ofício, que fará desempenhar santamente os poderes
de Ordem. Ministro de santidade, santo deve ser o padre. Tal a sua
primeira obrigação pessoal. Esta santidade, consistirá na imitação, a mais
estreita possível, de Cristo sacerdote. Sobretudo, viver a Missa, logo vi
ver o mistério da Cruz; êle também sacerdote e vítima como seu Mes
tre. Só assim poderá continuar e completar a obra da Redenção; só
assim poderá viver o mistério do Altar e o mistério da confissão, so
frendo santamente as tristezas da vida sacerdotal, e se rejubilando com
as suas inefáveis alegrias.

CAPÍTULO VIII

O SACRAMENTO DO AMOR CRISTÃO 1
A Instituição divina

“E Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem
de Deus e criou-o varão e fêmea. E Deus os abençoou e disse:
crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. . . ” Assim sumàriamente
descreve a instituição do matrimônio o l 9 capítulo do Gênesis
(1 ,2 7 -2 8 ). Porém o 2? capítulo en tra. em pormenores: “Disse
mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; faça
mos-lhe um adjutório semelhante a ê l e . . . Mandou, pois, o Se
nhor Deus um profundo sono a Adão; e, enquanto êle estava
dormindo, tirou uma das suas costelas, e pôs carne no lugar
dela. E da costela, que tinha tirado de Adão, formou o Senhor
Deus uma mulher; e a levou a Adão. E Adão disse: Eis aqui
agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne; ela se
chamará Virago porque do varão foi tomada. Por isso deixará
o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão
dois numa só carne” (Gên 2,18 ,2 1 -2 4 ).
Na linguagem técnica da teologia, diriamos que o primeiro
texto determina o “fim primário” do matrimônio: a procriação,
e o segundo o “fim secundário” : a mútua ajuda. Ambos aliás
reciprocamente se envolvem, como perceberá quem ler o texto
sagrado com atenção. Assim, desde as primeiras linhas do Livro
inspirado, refulge o matrimônio em sua imarcescível essência.
A beleza do primeiro par e do primeiro amor, que o gênio
pictórico de Miguelanjo traduziu de maneira tão espantosa por
linhas e cores, só gênio literário igual lograria expressar por
palavras.
Mais apagada, mortiça até, a luz da análise teológica é en
tretanto mais preciosa. Descobre no venerável texto ensinamentos
de inapreciável valor.*)
*) Um estudo completo do matrimônio há de levar em conta, além
do fator religioso, os fatores moral, social, jurídico, biopsicológico, eco
nômico, histórico. No presente capítulo, vamos nos limitar exclusiva
mente ao aspecto sacramental da questão. Não procure pois o leitor
aqui o que aqui não se lhe tencionava dar. Aliás, para um católico, a
sacramentalidade é o cume, desde o qual devem ser encarados os de
mais aspectos.
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Antes de tudo, colhemos do Gênesis que o matrimônio c
instituição divina: “o matrimônio não foi instituído desde a sua
origem pela vontade dos homens, mas sim pela autoridade e
preceito de Deus”. 4
Fruto de uma vontade determinada do Senhor, o matrimônio,
em virtude dessa vontade mesma, sobrepuja as uniões entre os
demais seres vivos. A estas, também, deu o Senhor por finalidade
a propagação da espécie. Aos animais foi dito por igual: “cres
cei e vos multiplicai’' (Gên 1,22). Todavia, ao homem e a êle
só foi determinado que tal função biológica se exercería não já
pela promiscuidade dos sexos, mas no indissolúvel convívio de
estreito amor: são dois num só.
O homem e a mulher não são puros animais senão seres
racionais, logo a sua união não pode ser abandonada ao instin
to; terá cunho moral, espiritual.
Que Deus desde então entendesse instituir entre esposo e es
posa infrangível vínculo, sabemo-lo por inerrante intérprete: o seu
próprio Filho. “Não mais são dois, mas uma só carne. Portanto,
não separe o homem o que Deus juntou”. 3
Ensina a Liturgia que a indissolubilidade nos é também inculcada pelo fato de que Deus formou Eva do corpo mesmo de
Adão, mostrando assim a que ponto são inseparáveis.4 União ínti
ma, que só pode ser monogâmica (D. 4 0 8 ). Por ela, unicamente,
realiza-se o “homem perfeito”, porquanto isolados, homem e mu
lher são como fragmentos da humanidade; a perfeição da natureza
humana só pela conjunção de ambos se torna efetiva. Daí a ten
dência natural do homem e da mulher a procurarem a mútua complementação, não só na esfera sexual mas em todas as outras.
Por aí também se vê quão antinatural o esforço da “mulher mo
derna” para se equiparar em tudo ao homem. A mulher masculinizada é tão absurda quanto o homem efeminado.
Tão profunda, tão imperativa a tendência à complenfentação
mútua, que o homem deixa pai e mãe para ser um só com a
sua mulher.
Como sociedade natural, saída das mãos criadoras, o ma
trimônio já tem algo de transcendente, de intangível. Muito mais
sagrado o matrimônio cristão, por ser um Sacramento. Entretanto,
já o matrimônio primitivo era sagrado. Posto encerre em seu âmago
uma atividade animal, êle sobrepaira o biológico. Provém-lhe a
dignidade de que o homem não é puro animal senão pessoa, do
tado de alma espiritual e imortal. Transmitindo a vida, êle gera*)
*) Leão XIII, Encíclica Arcanum divinae sa.pientiae) n.27 (Doc.
Pontif. n.16, Edit. Vozes); Pio XI, Encíclica Casti Connubii, n.5, 50
(Doc. Pontif. n.4, Edit. Vozes).
3) Mt 19,6. Donde Pio IX condenou os que asseveram que o ma
trimônio não é indissolúvel já por direito natural (D. 1767).
4) Bênção dada aos esposos após o Pater, na Missa de casamento.
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filhos que também são pessoas. E o caráter sacral lhe cabe por
ser instituição divina e não humana, como ainda porque simbo
liza o conúbio entre o Verbo e a humanidade.
“Visto que o próprio Deus instituiu o matrimônio, e visto
que este foi, desde o princípio, como que uma imagem da Encar
nação do Verbo divino, segue-se daqui que há no matrimônio al
guma coisa de sagrado e de religioso que nada tem de adventício,
mas é inata; que não lhe procede dos homens mas da sua pró
pria essência” (Leão XIII, Arcanum, n . l l ) .
O texto de S. Paulo sobre o casamento cristão — que mais
longe citaremos — nos leva a crer que, já no matrimônio pri
mitivo, tal qual o refere o Gênesis, havia um prenuncio profético
de sacramentalidade. Antes de Cristo, cada união legítima entre o
homem e a miilher adumbrava uma realidade sagrada que estava
por vir. Com efeito, imediatamente após haver citado o Gênesis,
o Apóstolo acrescenta: “há nisso um grande mistério, quero di
zer em relação a Cristo e à Igreja” (E f 5 ,32). Em cada casa
mento da ordem antiga se rebuça um segrêdo, que a relação
Cristo-Igreja vem desvendar.
Sobreveio o pecado original. Descaiu o matrimônio do an
tigo esplendor. Duas chagas o vieram corroer: a poligamia e o
repúdio. Tal a dureza dos corações, que Deus pôde desculpar,
nos antigos hebreus, um e outro abuso (Mt 19,8). Deus que
unira podia — ele só — separar. E aceitou de fazê-lo porque um
e outro abuso, embora firam o matrimônio, todavia não lhe impe
dem por completo a consecução do fim primário: a procriação e
educação da prole.
Mas, apesar dessa tolerância divina, como degenerou o puro
conúbio de Adão e Eva! Bem depressa, a depravação dos costu
mes trouxe o dilúvio. Mais tarde, o Gênesis narra o castigo dos
sodomitas (19,4 s) e como Deus feriu de morte a Onam que
abusara do matrimônio (3 8 ,9 -1 0 ). O Livro da Sabedoria traça
sombrio quadro da sociedade conjugal (Sab 14,24-26).
E, no paganismo, que de aberrações, dentro e fora do casa
mento, acobertadas pelo nome sagrado de “amor” ! (Leão XIII,
Arcanum, n. 4 ) .
Não se perdera, contudo, o ideal primitivo. Conservaram-no
ciosamente algumas famílias privilegiadas. Nada de mais fresco
e ilibado que o idílio do jovem Tobias e de Sara. “Nós somos
filhos de santos, e não podemos juntar-nos à maneira dos gen
tios que não conhecem a Deus” (Tob 8,5 ).
A restauração por Cristo

A êsse puro ideal, Cristo veio dar-lhe força de lei. Desde en
tão, está o matrimônio “reintegrado na pureza primitiva de sua
divina instituição” ; beiii, mais, está “elevado à dignidade de ver-

448

Capítulo VIII: O Sacramento do Amor Cristão

dadeiro e “grande” (E f .5,32) Sacramento da Nova Lei” (Pio
XI, Casti connubii, n . l ) .
Como Legislador supremo, Cristo reformou os vícios do an
tigo contrato matrimonial; ademais, como Salvador, divinizou-o
pela elevação à ordem sacramental.
Legislador, Jesus no monte das Bem-aventuranças aponta as
falhas da legislação mosaica e as sana. Não alude à poligamia,
pois o cativeiro de Babilônia abolira, pela força das circunstân
cias, tal abuso entre os judeus.D Em compensação, condena sem
remissão o repúdio, permitido por Moisés: “Também foi dito:
Qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe libelo de repúdio. Eu
porém digo-vos: Todo aquele que repudiar a sua mulher, a não
ser por causa de fornicação, a faz adúltera; e o que desposar a re
pudiada comete adultério” (Mt 5,31-32). “Todo o que repudia
sua mulher, e toma outra, comete adultério; e o que casa com a
mulher que foi repudiada por seu marido comete adulté
rio” (Lc 16,18).
Tem levantado enormes polêmicas o inciso de S. Mateus, que
parece ressalvar a legitimidade do repúdio em caso de adultério
da mulher.
Quaisquer que sejam as explicações dos exegetas, para o
teólogo é claro que o evangelho não pode desmentir o evangelho,
nem Jesus contradizer a Jesus. Citamos propositadamente S. Lu
cas, que não admite exceção alguma. Esta é excluída, igualmente,
por S. M arcos.a Como viria S. Mateus introduzir uma cunha
na fortaleza da indissolubilidade? 1
S. Paulo, por sua vez, afirma a indissolubilidade sem sombra
de restrição, e dá-la como lei do Senhor: “Aos casado^ mando,
não eu mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido.
Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie
com o marido; e que o marido não deixe a mulher” (1 Cor
7,10-11; Rom 7,3 ).
Aliás, o inciso de S. Mateus não pode significar uma exceção
em favor do marido traído. Voltaríamos, em parte, à legislação
mosaica; ora, Jesus, em todo o discurso das Bem-aventuranças,
empenha-se em armar contrastes entre a antiga e a nova lei,
“) Condena-a indiretamente, condenando o repúdio, e afirmando que
os cônjuges são dois — apenas dois — numa só carne. Afirmava as
sim, implicitamente, a unidade do matrimônio (D. 408; 969; 972). Ad
mitisse Jesus a poligamia, por que haveria condenado o repúdio e as
subsequentes núpcias?
fl) 10,11-12. Acrescenta S. Marcos a condenação categórica do re
púdio do marido pela mulher. Há pois igualdade de direitos e deve
res entre os sexos.
T) Ainda que, por impossível, S. Mateus quisesse abrir uma ex
ceção, restaria que esta seria única. Ora, alguns protestantes se va
lem dessa pretensa exceção única, para justificar o divórcio por uma
multiplicidade de motivos, alguns perfeitamente frívolos.
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para mostrar o quanto esta aperfeiçoa aquela. Parco aperfeiçoa
mento seria este.
No próprio S. Mateus, Jesus volta, mais tarde, à questão.
“E foram ter com êle os fariseus, tentando-o, e disseram-lhe:
E ’ lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?
Êle, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquêle
que os fez no princípio, macho e fêmea os fêz, e disse: Por
isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher e os
dois serão uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só
carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Disseram-lhe êles: Então por que mandou Moisés dar-lhe libelo de
repúdio e separar-se? Respondeu-lhes: Moisés, por causa da du
reza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres;
mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qual
quer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com
a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos:
Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não
convém casar. Êle, porém, lhes disse: Nem todos compreendem
esta palavra, mas só aquêles a quem foi concedido” (Mt 19,3-12).
Se Jesus declara que o repúdio foi permitido por Moisés,
por causa da “dureza dos corações”, haverá de tolerar esta
“dureza” pelo menos em parte? E como cometería adultério
quem desposasse a adúltera repudiada, se o repúdio dissolvesse
o matrimônio? Dissolvido êste, claro é que a mulher, casando
novamente, não tornaria por isso adúltero o segundo marido.
Mais acertado parece interpretar ambos os textos de S.
Mateus, como segue: quem repudia sua mulher é responsável
pelo adultério ao qual êle a expõe, no futuro. Excetua-se o
caso no qual ela já cometeu adultério. Nesta hipótese, é lícito
ao marido repudiá-la sem incorrer em qualquer responsabilidade.
Nunca porém lhe será permitido desposar outra mulher sem
tornar-se, êle, adúltero. A ressalva de S. Mateus refere-se tão
só ao repúdio: é lícito, havendo adultério, mas de forma al
guma a bodas subseqüentes.7bis
Tbis) Outra solução corta qualquer ambiguidade, ao mesmo tempo
que parece mais conforme ao sentido técnico que revestia, entre os ju
deus contemporâneos de Cristo, o termo “porneia” que encontramos no
texto grego de S. Mateus. Em vez de traduzi-lo por “fornicação” como
habitualmente se faz, haveria que traduzi-lo por “casamento nulo” ou
inválido. Logo o inciso de S. Mateus proibiría o repúdio, salvo se o
matrimônio fora nulo ou inválido em virtude de um dos numerosos im
pedimentos dirimentes (motivos de nulidade) reconhecidos pela legis
lação judaica. Mt 5,32 seria traduzido: “quem repudia a própria mulher
— salvo quando houve matrimônio nulo — e toma outra, comete adul
tério” e Mt 19,9: “Quem repudia a própria mulher — salvo se o ca
samento foi nulo — a torna ad ú lte ra ...”
I n ic ia ç ã o T e o l. M —
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Tanto os Apóstolos interpretaram a doutrina do Mestre
no sentido de uma reforma do matrimônio mosaico, que pro
testaram contra a sua rigidez.
Também como estrita indissolubilidade, interpretou a Tra
dição o texto evangélico, até a ruptura protestante. No século
II, dizia, por exemplo, Hermas: “Que fará o marido se a mu
lher perseverar na sua paixão (adúltera)? — Que ele a des
peça e permaneça sozinho. Mas, se, tendo despedido a mulher,
casa-se com outra, êle comete adultério” (Mand. 4, n . 6 ; ed.
cit., p .8 2 ).
Cortando qualquer controvérsia entre católicos, o Concilio
Tridentino interpretou infalivelmente as palavras do Senhor, no
sentido da perpetuidade do vínculo, ou seja da indissolubilidade
absoluta (D. 977; cf. 702, 969, 975, 1470). Deram-se um ao
outro os esposos, e tal dom é irrevogável (1 Cor 7 ,4 ).
A doutrina vale, sem exceção alguma, para o matrimônio
vàlidamente contraído e consumado entre cristãos, que é um
Sacramento. Vale, outrossim, para o contrato — não sacra
mental — entre não batizados, com uma exceção apontada
por S. Paulo.
Casam-se dois pagãos. Casamento legítimo
que o poder
civil não tem qualquer poder para dissolver (D. 1767, 1774).
Converte-se e batiza-se um dêsses pagãos. O batismo não dis
solve o conúbio; este continua legítimo e indissolúvel (D. 4 0 7 ).
“Se algum irmão tem uma mulher sem fé, e ^»ta consente em
habitar com êle, não a repudie. E, se uma mulher crente tem
um marido sem fé, e êste consente em habitar
com ela, não
deixe esta o seu marido” (1 Cor 7 ,1 2 -1 3 ).
Mas suponhamos que a parte infiel não rtiais queira coabitar
ou, se, coabitando, tornou-se, por sua atitude,constante pe
rigo para a fé e a paz do consorte cristão? Responde S. Pau
lo: “se o infiel se separa, separe-se; porque, neste caso, já
o irmão ou a irmã não estão mais sujeitos à escravidão; mas
Deus nos chamou à paz” (1 Cor 7 ,1 5 ). A Igreja interpretou
a “escravidão” cessante como liberdade de contrair novas
núpcias (D. 405, 4 0 8 ). Mas Inocêncio III adverte que tal “pri
vilégio paulino” não se aplica, se ambos os cônjuges já eram
batizados ao realizarem o enlace, apostatando um dêles ao de
pois, e recusando-se a coabitar pacificamente. Pois tal união,
entre cristãos, é Sacramento, logo estritamente indissolúvel, em
bora a conduta posterior dos esposos. Enquanto o contrato
nupcial entre pagãos, por não ter índole sacramental, não re
veste indissolubilidade tão estrita que não comporte uma ex
ceção, a favor da fé (D. 406; cf. 975).
A propagação do cristianismo entre os índios e os negros
da América do Sul levou os Pontífices romanos, como vigários
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de Cristo, a estender algo os limites do “privilégio paulino”.
Assim Paulo III em 1537, S. Pio V em 1571 e Gregório XIII
em 1585 (Código, cân. 1125).
Enfim, o casamento contratado entre batizados, porém ain
da não consumado, é dissolvido seja pela profissão solene de
uma das partes numa Ordem religiosa (D. 976) seja ainda por
dispensa do Soberano Pontífice (Código, cân. 1119). Obser
vemos que, nesse caso, o .laço. espiritual resultante do Sacra
mento ainda não foi completado pelo laço cárnaC Não esta
perfeito o simbolismo sacramental, donde uma possibilidade der
radeira de dissolução do vínculo.
Existindo os dois laços — espiritual e carnal — sendo
os cônjuges dois numa só carne, nenhum poder sobre a terra,
seja religioso, seja civil, pode destruir tais vínculos. Só a dis
solução da carne, pela morte, logrará separar os que são uma
só carne.
O grande Sacramento

Além de restituir ao matrimônio, como contrato natural, a
sua pureza primeva, Jesus elevou-o à ordem sacramental. Quan
do o fêz, não sabemos ao certo. Talvez por ocasião das bo
das de Caná, santificando-as por sua presença e honrandoas com o seu primeiro milagre? Porventura ao afirmar a uni
dade e indissolubilidade da união conjugal? O certo é que S.
Paulo insinua, com clareza bastante, a índole sacramental do
matrimônio cristão (D. 9 6 9 ).
“Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao
Senhor; porque o marido é a cabeça da mulher, como também
Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual êle é o Salva
dor. Ora, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim
também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo
amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por e l a ... Assim
devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a
seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si
mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne;
antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja,
porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o ho
mem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois
numa carne. Grande é este mistério, digo-o porém em rela
ção a Cristo e à Igreja. Por isso também cada um de vós, ame
a sua mulher como a si mesmo; e a mulher reverencie o seu
marido” (E f 5,22-23).
Temos aqui algo sensível: a mútua entrega dos cristãos que
contratam matrimônio. Algo simbólico também: é um “mistério”
que figura e expressa a sobrenatural união dc Cristo e da sua
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Igreja. Algo enfim que causa a graça: sem ela, como lograriam os
cônjuges imitar tão excelsa e sobre-humana união; como poderia
o marido amar sua mulher como Cristo amou a Igreja e por ela
se entregou; como enfim conseguiría a mulher reverenciar o ma
rido, como a Igreja é sujeita a Cristo e por ele vive?
Se já os Apóstolos consideravam a indissolubilidade do ca
samento, restaurada por Jesus, como demasiado pesada à na
tureza humana, não haveria mister conceder o adjutório da gra
ça para fortalecer o vínculo, aperfeiçoar o amor; dar forças
para cumprir os deveres que impõe o matrimônio restaurado?
Convinha tal elevação à ordem sobrenatural, em virtude
da importância da transmissão da vida, das graves obrigações
que ela ocasiona, dos fáceis desvios do impulso sexual.
A união entre o divino Esposo e sua Esposa é, tôda ela, obra
da graça. Fazendo do consórcio humano uma semelhança do so
brenatural convívio, o Apóstolo insinua que o puro humano está
doravante exalçado ao plano da graça. Impossível imitar um modêlo divino, reproduzindo-o na vida^de todos os dias, sem o au
xílio de copiosa graça que virá divinizar os cônjuges. Êste ho
mem e esta mulher, que desde o Batismo estavam já sobrenatu
ralmente relacionados um ao outro, por serem irmãos em Cristo,
membros do mesmo Corpo Místico, vão agora estreitar as suas
relações, não apenas sobre o plano carnal, afetivo, ou econômi
co, mas no plano sobrenatural, pois cada um dêles será, para o
outro, canal da graça, instrumento de santificação.
Sobrelevado, o amor conjugal não se reduzirá à paixão
animal, nem mesmo a pura amizade humana: torna-se algo so
brenatural. O “grande mistério” consiste neste simbolismo eficaz
que retrata as místicas bodas de Jesus e da Igreja e ajuda a
imitá-las. O Sacramento não é pois um rito que se vem acres
centar ao contrato para santificá-lo; é o próprio contrato que
se torna fonte de graça para os dois seres que se unem por
inseparável comunhão.
Se, ao sair das mãos do Criador, a sociedade conjugal
já ostentava um não sei quê de sagrado, agora ela se eno
brece, se exalta, penetra até a esfera da vida divina. Que é
graça senão isso mesmo: participação da vida divina?
Aparentemente, entretanto, nada é mudado. Celebra-se
sempre um contrato entre o noivo e a noiva. Vamos à China
vermelha, por exemplo. Unem-se dois pagãos por legítimas
núpcias; no mesmo dia e na mesma hora, dois católicos con
ferem umao outro o Sacramento do matrimônio, e, por es
tarem dispersos ou mortos os seus sacerdotes, vêem-se obriga
dos a dispensar a curta cerimônia litúrgica. Nada pois diferen
cia, aos olhos humanos, os dois enlaces. Entretanto, aos olhos
da fé haverá um abismo entre uin e outro contrato.
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Repetimos que o Sacramento não é uma excrescência que
se vem juntar ao consenso matrimonial. Nada tem de extrínseco
ou de complementar. Jesus eleva o contrato mesmo à ordem
sobrenatural, de sorte que não podem dois batizados contrair
vàlidamente matrimônio, sem que, ’ pelo fato mesmo, um santifique o outro pelo Sacramento. Indivisíveis, nos cristãos, o con
trato e o Sacramento, será pois impossível separá-los . 8
O casamento cristão longe está de simbolizar apenas a união
entre Cristo e sua Igreja; êle -é sinal eficaz, logo realiza o que
significa, associa a união entre marido e mulher à união entre
Cristo e a Ig reja .0
E como o laço entre os esposos é a um tempo carnal e
espiritual, é lícito ver na união carnal o símbolo da Encar
nação pela qual o Verbo de Deus assumiu a si nossa carne
mortal, e, no vínculo espiritual, o símbolo da união, pela gra
ça, entre o Verbo encarnado e a sua Igreja. Ambas as uniões
aliás se entrosam, por isso que o fato de ser Cabeça da Igreja
pela graça, logo Esposo da Igreja, é uma consequência da
união hipostática do Verbo com a natureza humana.
Nos outros ritos sagrados, Cristo serve-se, para santificar,
de gestos singelos e corriqueiros: ablução, unção, imposição
d a s. mãos, manducação. Aqui, pelo contrário, toma uma insti
tuição básica da humanidade, algo de augusto e vital, para
transformá-lo. Quis que a sua graça permeasse a mesma trans
missão da vida, fonte da sociedade.
Desde o início, e não tardiamente como pretendiam os mo
dernistas (D. 2051), a Igreja tomou consciência da doutrina
implícita no ensinamento de S. Paulo, e apresentou o matrimô
nio a seus fiéis não como puro símbolo eclesiológico, mas co
mo símbolo sacramental, rito santificante, logq como um ca
minho para a santidade.
Casamento e Perfeição cristã

Muito encontradiça entre nós essa idéia errônea de que a san
tidade é apanágio dos conventos. Enclausurem-se as almas se
dentas de perfeição. Às que não aspiram à santidade, mas se
contentam de rastejar, se lhes oferece o matrimônio. Nêle, limitarse-ão a evitar o pecado mortal e se contentarão de entrar no
céu quase por contrabando, burlando a vigilância de S. Pedro.
Teríamos assim duas categorias de almas: umas votadas
à perfeição, outras à mediocridade.•
)
•) D. 1640, 1766, 1773, 1854; Código, cân. 1012. — O poder po
lítico apenas regula os efeitos civis do casamento.
B) Sem dúvida o rito não realiza a união Cristo-lgreja, mas an
tes a supõe. Todavia, é sinal eficaz porque realiza, nos cônjuges, uma
união que imita a união Cristo-lgreja; e imita-a intrinsecamente, vital
mente, pela graça sacramental produzida pelo rito.

454

Capítulo VIII: O Sacramento do Amor Cristão

Por vezes, este erro se extrema ao ponto de fazer do ma
trimônio algo de pecaminoso. Já S. Paulo condenava os que
“proíbem o matrimônio” (1 Tim 4 ,3 ). Na primitiva Igreja, os
encratitas, marcionitas, maniqueus, e, na Idade Média, os
albigenses desposaram tal erro, seguidos p or.. quantos asce
tas frenéticos houve e há. O mesmo S. Jerônimo, nà sua fúria
de defender a virgindade, se não chegou a condenar as núpcias,
pareceu, por vezes, depreciá-las em demasia.
Hoje, por um exagêro contrário, muitos h á ' que colocam
o matrimônio cristão muito acima da virgindade e do celibato
por Cristo. Ao ponto que se vê até sacerdotes desviarem do
claustro vocações nascentes, sob pretexto de que o matrimônio
oferece ocasiões melhores de santificação.
A superioridade da virgindade por motivos religiosos, como
estado de vida, foi expressamente afirmada por Cristo (Mt 19,1112 ) e por S. Paulo (1 Cor 7 ,2 5 -4 0 ), transmitida pela Tradi
ção e definida, infalivelmente?, contra os protestantes, pelo
Concilio Tridentino: “Se alguém disser que o estado conjugal
deve ser anteposto ao estado da virgindade ou do celibato, e
que não é melhor e mais beatífico guardar a virgindade ou o
celibato do que prender-se pelo matrimônio, seja êle anátema”
(D. 9 8 0). E Pio XII viu-se obrigado, pelos erros recentes, a
insistir por várias vêzes sobre essa doutrina de fé. 10 Devemos
pois aceitá-la, mesmo se a não entendemos. Mas não é proi
bido tentar compreender, embora seja difícil aos que só julgam
humanamente das coisas. “Quem pode compreender compreen
da”, dizia Jesus (Mt 19,12).
Muitos opõem esposos c pais exemplares a religiosas me
díocres e a religiosos frouxos, e perguntam: não servem aque
les muito melhor a Deus? — Sem sombra de dúvida. Porém
a doutrina católica não compara casos particulares; ela define
estados de vida, a saber maneiras diversas de viver, considera
das “em absoluto”, independentemente desta ou daquela rea
lização individual. Nesta perspectiva, a virgindade é indiscuti
velmente mais perfeita.
Mas não será possível santificar-se, e muito, no estado de
casado? Por certo. Se não fosse possível servir a Deus no ca
samento, a Igreja o proibiría a seus filhos, como lhes proíbe
os estados de vida pecaminosos.
Santo, como o estado religioso, é o estado de casado. Con
tudo, há graus na santidade. E Cristo revelou — diretamente
e por S. Paulo — que o estado religioso é mais perfeito. Não
disse que o casamento fosse imperfeito. Disse que era menos
perfeito. Por quê? Porque, ensina S. Paulo, o estado de vir
'•) Por exemplo no Discurso às parteiras, n.55 (Doc. Pontif. 82,
Edit. Vozes) e na Encíclica De Sacra Virginitate (Doc. Pontif. 107).
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gindade religiosa é consagração imediata, direta, total, ao ser
viço de Deus. Os que estão casados consagram-se diretamente um ao outro e aos filhos; servem a Deus, como por um
circuito, servindo a família. Eis o sentido do coração partilha
do, de que fala o Apóstolo. 11
Ademais, quem se casa cede a um pendor natural, e vai
procurar no casamento a própria felicidade; lícita — santa até,
sendo sobrenaturalizada — porém sua raiz é humana, natu
ral. Enquanto a virgindade religiosa é sobre-humana; nasce,
vive, medra, no puro sobrenatural. Humanamente falando é
inumana — justamente por ser sobre-humana — pois é perpé
tua renúncia à natureza, à felicidade dêste mundo. Pelo voto de
castidade, priva-se
dosprazeres carnais que tanto aliciam os
homens, a fim de levar, desde este mundo, vida de “anjos no
céu” (Mc 12,25); pelo
voto de pobreza, despreza a procura
e posse das riquezas, que tanto desvairam os homens; pelo voto
de obediência, enfim, sacrifica o mais precioso bem humano: a
liberdade de ação. E por que tais imolações? Para ser todo de
Deus. “Eis que tudo deixamos e seguimos a Ti” (Mc 10,28).
De novo: quem pode compreender compreenda!
Maneira de viver em si mais perfeita, sem dúvida alguma,
por ser consagração total, absoluta a Deus, renúncia às alegrias
humanas legítimas, por Cristo. Maneira de viver em si prefe
rível, por ser caminho mais seguro, breve e desimpedido, de
chegar à santidade.
Isso, porém, não significa, de modo algum, que os casados
não devam eles também tender à perfeição, nem a possam atin
gir. Temos dois caminhos para a mesma meta. Embora um
deles seja mais avantajado, não segue que o outro deixe de
levar ao fim. Nem foi apenas às virgens e aos continentes que
o Senhor disse: “sêde perfeitos como vosso Pai celestial é per
feito” (Mt 5,48).
Além disso, se deixarmos de comparar o valor dos estados
de vida considerados em si, absolutamente, para atentar nas
vocações individuais, verificaremos que a maneira de viver mais
perfeita, para êste cristão particular, é aquela à qual êle, como
indivíduo, está chamado de fato. Restará pois a verificar se a
virgindade, em si mais perfeita, será mais perfeita para êste
cristão concreto. Nada tão pessoal quanto a vocação. “Cada um
tem de Deus o seu próprio dom, um de um modo, o outro
de outro” (1 Cor 7,7). Quem foi chamado à vida conjugal
J1) “O que está sem mulher está cuidadoso das coisas que são
do Senhor, como há de agradar a Deus. Mas o que está casado está
cuidadoso das coisas que são do mundo, como há de dar gosto a sua
mulher; e está dividido. E a mulher solteira e a virgem cuida das coi
sas que são do Senhor, para ser santa de corpo e espírito. Mas a
que está casada cuida das coisas que são do mundo, de como agra
dará ao marido” (I Cor 7,32-34).
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não se santificaria enveredando pela vida claustral. 12 Poderá
e deverá atingir a santidade, trilhando embora o caminho ■
—
em si menos perfeito — do casamento. S. Luís, rei de Fran
ça, S. Tomás Morus, eram casados e pais de família. Pio XI
exalçou à glória dos altares Ana Maria Taigi, casada e mãe
de família. Por certo, êstes santos personagens, conquanto ca
minhassem por vias menos diretas e mais árduas, chegaram
muito mais alto que inúmeros religiosos e religiosas .tíbios. “Em
suma, todos podem e devem, seja qual fôr a sua condição e o
honesto modo de vida que tenham escolhido, imitar o modêlo
perfeitíssimo de toda a santidade, proposto por Deus aos ho
mens, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, e, com o auxílio de
Deus, chegar ao cume da perfeição cristã, como o provam os
exemplos de muitos santos” ( Casti Connubii, n .2 3 ).
Os noivos casam para ser felizes. Muito justo que assim
seja, e censurável, ao contrário, ccmsiderar o matrimônio como
um “negócio” econômico ou de outra sorte. Mas, por ser o ca
samento um Sacramento, pede a Igreja que nêle se procure
a santidade também. Não a santidade à custa da felicidade,
nem mesmo ao lado da felicidade, mas a santidade pela felici
dade conjuga], cristãmente entendida.
Erro palmar seria cuidar que a graça apaga o amor hu
mano. Depura-o sem dúvida, mas a fim de aprofundá-lo. S.
Margarida da Escócia, S. Isabel da Hungria, S. Joana de Chantal e, mais perto de nós, Mireille Dupouey ou Amália Subercaseaux — e outras inúmeras — mostraram a que extremos
de delicadeza e profundidade chega o amor conjugal sobrelevado pela graça. E por este amor mesmo, santificam-se os es
posos. A alegria de querer bem e de se saber querido; a alegria
de ter uma vida só; a alegria de reviver na descendência, retra
tam as alegrias de Cristo e de sua Igreja. As inquietações no
criar e educar os filhos; as tristezas das lutas, crises e atritos;
a dor das enfermidades e dos lutos, retratam as inquietações,
tristezas e dores de Cristo e da sua Igreja.
Enfim, se o matrimônio fôr, por desgraça, um malogro, a
graça sacramental dará forças para atingir a santidade através
da dor. S. Rita de Cássia acrisolou as próprias virtudes, su
portando, com acabada paciência, os arroubos temíveis do ma
rido e o gênio vingativo dos filhos.
“Matéria” e “forma”

A essência do Sacramento reside no contrato matrimonial
(D. 334, 404, 990), isto é, “no dom generoso que uma cria
12) Inversamente, não procede a objeção feita por tantos pais, a fim
de contrariar a vocação religiosa dos filhos: “pode-se servir muito bem
a Deus, no mundo!” Sem dúvida; mas se Deus chamar este seu filho
a servi-lo no claustro?

'Matéria” e “forma”

457

tura humana faz a outra da sua própria pessoa, por todo o
tempo da sua vida” ( Casti Connubii, n .1 0 ).
Que haja verdadeiro contrato não sofre dúvida. Temos
duas partes hábeis; um objeto, que é a comunhão de vida;
uma fonte de obrigação, que é o consenso; um fim, que é a
procriação e o mútuo auxílio.
O consenso, causa eficiente do contrato matrimonial (D.
7 0 2 ), se define: “o ato da vontade pelo qual uma e outra das
partes aceita e dá, respectivamente, um perpétuo e exclusivo di
reito sobre o corpo em vista dos atos que, normalmente, levam
à geração da prole” . 13
Feio contrato, os cônjuges assumem determinadas e gra
ves obrigações, compromissos permanentes, ingressam, por livre
vontade, numa maneira nova e estável de viver, constituída, em
sua essência, por um laço ou vínculo, estabelecido não pela es
colha dos nubentes — êles podiam apenas escolher entre acei
tar ou não o laço — mas pela vontade de Deus. “O que Deus
uniu, o homem não separe”. E Deus uniu, a fim de ter colabo
radores de sua obra criadora.
Do ser o matrimônio um contrato, pretendem os partidá
rios do divórcio deduzir a sua revogabilidade. Todo contrato,
dizem, pode ser desfeito. Olvidam que estão em presença não
de um contrato de locação ou de compra e venda, mas de um
contrato de índole toda peculiar, única até. A “matéria” desse
contrato não são mercadorias ou serviços, são as próprias pes
soas humanas. O fim deste contrato é constituir a célula-mãe
da sociedade: a família. O instituidor dêste contrato é o pró
prio Deus. Não há paridade possível com as outras convenções.
O casamento é contrato livre, neste sentido de que depende do
acordo do homem e da mulher. E ’ o ato da vontade pelo qual
os nubentes mütuamente se dão e aceitam, que constitui o ca
samento. Mas, uma vez feito êsse acordo, cessa a liberdade.
Ambos estão doravante ao serviço de uma instituição indepen
dente de suas vontades. Devem-se à sociedade familiar que êles
mesmos fundaram. Por cima dos quereres individuais paira o
vínculo que os une e prende. Entrosado numa sociedade natu
ral, de origem divina, o homem deve dobrar-se a suas leis. Su
gere-o o têrmo mesmo de “conjugal” : colocaram-se ambos sob
o mesmo jugo. Eram livres de aceitar ou não êste jugo; mas aceitá-lo significa submeter-se a um ideal social superior que domina
os cônjuges. A natureza e as leis do matrimônio estão subtraídas
ao arbítrio do homem. Se a vontade humana faz nascer o contra
13) Código, cân. 1081 § 2. — O uso efetivo dêsse direito é algo
externo ao contrato. Pelo que, a virginal união de Maria e José foi
verdadeiro matrimônio.
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to em tal caso particular, a vontade divina conserva-o e lhe dá
estabilidade, permanência (Casti Connubii, n .5, 6 -1 0 ).
Ao alvorecer a idade moderna, quando o Estado começou
a sofrer de gigantismo e a se arrogar poderes sempre mais ex
tensos, é fatal que tentaria despir o matrimônio de seu caráter
sagrado, tão imutável como a própria natureza humana, para
fazê-lo baixar ao nível de banal convenção. Assim, melhor po
dería dominá-lo. A princípio, como o Estado ainda se dizia cris
tão, forçoso era que fingisse poupar a autoridade da Igreja. Al
guns legistas — ajudados, inconscientemente, por teólogos mal
avisados — excogitaram engenhosa teoria que distinguia e dis
sociava o matrimônio-contrato do matrimônio-Sacramento. Aquêle seria algo meramente civil, em tudo regido pelo Estado, èste
se reduziría a uma cerimônia religiosa, da alçada da Igreja.
Vista com desfavor pela imensa maioria dos teólogos e canonistas, a teoria foi expressamente reprovada por Pio IX (D.
1640, 1773) e por Leão XIII (D. 1854). Êste último doutrina:
“Tal distinção, que é antes uma separação, não pode na verdade
admitir-se, pois está provado e reconhecido que no matrimônio
cristão o contrato não pode separar-se do Sacramento, e que, por
conseguinte, não pode existir, no matrimônio, verdadeiro e legítimo
contrato sem que nele haja, por isso mesmo, verdadeiro Sacramen
to. Porque Jesus Cristo, Nosso Senhor, elevou o matrimônio à
dignidade de Sacramento, e o matrimônio é o próprio contrato, se
fôr celebrado segundo o direito. A isto acresce que o matrimônio
é um Sacramento, precisamente porque é um sinal sagrado que
produz a graça e é a imagem da união mística de Cristo com a
Igreja. Ora, a forma e a imagem desta união consiste precisamen
te no laço íntimo que une entre si o homem e a mulher e que ou
tra coisa não é senão o mesmo matrimônio. De onde resulta que
entre os cristãos todo o matrimônio legítimo é Sacramento em si
e por si, e que nada há mais contrário à verdade que considerar
o Sacramento como um ornamento acessório ou como uma pro
priedade extrínseca, que a vontade do homem pode, por conse
quência, desunir e separar a seu arbítrio” (Arcanum, n .1 5 ).
No matrimônio — como no Sacramento da Penitência —
não existe qualquer “matéria” no sentido vulgar da palavra. Debalde procuramos água como no Batismo, óleo como na Confir
mação, pão e vinho como na Eucaristia. Só haverá “matéria”
no sentido largo de elemento “determinável” pela “forma”, ele
mento “determinante”. Ambos, unidos, constituirão o sinal sen
sível ou seja o contrato sacramental.
Embora idêntica a doutrina, muito variam as formulações
dos autores. Eis uma, a modo de exemplo: a “matéria remota”
é o direito à coabitação; a “matéria próxima” constituem-na as
palavras (ou outros sinais sensíveis) que expressam a tradição
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deste direito; a “forma” serão as mesmas palavras ou sinais, co
mo expressão da aceitação do direito. E como o consenso atual
— entregando e aceitando o direito — origina o contrato, logo
o Sacramento, temos que o consenso é causa verdadeira na or
dem sobrenatural. Causa instrumental, se entende, movida pela
virtude divina para produzir a graça.
Em qualquer matrimônio, o consenso cria o vínculo; no ma
trimônio cristão o consenso cria o vínculo como imagem da união
de Cristo com a Igreja. O próprio vínculo se torna então repre
sentação permanente e salutifera do vínculo entre Cristo e sua
Igreja. E por isso é Sacramento.
Ministro do Sacramento

Êrro desposado por um ou outro autor antigo, e arraigado
entre os fiéis, é que o sacerdote ministra o Sacramento do ma
trimônio. Pois não dizemos correntemente: “Padre Pedro, que
batizara João e Maria, agora vai casá-los” ? A diferença entre
tanto é enorme. Padre Pedro, de fato, conferiu-lhes o Sacra
mento do Batismo, como seu ministro ordinário; mas não lhes
conferirá o Sacramento do matrimônio do qual não é, de modo
algum, ministro. O matrimônio é até o único Sacramento que
não possa ser dispensado por um sacerdote, porquanto êste é
inábil para contrair núpcias.
Antes do Concilio Tridentino os casamentos ditos “clandes
tinos” — celebrados sem a presença do sacerdote — eram ti
dos como válidos embora ilícitos. Se o Concilio os declarou in
válidos (D. 990), não foi por lhes falecer o ministro do Sacra
mento, mas sim por vícios de forma, a saber, a falta, como tes
temunha qualificada, do Bispo ou do pároco ou de um sacerdote
por êstes delegado. Ainda hoje, em casos excepcionais, permite
a Igreja que o matrimônio seja celebrado válida e licitamente
sem a presença do sacerdote. Por exemplo: correndo um dos nubentes perigo de vida e não havendo possibilidade de chamar o
padre; ou ainda em terras desprovidas de sacerdotes (país pa
gão ou comunista) ou quando se prevê que a ausência do sa
cerdote se prolongará por um mês, será válido e lícito o ma
trimônio contratado por pessoas hábeis, diante de duas teste
munhas (Código, cân. 1098).
Qual é pois a função do sacerdote na celebração do matri
mônio? Por terem sido os Sacramentos confiados à igreja por
Cristo, a ela assiste o direito de lhes regular a administração.
Ora, a Igreja manda que o sacerdote seja testemunha autori
zada, qualificada, do contrato matrimonial. E ’ ele que interroga
os nubentes, fazendo-os expressar externamente o consenso.
Além disso, em nome e por autoridade da Igreja, êle homologa
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este consenso, implora a Deus que ratifique a união, impartindo
ao casal as suas mais preciosas bênçãos.
Sem embargo, os ministros do Sacramento são exclusiva
mente os próprios nubentes. Êles, e só eles, unem a t‘forma,’ à
“matéria” e, unindo-as, um confere ao outro o Sacramento. Úni
co exemplo de um rito sacramental obra de dois ministros si
multâneamente; único exemplo de um ministro que recebe o Sa
cramento ao mesmo passo que ele o confere.
Como não aprofundaria o mútuo amor dos noivos cristãos
saber que um dará ao outro não só a própria pessoa, mas ain
da, neste e por este dom, a graça santificante? Ser instrumento
de Cristo para comunicar a vida divina àquele ser que o cora
ção ama, não é um belo, esplêndido privilégio?
Bom seria que os párocos instruíssem com desvêlo os nu
bentes sobre essa honra que lhes cabe de serem canais da graça.
Melhor se compenetrariam estes de quão augusta é a função de
contrair núpcias, pois que pelo consenso matrimonial não ape
nas recebem como conferem um Sacramento. Porventura mais
se esmerassem, então, por trazer à cerimônia uma consciência lim
pa de toda culpa, a fim de não profanar o sagrado rito que
vão administrar.
^
Os fins do matrimônio

Como toda sociedade, o estado conjugal tem seus fins, que
estão inscritos na própria essência, criada e instituída por Deus.
“O fim primário do matrimônio é a procriação e educação
da prole; o fim secundário é o mútuo amparo e o remédio à
concupiscência” (Código, cân. 1013).
A) A Prole. índole sagrada do amor conjugal, a que Deus
está presente e de que se serve para a sua obra criadora! No
bre função, a de fazer brotar de si a vida, de colaborar direta
mente com o Criador, plasmando o corpo ao qual Deus infun
dirá a alma imortal! Em certo sentido, a obra de Deus está
subordinada à vontade humana, pois se os esposos se recusarem
a gerar os corpos, também Deus não criará as almas. Glória e
alegria dos pais de que, por êles, nasceu ao mundo um ho
mem! (Jo 16,21).
Incomparàvelmente mais nobre ainda a função dos cônju
ges cristãos que procriam e educam não apenas indivíduos da
espécie humana, mas criaturas destinadas a serem cultores do
verdadeiro Deus, irmãos de Cristo e filhos da Igreja. Mais um
coração para amar a Deus e servir a Cristo e a sua Esposa!
Foi sobre a Cruz que a Igreja nasceu e se uniu a Cristo,
porque foi sôbre a Cruz que êle remiu a humanidade. Por espe
lhar a mística união do Esposo com a Esposa, o matrimônio cris
tão tende a multiplicar os remidos que integrarão a Igreja; tende
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ultiniamente a povoar o céu de eleitos. A fecundidade matrimo
nial condiciona a fecundidade das núpcias de Cristo com a
Igreja. Sem a colaboração humana, impossível a Cristo de fa
zer a Igreja gerar filhos de Deus pelo Batismo.
No desejo de dar a vida e criar numerosa prole, irmanamse os sentimentos naturais e sobrenaturais. O filho é a expressão
perfeita do mutuo amor; nele se realiza o desejo, de outra for
ma impossível, que atormenta todo grande amor: a fusão dos
amantes num só. Na prole, as personalidades do pai e da mãe
revivem, confundidas, indissolüvelmente juntas; tão juntas que
se não pode discernir com exação o que o filho deve a uma
e a outra. Realiza-se também outro grande desejo do amor:
a perenidade. Pelos filhos se perpetua o amor conjugal que
os gerou.
A natural alegria de se verem continuados e fundidos nos
filhos se acresce, no casal cristão, do júbilo especial de trazêlos à pia batismal, de desenvolver naqueles coraçõezinhos os
germes da vida sobrenatural.
Tão inserida nas entranhas da instituição matrimonial está
a relação à prole, que a Igreja não pode consentir que os ca
sais a excluam nem mesmo a posterguem.
Já no Antigo Testamento, lemos as palavras do anjo Ra
fael ao jovem Tobias: “Receberás a donzela no temor do Se
nhor, levado mais pelo desejo de ter filhos de que por sensua
lidade, a fim de conseguir, nos filhos, a bênção prometida à
descendência de Abraão” (Tob 6 ,2 2 ). E S. Justino dizia dos
primeiros cristãos: “só contraímos matrimônio para gerar fi
lhos” (Apolog., I, 2 9 ). Um dos sinais mais patentes e ominosos
de quanto a nossa pretensa civilização é não só anticristã como
antinatural é o moderno horror aos filhos.
Por ser tão sublime essa função de autores de novas vidas
e cooperadores de Deus, por ser o lar cristão a sementeira onde
a Igreja vem buscar novos rebentos, entende-se que S. Paulo haja
dito que a mulher “se salvará pelos filhos que puser no mun
do” (1 Tim 2 ,1 5 ). A coragem e o mérito de suscitar uma exis
tência nova, por entre os incômodos da gravidez e as dores do
parto; os cuidados da criação; o insano labor de educar cristã
mente a prole, são os grandes meios de santificação da mulher.
Nada mais digno de veneração e amor nesta terra do que a
autêntica mãe cristã.
B) A mútua ajuda. Fim primário não significa fim único;
de outra forma não permitiría a Igreja o enlace de homens e
mulheres a quem a idade provecta tolhe qualquer esperança de
procriar. Fim primário supõe a existência de outros fins es
senciais, posto que subordinados.
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Alguns autores católicos, no saudável intuito de revalori
zar o casamento, enveredaram entretanto por caminhos aberrantes. Afirmam a autonomia dos fins secundários, quando não
chegam a subverter a hierarquia dos fins, fazendo dos secun
dários primários. "Por exemplo: para uns, esse fim é o com
plemento e a perfeição individual dos cônjuges resultante da
perfeita comunidade de vida e de ação; para outros, é o amor
recíproco dos esposos e a sua união, a desenvolver e a aper
feiçoar, pelo dom físico e espiritual da sua própria pessoa”. 14
Em face dêsses desvios a Igreja mantém, como não pode
deixar de manter, que o matrimônio é antes de tudo uma insti
tuição ao serviço da vida. "A verdade é que o casamento, como
instituição natural, em virtude da vontade do Criador, tem por
fim primeiro e íntimo, não o aperfeiçoamento pessoal dos es
posos, mas sim a procriação e a educação da nova vida. Os ou
tros fins, embora sendo queridos igualmente pela natureza, não
se acham na mesma linha que o primeiro, e ainda menos lhe
são superiores, mas, antes, lhe são essencialmente subordinados.
Isso vale para todo casamento, mesmo infecundo; do mesmo
modo que de todo ô lh ^ se pode dizer que foi destinado e for
mado para ver, mesmo se, em casos anormais, em consequência
de condições especiais, internas ou externas, se verifica que êle
nunca estará no caso de conduzir à percepção visual”. 1S
Impossível negar que dar a vida e educar para Deus seja
um bem mais alto que o mútuo amparo dos cônjuges. Embora,
subjetivamente, o que leva a maioria dos jovens ao casamento
seja o amor, isto é, o desejo de mútua complementação sexual
e psíquica, isso não impede que no plano objetivo, ontológico,
Deus haja estruturado, destinado o matrimônio principalmente a
assegurar a propagação da espécie e a educação da prole. Obje
tivamente, pois, o casamento ordena-se antes de tudo aos filhos.
“Querer-se-á com isso negar ou diminuir tudo o que há
de bom e de justo nos valores pessoais que resultam do ca
samento e de sua realização? Certo que não, visto como à pro
criação de uma nova vida, no casamento, o Criador destinou
sêres humanos, feitos de carne e de sangue, dotados de espírito
e de coração, e, na qualidade de homens e não de animais sem
razão, são êles chamados a ser os autores da sua descendência”. 19
Aliás, ao procurarem o próprio aperfeiçoamento pela consu
mação do amor, os esposos praticam atos que, por si, levam
à geração da prole. Esta geração, por sua vez, aprofunda o
” ) Decreto
novas teorias e
trimônio.
1B) Pio XII,
Pontif. 82, Edit.
lfl) Op. cit.,

do Santo Ofício de 1 de abril de 1944, reprovando as
reafirmando a hierarquia tradicional dos fins do ma
Discurso sôbre o apostolado das parteiras, n.47 (Doc.
Vozes).
ii.4Ô.
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mútuo amor, logo o mútuo aperfeiçoamento. Por onde se ve
que longe de se excluírem ou mesmo de estarem desgarrados,
os diversos fins do matrimônio se implicam.
A maior contribuição que um cônjuge possa trazer à per
feição do outro é dar-lhe de ser pai, mãe.
Por considerar os filhos como uma bênção e as famílias
numerosas como queridas de Deus, a Igreja entretanto não pre
ga a natalidade a todo transe. Evocam mal, a propósito, os
agourentos profetas do neomalthusianismo, o esquálido espetro
da famina universal como conseqüência da doutrina católica.
Juízo infundado, acusação injusta.
Já S. Paulo lou-rava nos casais a abstinência temporária
a fim de se entregarem à oração com fervor acrescido (1 Cor
7 ,5 ). A Igreja enaltece os esposos que, à imitação do castíssimo
matrimônio de Maria e José, concordam em viver como ir
mãos. O Breviário romano exalta S. Henrique, imperador da
Alemanha, por ter, em fim de vida, entregue à família sua es
posa S. Cunegundes, virgem como a recebera. Engrandece tam
bém os que, após haver procriado filhos, decidem guardar,
por mútuo consentimento, a santa continência, como S. Edwiges
e o seu consorte.
Na verdade, são casos excepcionais. Mas a Igreja admite
que “por motivos morais suficientes e seguros” os cônjuges usem
de seus direitos somente durante os períodos de esterilidade
natural da mulher. Tolera mesmo que tal prática possa ser con
tinuada “por longo tempo, até mesmo pela duração inteira do
matrimônio”, havendo para isso “motivos sérios como os que
não é raro achar nisso a que se chama a indicação médica, eugênica, econômica e social”. 1T Teremos assim casamentos voluntàriamente estéreis e entretanto não pecaminosos.
Mas o que a Igreja não pode permitir é que se desvie a
sexualidade do fim a que o mesmo Criador a destinou, desti
tuindo o ato de sua natural fôrça procriadora, de sorte que seja
impedido de atingir o fim para o qual foi ordenado essen
cialmente. 18
Para a Igreja, transigir seria prevaricar, e a Igreja não
prevarica, custe-lhe embora a sua intransigência inúmeras de
fecções. Ainda menos pode autorizar os pais a assassinarem a
prole que eles mesmos geraram.
Acima de seus amores e interêsses, a Igreja quer que os
esposos levem em conta a sua função social no Corpo Místico
de Cristo. Se a Igreja pode ser comparada a um templo, cons
truído no decorrer dos séculos com pedras viventes que são as
1T) Os tréchos entre aspas são tirados do já citado Discurso de
Pio XII às parteiras, n.33, 36.
,B) Casti Connubii, n.55, 57.
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almas batizadas e santificadas, compete aos esposos cristãos
dar-lhe essas pedras vivas, lavradas com arte. ,,J
Não entraremos em maiores detalhes sobre a moral conju
gal, por fugir ao escopo de um estudo de teologia dogmática
sobre a sacramentalidade do matrimônio.
Propriedades do matrimônio

Três são os bens que, segundo S. Agostinho, tornam boas
as núpcias: a prole, a fidelidade (ou unidade), a indissolubilidade. 18*20 Se êsses três bens já se encontram no matrimônio
como contrato natural, claro é que sobremodo reluzirão no ma
trimônio sacramental, pois êste retrata, espelha, a unidade, indissolubilidade, santidade do consórcio entre Cristo e a Igreja.
A prole é bem constitutivo do próprio matrimônio; não pode
faltar, pelo menos na intenção dos nubentes. Fosse positiva
mente excluído o direito mútuo de gerar filhos, nulo seria o
casamento.
Já a unidade e^a indissolubilidade, apesar de serem pro
priedades que dimanam da essência do matrimônio, não a cons
tituem todavia. No Antigo Testamento houve casamentos vá
lidos, embora a poligamia e o repúdio. 21
Advogada por Lutero e, mais tarde, pelos são-simonianos,
os falansterianos e os mormons, a poligamia simultânea não é
mais defendida abertamente entre nós. Em compensação, a po
ligamia sucessiva — também patrocinada por Lutero e os ou
tros pseudo-reforinadores — é reivindicada por todos os inú
meros partidários do divórcio.
“Em nossos tempos, em que o desprêzo ou negligência da
religião fizeram reviver o espírito de um novo paganismo gozador e soberbo, se manifesta em não poucos lugares uma
quase mania pelo divórcio, a qual tendería para dissolver os
matrimônios com maior facilidade e ligeireza do que nos con
tratos de aluguer” . 22
Não desconhecemos as agitações sem fim a favor do di
vórcio23; aos olhos do teólogo, ela realiza as palavras de Cris18) Discurso de Pio XII aos casais, a 15 de janeiro de 1941 (Doc.
Pontif. 76, Edit. Vozes).
20) De bono coni. c.24. Pio XI explanou difusamente êsses três
bens na Casti Connuhii, n. 11-44.
21) Na ordem cristã seria também nulo o matrimônio contraído
com a condição de bigamia (não de simples adultério) ou com a cláu
sula de divorciar-se mais tarde para contrair novas núpcias. Todavia,
o bem da prole constitui a própria essência do matrimônio; a unidade
e indissolubilidade são apenas propriedades desta essência. — Obser
vemos ainda que a unidade envolve a indissolubilidade: dissolúvel, o
casamento não mais seria uno.
” ) Pio XII, Discurso à Rota romana a 3 de outubro de 1941
(Doc. Pontif. n.76, Edit. Vozes).
23) Quem deseje conhecer o pensamento da Igreja sôbre o divór-
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to após haver reafirmado a indissolubilidade do matrimônio:
“Nem todos compreendem esta palavra, mas somente aqueles
a quem foi concedido” (Mt 19,11). 0 vozerio das paixões encobre
a voz da razão. Sem embargo, à luz da pura teologia, a questão
é simples, nem comporta dúvidas ou hesitações. Bastam as pala
vras do Senhor: “não separe o homem o que Deus juntou” (Mt
19,6). Criado por Deus, o vínculo escapa à vontade humana.
E o teólogo só pode sorrir de comiseração — sorrir, para
não chorar — quando ouve dizer: “precisamos caminhar com
o tempo!” Como se as palavras da mesma Verdade pudessem
passar! (Mc 13,31; Lc 21,33; Mt 24,35). Então, porque vi
vemos numa atmosíera de furto generalizado, vamos fazer
leis permitindo furto? Porque mulheres, em número sempre
maior, praticam o aborto, deveremos honestá-lo? Se a família
está em crise, amparemo-la, não lhe precipitemos a ruína.
A sacramentalidade vem dar, à unidade e indissolubilidade
naturais do contrato nupcial, firmeza maior. Com efeito, se o
matrimônio cristão, como ensina infalivelmente S. Paulo, sim
boliza a união de Cristo com a Igreja, claro está que ele deve
ser uno e indissolúvel. Uno, porque Cristo é o Esposo único
da única Igreja; indissolúvel, porque eterno é o amor de Cris
to e da Igreja (D. 702).
'O que os cônjuges dão um ao outro, no matrimônio cris
tão, embora aparentemente seja o mesmo que se dão os es
posos pagãos, na realidade é muito mais: é algo sagrado, por
que na sociedade conjugal cristã vive e se realiza o mistério
de Cristo e da Igreja.
Um matrimônio poligâmico (simultâneo ou sucessivo) per
dería a sua fôrça de representação mística, de sobrenatural fi
guração, logo o seu cunho sacramental.
Ignorantes ou malévolos, alguns assacam à Igreja os pre
tensos divórcios “hipócritas”, ou seja, as declarações de nuíidade de matrimônio.
Não há paridade possível. Uma coisa é dissolver um ma
trimônio válido, outra coisa declarar que um matrimônio jamais
foi válido. Nulo desde o início, a sua aparente validez era
apenas putativa.
Tão patente a diferença entre anulação ou dissolução do
vínculo e declaração de nulidade ou inexistência do vínculo,
que nos pejaria insistir, não mostrasse a experiência quão con
fusas as idéias reinantes a respeito, ainda entre os fiéis.
Seja bem claro, antes de tudo, como doutrina perpétua e
insofismável da Igreja, que um matrimônio vàlidamente concio, estude as Encíclicas de Leão XIII (Arcanum, n. 19-23) e de Pio
XI ( Casti Connubii, n .32-37, 88-98). Ver também D. 1600 (Pio VI),
1640, 1767 (Pio IX), 1865 (Leão XIII).
Inic iação Tcol . II —
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traído e consumado entre cristãos não pode ser dissolvido ou
anulado por autoridade alguma, não só civil como ainda reli
giosa. E ’ ordem expressa do Senhor. E a Igreja romana, como
é bem sabido, preferiu perder a Inglaterra a consentir no di
vórcio de Henrique VIII.
Mas, justamente por ser o contrato matrimonial algo tão
grave, cerca-o a Igreja de toda sorte dc garantias. Recebeu de
seu Esposo esse direito, por ter êle elevado o contrato à or
dem sacramental, cuja administração está confiada à Esposa . 34
Ora, a Igreja declarou inválido o contrato — e, em conseqüência, o Sacramento — quando celebrado por pessoas inábeis (por
exemplo: por falta de idade ou certos graus de parentesco, etc.)
ou com defeituoso consenso (por exemplo: viciado pelo grave
medo) ou falta de formalidades essenciais (por exemplo: au
sência de testemunhas). Caso seja tentada a celebração — se
de boa, se de má fé, pouco importa — nulo é o contrato, logo
inválido o Sacramento. Mais claro ainda: em nenhum momento
houve Sacramento, apenas aparência de Sacramento.
A sentença de nulidade — proferida pela Igreja, após mi
nuciosas e severas indagações, e obtida a certeza moral da in
validez — não dissolve o vínculo, porquanto não há vínculo a
dissolver. Não se anula o que nunca existiu. Declara-se apenas
que nunca existiu.
Jesus proíbe o adultério até por simples olhar concupiscente
(Mt 5 ,2 8 ). E S. Paulo ordena: “Seja por todos honrado o ma
trimônio e imaculado o tálamo. Deus julgará os fornicadores e
os adúlteros” (Heb 13,4). O Apóstolo afirma a igualdade ab
soluta do marido e da mulher no que se refere aos direitos e
à fidelidade conjugais (1 Cor 7 ,4 ). Proscreve assim o costume,
tão encontradiço entre os antigos, dos amores ancilares. Inocêncio XI condenou os moralistas relaxados que eximiam de
adultério a mulher e o amante, quando o marido consentia
(D. 1200).
Mas a isso não se limita a fidelidade matrimonial. Não se
contenta de banir o adultério, “exige, ainda, que marido e mu
lher estejam unidos por um amor todo particular, cheio de vir
tude e pureza; que se amem um ao outro não como fazem os
adúlteros, mas como Cristo amou a Igreja”. 25
Sem condenar o “casamento de razão” — por conveniên
cia ou interesse — a Igreja favoreceu indiretamente o “casa
mento de amor”, pelo fato mesmo que proíbe todo amor-paixão
fora do casamento. Tão propensos a êsse sentimento, os ho2<) D. 973, 974, 979„ 981, 982, 1559, 1560, 1768 ss.;
(Arcanum, n .8).
2‘ ) Catecismo Romano, 2* p., c .8 , q.24, p.394.
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inens serão, em conseqüência, levados a procurá-lo no casa
mento, e a ver um no outro o “único homem” e a “única mulher” . 20
Ora, o Tridentino ensina que a graça sacramental “perfaz
o amor natural” (D. 969) que tende a unir ambos os sexos.
Apagado o fogo de artifício da primeira paixão, poderá o amor
cristão desabrochar em toda a sua vastidão, enriquecendo-se e
se aprofundando ao passar dos longos anos. Fundado, de certo,
nas realidades carnais, porém delas se servindo como de um
trampolim para altear-se sempre mais. Não será apenas o en
contro de dois sexos, mas o encontro de duas pessoas; a con
junção dos corpos leyando à união e acordo das almas, na ple
nitude dos bens partilhados. União total — corpo e alma —
de duas pessoas, pela comunhão de amor. Misto espantoso de
procura de si e de esquecimento de si. Ser feliz de sentir que
sem ele o outro não pode viver; e ser feliz de identificar a pró
pria ventura com a ventura do outro. Alegria de saber que é
tudo para o outro e o outro tudo para ele.
Assim as duas vidas se fundem numa só, cada qual en
contrando no respectivo cônjuge aquele complemento de que a sua
imperfeição carece para desenvolver e perfazer harmoniosamente
a própria personalidade. Comunhão de pensamentos, de afetos,
de quereres, para viverem e arrostarem juntos a grande e bela
aventura humana. As alegrias e prazeres, as amarguras e inquie
tações, as lutas e as vitórias fielmente vividas na intimidade con
jugal, acabam por gerar em ambos como que uma memória co
mum, qual novo e inquebrantável laço que os prende.
Nos esposos cristãos, esse fiel amor torna-se maravilhoso
instrumento de mútuo aperfeiçoamento, de progresso espiritual,
de crescimento no amor de Deus. De mãos dadas, caminham à
conquista do mesmo ideal: reproduzir, em suas vidas, a união
de Cristo com a Igreja. O marido imita a Cristo que “se en
tregou pela Igreja”, no trabalho cotidiano e indefesso em prol
do lar. A mulher imita a Igreja, pela dependência amorosa e a
dedicação de cada instante pelo esposo e os filhos.
Os esposos não se auxiliam apenas, como devem, para cons
truir o lar e educar a prole, mas ainda e sobretudo, se ajudam
para fazer tudo isso como cristãos. Pondo em comum as rique
zas espirituais, vivendo juntos o seu cristianismo, chegarão am
bos — pela mesma vida conjugal — à santidade.
Juntos rezarão e praticarão os atos do culto litúrgico, jun
tos se aprofundarão no estudo das verdades da fé, mutuamente
20) Em certo sentido, qualquer casamento é casamento de amor.
Não de amor-paixão ou de simples amor afetivo, senão de amor efe
tivo. Dar para sempre o que o humeni de mais precioso tem: a própria
pessoa, haverá prova maior de benevolência? O contrato, com seu frio
aparelho jurídico, é, no fundo, manifestação de amor. Por isso mesmo
todo casamento sacramental espelha o mútuo amor de Cristo e da
Igreja.
30 *
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se animarão à prática das virtudes próprias ao seu estado. Um
ajudará o outro a desbastar as arestas do próprio temperamen
to. As inevitáveis diferenças de gostos e tendências, serão ou
tras tantas ocasiões de praticar a caridade e a paciência. As
sim, lograrão ultrapassar os próprios limites e deficiências, atin
gindo a plenitude do mútuo dom e, por êle, do dom feito a Deus.
Tertuliano eloqüentemente exaltou a grandeza do matrimô
nio cristão como caminho para a santidade. “Como bastaríamos
para celebrar a felicidade dêsse matrimônio que a Igreja enlaça,
que a oblação litúrgica confirma, que a bênção sela, que os an
jos anunciam e o Pai ra tific a ?.. . Aos dois, que jugo é imposto,
da mesma esperança, da mesma lei, da mesma servidão! Ir
mãos são ambos, ambos companheiros de serviço; não há sepa
ração de carne e de espírito. Na verdade, ali são dois numa
só carne, onde há uma só carne e um só espírito. Juntos oram,
juntos se prostram, juntos jejuam; ensinam-se, exortam-se, amparam-se mútuamente. Juntos na igreja, juntos no divino convívio,
juntos nas angústias, nas perseguições como nas consolações.
Nenhum dos dois esconde algo ao outro, nenhum evita o outro
nem lhe é pesado. . . Cristo, vendo e ouvindo tais coisas, alegrase. Manda-lhes a sua paz. Onde os dois estão, aí está Êle (Mt
18,19-20) e onde êle está o Maligno não está”. ÍT
Assim falava-se na antiguidade cristã. Hoje não fala dife
rentemente Pio XII: “Que pode haver sobre a terra mais jucundo e alegre que a família cristã? Nascida junto ao altar do
Senhor, onde o amor foi proclamado santo vínculo indissolúvel,
consolida-se e cresce no mesmo amor que a graça superna ali
menta. Então “é por todos honrado o matrimônio e imaculado
o tálamo” (Heb 13,4); as paredes tranquilas não ressoam de
litígios nem são testemunhas de secretos martírios pela revela
ção de astutos manejos da infidelidade; a solidíssima confiança
mútua afasta o espinho das suspeitas; no recíproco afeto de
benevolência se aliviam as dores e acrescentam-se as alegrias.
Lá os filhos não são considerados pêso insuportável, senão dulcíssimos penhores; nem uma condenável razão utilitária ou a
procura de estéril prazer fazem que se impeça o dom dà vida
e que caia em desuso o suave nome de irmão e irmã. Com que
solicitude cuidam os pais que cresçam os filhos não apenas
fisicamente vigorosos, senão que, seguindo a tradição dos ante
passados, que lhes são frequentemente relembrados, sejam ador
nados da luz que lhes comunica a profissão da fé puríssima
e a honestidade moral! Comovidos por tantos benefícios, os fi
lhos cumprem seu máximo dever, isto é, honram a seus progenitores, secundam os seus desejos, sustentam-nos na velhice
com sc li auxílio fiel, tornam jucundas suas cãs com um afeto
2T) Ad uxorem, 1.2, c .8

(ed. Oeliler, I, p .696).

A graça sacramental

469

que, inalterado pela morte, no céu se há de tornar ainda mais
glorioso e completo. Os membros da família cristã, não quei
xosos na adversidade, não ingratos na prosperidade, sempre es
tão plenos de confiança em Deus, a cujo império obedecem, a
cujo querer se confiam, cujo socorro jamais esperam em vão”. 28
Só pelo fato de existirem, tais famílias cristãs se tornam
centros de irradiação da verdade evangélica. Demonstram-lhe
pràticamente a sedutora beleza. Mostram onde se encontra essa
felicidade conjugal que o homem “moderno” desesperadamente
persegue de divórcio em divórcio.
Os esposos cristãos — de fato e não de palavras — não
carecem de longas dqrnonstrações para se persuadirem da indis
solúvel firmeza do vínculo conjugal. Como poderia romper-se
uma união tão profunda, tão íntima, tão total, que partilha tudo,
desde o corpo até o que a alma tem de mais requintado? Tão
grande amor aspira à perenidade, quer ligar-se para sempre,
conquistar a eternidade no tempo.
A graça sacramental

Os bens da prole, da unidade, da indissolubilidade, convém
a todo matrimônio. A sacramentalidade é privilégio do casa
mento cristão. Só êste é um sinal sensível que confere a graça
por êle significada.
Todo Sacramento tem por função nos assimilar a Cristo,
fazer reviver diversamente em nós os mistérios de Cristo. O
matrimônio faz participar o cristão do amor peculiar que le
vou Cristo a se entregar pela Igreja, a unir-se a ela como Es
poso. Essa finalidade distingue êste Sacramento dos outros. Com
efeito, S. Paulo, aproximando a união conjugal da união CristoIgreja, não intende apenas propor àquela um modêlo pelo qual
os esposos pautem as suas relações mútuas. O “mistério” do
Sacramento é que a vida sobrenatural que Cristo comunica à
Igreja, esta mesma vida dimana para o casamento sacramen
tal, de sorte que o marido a comunica à mulher e vice-versa.
O matrimônio cristão manifesta, espelha a união CristoIgreja; ora, não a manifestaria se ela não lhe estivesse presente,
não a penetrasse e enchesse da vida da graça, da caridade que
Cristo comunica à sua Esposa. Nisto consiste a sacramentalida
de do matrimônio, símbolo que produz a graça por isso que
significa eficazmente as bodas do Cordeiro e da Esposa.
Se distinguimos neste Sacramento, com os teólogos medie
vais: 1* algo que é “puro sinal”, diremos que é o mútuo con
senso expressado por sinais sensíveis; 2 * algo que é conjunta
mente “sinal e realidade sempre produzida”, apontaremos para
2b) Pio XII,
Edit. Vozes).
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u laço o li vinculo, realizado pelo consenso e significativo da
união Cristo-Igreja; 3- algo que é “pura realidade produzida”,
indicaremos a graça, sob a sua tríplice modalidade: a) a gra
ça santificante que é aumentada; b) graça sacramental, que é
a graça santificante orientada para a consecução dos fins ma
trimoniais; c) graças atuais, ou auxílios passageiros, proporcio
nados às necessidades peculiares e momentâneas dos esposos.
A finalidade desse afluxo de vida sobrenatural pelo Sa
cramento será que os cônjuges realizem, na sociedade familiar,
o “grande mistério” da conjunção de Cristo com o seu Corpo
Místico, espelhando a maneira de ser do Esposo e da Esposa.
Em todo casamento sacramental válido há produção do
vínculo, que é a realidade ou efeito imediato do Sacramento.
Pelo contrário, a produção da graça supõe que a alma esteja
sobrenaturalmente viva. Como “Sacramento dos vivos” o ma
trimônio supõe isenção de pecado grave. Casar-se em estado
de pecado mortal envolve duplo sacrilégio. Como sujeito do
Sacramento, o nubente recebe-o com a alma inquinada; opõe
intransponível óbice à infusão da graça. Como ministro do Sa
cramento, confere-o à outra parte, no mesmo estado de inimi
zade com Deus.
Não é pois mera formalidade o preceito que a Igreja dá
ao pároco de “exortar veementemente os noivos a que confes
sem seus pecados com cuidado, e recebam com piedade a sa
grada Eucaristia antes do matrimônio” (Código, cân. 1033).
Como poderão esperar as bênçãos de Deus para a nova vida que
encetam, se já entram no estado conjugal afastados de Deus,
e as suas culpas acrescidas de dupla profanação? Todavia,
tal a misericórdia divina, que o Senhor fará “reviver” o Sa
cramento tão logo o esposo pecador se reconcilie com Êle.
O matrimônio não imprime “caráter”, porque este é inde
lével, marca a alma para sempre, enquanto a morte de um dos
cônjuges dissolve o casamento (1 Cor 7 ,3 9 ). Não obstante,
como o contrato matrimonial cria um vínculo estável e defini
tivo, um “estado de vida”, assim o Sacramento do matrimônio
não é al^o fugaz como a penitência ou a comunhão, mas algo
permanente, como permanente é a realidade que êle retrata:
o laço que prende Cristo à Igreja. Êsse algo deve ser concebido
qual título estável a receber graças continuadas.
Enganam-se os que imaginam que, terminada a cerimônia
religiosa das núpcias, esfuma-se o Sacramento. De certo, aca
bou-se o rito, porém a virtude eficaz desse rito perdura como
fonte de graças especializadas, “uma vez que, enquanto os côn
juges vivem, a sua união é sempre o Sacramento de Cristo e
da Igreja ” . 20 E êsse perdurar se apóia sobre o vínculo e por
,#) S. Roberto Belarmino, citado pela Casti Connubii, n.116.
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ele se realiza; pois o vínculo acompanha até a morte os es
posos, e assim prolonga, pelo tempo fora, o efeito santificador
do rito sacramental.
“Graça de estado”, ou seja manancial inesgotável que as
segura aos cônjuges aqueles auxílios adaptados a cada circuns
tância da vida comum, que lhes permitirá de cumprir em Cris
to todos os seus deveres, de suportar em Cristo os encargos
e dificuldades da vida de família, de amparar um ao outro em
Cristo, de educar em Cristo os filhos (Casti Connubii, n .4 1 ;
Arcanum, n .2 7 ).
A graça sacramental purificará o amor-paixão, tão propenso
a declinar para o maf! Ajudará a guardar a “castidade conjugal”,
não só fugindo a infidelidade, mas ainda os desvios de que o
“casamento moderno” nos dá o triste exemplo. Assim purificado,
o amor se aprofundará. Ainda que não pensem explicitamente em
Cristo e na Igreja, cada testemunho de mútuo afeto que se dão
os esposos cristãos ecoa o divino amor que os permeia. Por
que, se o Senhor elevou o contrato matrimonial à ordem sacra
mental, foi a fim de que o sobrenatural penetrasse todos os atos
da vida do casal, por meio de contínuo afluxo de graças.
A Santa Igreja a tal ponto tem consciência de quanto seus
filhos casados necessitam de graças, que elaborou uma missa
especial “pro sponso et sponsa”. E ela que jamais suspende o
ritual do Sacrifício (salvo para conferir o Sacramento da Or
dem), interrompe por duas vezes esta Missa, a fim de abençoar
aquêles que iniciam a sociedade conjugal. Como seria desejável
que se propagasse mais e mais o costume de realizar o ca
samento durante a Missa — Missa na qual os nubentes co
mungariam — em substituição daquelas mundaníssimas cerimô
nias à tardinha!
Se tantas vezes malogra o Sacramento entre cristãos; se
o paraíso entrevisto se revela purgatório e mesmo inferno, é
por não terem aproveitado as forças sobrenaturais que lhes são
impartidas. “Para que a graça deste Sacramento exerça toda
a sua eficácia, requer-se — o concurso dos cônjuges, que con
siste em, por indústria e cuidado próprio, se esforçarem sèriamente em fazer o que dêles depende para o cumprimento
dos deveres. Assim como na ordem da natureza, para que as
forças concedidas por Deus manifestem toda a sua eficácia,
devem ser aplicadas pelos homens com o próprio trabalho e
cuidado, e se o não fizerem, nenhum resultado dêles tiram,
assim também as forças da graça que do Sacramento deri
vam para o coração e nêle permaneçam, devem ser utilizadas
pelos homens por indústria c cuidado próprio. . . Se se esfor
çarem, quanto podem, por serem dóceis à graça, poderão su
portar os encargos do seu próprio estado, cumprir os deveres
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e sentir-se-ão, por virtude de tão grande Sacramento, fortifi
cados, santificados e como que consagrados”. 5,0
Desde o Batismo, inseridos em Cristo e na Igreja, eles,
ao contraírem núpcias, recebem em seu coração como que uma
parcela do mútuo amor de Cristo e da Igreja’ A própria união
entre o Esposo e a Esposa torna-se atuosa nos esposos huma
nos para lhes transfigurar a união. Êles devem cooperar, pro
curando imitar o sublime modêlo.
Mais inclinada, em geral, à religião, caberá à mulher le
var o seu marido à prática cristã, com tacto e paciência. “Sejam
as mulheres submissas a seus maridos, para que, se alguns não
crêem na palavra, sejam ganhados pelo proceder de suas mu
lheres . . . ” 3031*3 Também competirá à esposa, quase exclusivamen
te, a educação religiosa dos filhos. Se êles não aprenderem, so
bre os joelhos das mães, o amor de Deus, quem lho ensinará?
Quanto ao marido, seu “primeiro dever, no santuário do
lar doméstico, é prover — no respeito e perfeição total huma
namente possível da sua integridade, da sua unidade, e da
hierarquia natural que une entre si os seus membros — à con
servação, à saúde corporal, intelectual, moral e religiosa da
família” . 88
Cada qual será, para o companheiro, o portador da graça.
De mãos dadas, trilharão o caminho da santidade cristã, am
parados pela graça sacramental. Se já “o marido sem fé é
santificado pela mulher fiel, e a mulher sem fé é santificada
pelo marido fiel” (1 Cor 7 ,1 4 ), qual será a força de santifi
cação do vínculo entre dois fiéis?
Ainda os matrimônios infelizes encontrarão na graça sa
cramental insubstituível auxílio. Se todo casamento cristão re
trata as bodas de Cristo e da Igreja, não olvidemos que estas
foram celebradas no Calvário, e que o tálamo foi a Cruz. A
prova suprema de amor, deu-a Jesus pela Paixão, como a pro
va suprema de amor a Igreja a dá, sofrendo pelo Esposo. Nun
ca devenV os cônjuges olvidar a verdade fundamental: o Sacra
mento confere graças proporcionadas às necessidades, logo gra
ças para levar as provações com paciência, graças de heroísmo,
se necessário fôr, para enfrentar sacrifícios — não já inumanos
como se diz — senão sobre-humanos.
30) Casti Connubii. O princípio da citação é tirado do n.117, o
fim, do n.42.
S1) 1 Ped 3,1-2. — As mulheres "modernas” se revoltam contra
essa "submissão” exigida por S. Pedro e S. Paulo (Ef 5,22-23).
Atentemos em que tôda sociedade deve ter uma cabeça, sob pena de
perecer. Atentemos sobretudo em que, na perspectiva cristã, mandar
é servir (Mt 20,26). Longe de: perfilhar a tirania marital, S. Paulo
manda o esposo amar como Cristo amou! Autoridade temperada pelo
amor, visando o serviço do lar; dedicação, solicitude constante pelos seus.
3S) Pio XII, Discurso aos pais de família em 16 de setembro de
1951 (Doc. Pontif. 86, Ed. Vozes).
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S. Mônica santificou-se suportando o marido., Patrício, pa
gão iracundo, infiel e brutal, e também chorando os desmandos
do filho Agostinho. Em quantos lares devastados, onde existe
o divórcio das almas, só a “loucura da Cruz” sustenta e dá
forças para prosseguir na prática do dever! Tal “loucura” fará
jorrar, do coração dorido, infinita caridade e paciência para com
o algoz — talvez inconsciente. A “loucura da Cruz” fará sa
borear a bem-aventurança das lágrimas.
Feliz ou infeliz, o casamento é o meio de santificação que
rido por Deus para a imensa maioria dos cristãos. Se atentar
mos em que o grande obstáculo à perfeição moral é o egoísmo,
e que o casamento, jÀra ser feliz, exige a dedicação, logo o es
quecimento de si, compreenderemos que ele propicie grandes
facilidades de aperfeiçoamento. Será até meio infalível, se a
vida conjugal, longe de se desenrolar ao lado da vida cristã,
fôr toda ela embebida de religião integralmente praticada. Para
esses casais, Cristo, longe de ser um intruso, será o grande
Amigo, cuja presença estreita os laços do amor, destrói o egoís
mo e os outros obstáculos que impedem a plena união dos co
rações. Unindo-se diante de Deus, os esposos unem-se entre
si por uma promessa de mútuo aperfeiçoamento.
Sem dúvida, tudo isso se afigura sonho e devaneio ao ca
sal “moderno”, sem filhos, rodopiando de “boite” em “boite”,
arrastando-se de briga em briga, enganando-se de aventura em
aventura, até o divórcio e a subseqüente mancebia.
Mas, para fazer a apologia do casamento cristão, bastará
evocar os felizes lares onde reinavam aquelas mães brasilei
ras, cercadas de numerosa prole, esquecidas inteiramente de si
— e - encontrando a felicidade neste mesmo esquecimento —
todas dedicação ao marido e aos filhos, sustentadas pela de
voção, quiçá não muito esclarecida, mas tão sincera, ingênua
e fervorosa!
Não admira que no Antigo Testamento as relações entre
Deus e o seu povo sejam descritas por metáforas nupciais
(Oséias 2,19-20; Ezeq 16,7-8,15, etc.), e que os autores mís
ticos hajam recorrido às mesmas metáforas, para expressar o
mais estreito convívio com Deus. Imagem das bodas entre Cris
to e a Igreja, o matrimônio cristão retrata também as bodas
entre a alma e seu Esposo Cristo.
E essas comparações se completam e perfazem sob a pena
do Vidente de Patmos, para celebrar as bodas perenes entre
a Igreja triunfante e o Cordeiro — logo entre cada alma bemaventurada e o seu Amado Jesus. “E ouvi uma como voz de
grande multidão, e como ruído de muitas águas, e como o es
tampido de grandes trovões, que diziam: Aleluia, porque to
mou posse do seu reino o Senhor nosso Deus onipotente. Ale-
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gremo-nos, e exultemos, c demos-lhe glória, porque chegaram
as bodas do Cordeiro e sua Esposa está ataviada. E foi-lhe
dado vestir-se de finíssimo linho, resplandecente e branco. E
este linho fino são as virtudes dos santos. E disse-me o anjo:
Escreve: Bem-aventurados os que foram chamados à ceia das
bodas do C o rd e iro ...” (Apoc 19,6-9).
“E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que des
cia do céu de junto de Deus, adornada como uma esposa ata
viada para o seu esp o so .. . E veio um dos sete a n jo s .. . e fa
lou comigo dizendo: Vem, e mostrarei a noiva, a esposa do
Cordeiro. E transportou-me em espírito a um grande e alto
monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do
céu de junto de D e u s ...” (Apoc 2 1 ,2 ,9 ). “E o Espírito e a
Esposa dizem: Ve m. . . E (Cristo) diz: Sim, venho depressa”
(Apoc 22,17,20).
SÍNTESE
A) Instituição. Desde as primeiras linhas da Bíblia o matrimônio
nos aparece como instituição divina, com o seu duplo fim: procriação,
mútua complementação, e com o seu vínculo infrangível. Por ter saído
das mãos divinas, êle tem caráter sacral; é imagem da união entre
o Verbo e a natureza humana; prenuncia a união Cristo-Igreja.
B) Restauração. Chagado pelo pecado original que o feriu pela
poligamia e o repúdio, o matrimônio foi reintegrado por Cristo na
pureza primitiva. I9 Cristo ref^rm^u os desvios, condenando o repúdio e
afirmando a indissolubilidade absoluta do vínculo. A ressalva de S.
Mateus a propósito de esposa adúltera interpreta-se no sentido de
ser então permitido o repúdio, nunca porém as subseqüentes bodas.
Entre cristãos, o casamento contratado e consumado é absolutamente
indissolúvel. S. Paulo permite ao pagão convertido de se recasar se
a parte pagã recusa de coabitar pacificamente. O casamento entre
cristãos, quando ainda não consumado, é dissolvido pela profissão- re
ligiosa solene, ou por dispensa papal. Não. está ainda perfeito, então,
o simbolismo sacramental.
29 Cristo £lewu o casamento à ordem sacramental. Não sabe
mos quando fj fêz, mas sabemos por S. Paulo que o matrimônio cris
tão penetra até à ordem divina. E’ um rito sensível que expressa
a mútua entrega dos nubentes, simboliza a união de Cristo com a
Igreja e causa, nos cônjuges, a graça sacramental que os levará a
reproduzir na própria vida essa divina união. O matrimônio será para
os casais cristãos instrumento por excelência de mútua santificação.
O Sacramento não é um rito que se acrescenta ao contrato, é o
próprio contrato elevado à ordem sobrenatural e que se torna fonte
de graça. No cristão, o Sacramento é indivisível do contrato. Por ser
sinal eficaz, associa a união entre marido e mulher à união entre
Cristo e a Igreja. Desta sorte torna-se caminho para a santidade.
Como estado de vida, a virgindade ou o celibato por motivos re
ligiosos é mais perfeito, por ser consagração imediata, direta e total
a Deus. Embora menos perfeito em si, o estado conjugal não é im
perfeito entretanto; pelo contrário, pode e deve levar à santidade o
cristão que a êle fôr chamado. Há de santificar-se pela vida conjugal
mesma.
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C) A essência do Sacramento reside no contrato, fruto do mútuo
consenso, pelo qual cada parte aceita e dá o perpétuo e exclusivo di
reito sôbre o corpo em visla dos atos que, normalmente, levam à ge
ração da prole. Surge daí um vínculo ou laço- que prende indissolüvelmente os cônjuges.
Contrato cuja matéria são pessoas humanas, cujo insütuidor é
Deus, cujo fim é fundar a sociedade doméstica, célula-mãe da so
ciedade civil. Desta índole peculiar, única e sagrada, deriva a sua indissolubilidade, à diferença dos outros contratos humanos. Os homens
são livres de contratarem ou não matrimônio, porém uma vez contra
tado, não estão mais livres; estão ao serviço de uma instituição;
de
vem se curvar a um ideal social que os domina. E Deus, que criou o
vínculo, conserva-o e lhe dá permanência. Inadmissível pois a distinção
entre matrimônio-contrato e matrimônio-Sacramento. Entre cristãos o
contrato é, pelo fato mÊsmo, Sacramento.
Pode-se dizer que a “matéria remota” é o direito à coabitação;
que a “matéria próxima” consiste nas palavras que expressam a tra
dição deste direito, e a “forma” consta das mesmas palavras, como
expressão da aceitação do direito. No matrimônio cristão, o consenso
cria o vínculo, como figura da união Cristo-Igreja, da qual se torna
representação salutífera e permanente.
D) O ministro do Sacramento não é o sacerdote. Antes do Tridentino os matrimônios “clandestinos”, celebrados sem a assistência
do padre, eram válidos se bem que
ilícitos. E ainda hoje, em casos
excepcionais, pode-se — válida e licitamente — dispensar a presença
do sacerdote. Êste é testemunha autorizada, que faz os nubentes ex
pressarem externamente o consenso e lhes abençoa a união, Mas os
ministros são os próprios nubentes, que conferem um ao outro o rito
sacramental. Logo, um dá ao outro
a graça, como instrumento de
Cristo.
E) O matrimônio tem vários fins hierarquizados. O fim primário
é a procriação e educação da prole; o fim secundário é o mútuo am
paro e o remédio à concupiscência.
I9 Pela geração da prole os esposos se tornam colaboradores di
retos de Deus na transmissão da vida. Ademais, os esposos cristãos
multiplicam os 'remidos, filhos da Igreja.
29 Fim essencial embora subordinado é o mútuo auxílio. A Igre
ja reprovou as teorias recentes que tentavam subverter a hierarquia dos
fins, fazendo do fim secundário algo autônomo ou até mesmo fim
supremo. A Igreja mantém que o matrimônio é antes de tudo uma
instituição ao serviço da vida. No plano objetivo, ontológico, Deus
destinou-o à procriação e educação da prole, embora subjetivamente
muitos se casem antes de tudo por desejo de mútua complementação. — A Igreja entretanto não exige a natalidade a todo transe. Lou
va a continência com fins religiosos. Permite, por motivos sérios, o
uso do matrimônio restringido aos períodos de esterilidade natural
da mulher.
F) As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e mdissolubilidade. A essas propriedades naturais, a sacramentalidade con
fere especial robustez. A união conjugal entre cristãos deve ser una
e indissolúvel como a união Cristo-Igreja, que ela simboliza. As sen
tenças de nulidade, nos tribunais eclesiásticos, de modo algum dis
solvem o vínculo; declaram apenas que êle jamais existiu.
Cristo proíbe o adultério, até por simples olhar concupiscente.
Mas a fidelidade conjugal pede ainda a união pelo amor que a graça
vem perfazer, tornando-o instrumento de aperfeiçoamento mútuo, de
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progresso no amor de Deus pelo cumprimento, em Cristo, dos deveres
de esposos e de pais, ajudando-se a praticar as virtudes de seu es
tado. Assim, o matrimônio cristão se revela ser caminho para a
santidade.
G)
A graça sacramental é privilégio exclusivo do matrimônio cris
tão. O contrato nupcial, entre batizados, faz participar do amor que
levou Cristo a se unir à Igreja como Éspôso. A vida que êle comu
nica à Igreja, dimana para o casamento sacramental, de sorte que o
mistério Cristo-Igreja está de qualquer maneira presente ao consórcio
entre os batizados.
O puro sinal sacramental é o consenso; o sinal e realidade sem
pre produzida é o vincula indissolúvel; a pura realidade é a graça
ou seja: a) aumento da graça santificante; b) graça sacramental es
pecializada; c) graças atuais. A infusão da graça supõe a ausência
de óbice. Casar-se em estado de pecado mortal constitui duplo sa
crilégio: como sujeito e como ministro do Sacramento. Mas o ritosagrado pode reviver, removido o óbice.
Embora não imprima caráter, o Sacramento confere um titulo es
tável a receber graças, enquanto perdurar o vínculo, isto é, até a morte
de um dos cônjuges. Auxílios continuados, adaptados às circunstân
cias diversas da vida comum.
A graça sacramental reclama o concurso ou cooperação dos côn
juges, que consiste no esfôrço para bem cumprir os deveres de es
tado. Assim cada qual será, para o companheiro, o portador da graça.
E ainda na graça, derivada da Cruz, encontrarão forças para le
var com paciência um consórcio malogrado.
Em qualquer caso, por isso, que exige esquecimento de si, o ca
samento cristão será um meio poderoso de santificação, sobretudo se
a vida religiosa, longe de se desenvolver ao lado da vida conjugal,
vier embebê-la tôda.
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