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j)e ])eu s creaõor e elevaàor
BoGtores aca,soltar
Entre os Padre• : S.l'c. /1: t:afiaf/o. Oratio contra Gentes; S. .'Jre17eo, Contra Haereses, liv. IV~ t:erful/ia170. Opus contra Mnrcionem. -Sa>c. 11·: S . .Ba$//lo )VI., Homilia IX in Hcxnemeron; S. Çregorio
Jrvs$4m.,Exphcatio apologetica, seu liber in Hexacmeron;
S. fi171broslo, H exacmcron ; S. Çregorio /f.a~ian3 .•
Poemata dogmatica de Crcatione, de Angelis bonis, de
Hominis Creatione, etc. - -SIX'c. J,. : S. figo$fiflhO, de
Civitatc Dei, liv. XJ e scg., onde discorre da creação
dos anjos, da natureza, da queda e da creação do homem
e do estado primitivo, etc.; de Gcnesi contra Manich;cos;
Libri XII de Gcncsi ad litteram ; Liber imperfectus de
Gen. ad litteram.
Entre os Theologoe, Sa>c . X II : S. finselmo.
l\l onologium, e. '.'-9; J>. .Combardo, Scntentiarum, liv.

H. - S.t!c. XIII: .S. 7homa3 fiq., O. P., 1 p., q . 4:,
e seg.; Cont. Gentes, liv. li ct alibi passim; S . .Bonavenfura. O ..M., Comment. in l\fagistrum Sentent.,
liv. li.- Sa'c. XVII: Çregorlo dt1 Vale11tia, S. J., t.
l, disp. 3 e seg.; F- Suare~. S. J., De An~elis, De Opere sex dierum, de Animá; ]ff. )Jecano, S. J.. Summa
de Angelis, de Homine in statu innocentire; SalmanticenH$, o. e., de Angelis; P•favlo, s. J., de Angelis, de Opere sex dierum ; }Jellarmino. S. J., Controversire, de Gratiâ primi hominis, de A.missione gratire;
.]. }J. Çonet, O. P., De Angelis, De Homine.-Saec.
XJ.Tíll: )Jllluart. O. P., De Angelis, De Opere sex. die•.-
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rum; }ft1ubttt1r, S. J., De Angelis in Theo/. Wi,.ceh1wgensi.-Saec. XIX: Perrone, S. J., De Oco Crcatore~
F. p. Kt1nrlcJr, De Deo Crcatorc; .]uqgmann, De
beo Creatore; .J'/. Knol/, O. M., De Deo Crcatore ·
Scht1t1bt1n, Dogmatik, liv. III-IV; }'almieri, S. J., D~
Deo Creante- et Elevante; }flazzella, S. J., De Deo
Creante; J(ur.fer, s,. ! .., De Dco Crcatore ; ;:. Safo/li,
De Op~rat1?m~us d1vm1s ,i .,11. J'a<ruef, Disputationes
theolog1cae m Summum S. Thomae, De Creationc· t."ept1, De Deo Creatorc; }'t1scl/,, D_e Deo Creantc; p.
Pt18'1t1llt1, Le Dogme de la Crcat1on ct la Sciencc con.
t~mporaine, Arr~s, 1891; 'l·,.)1arflqe3 ')!_!rgll, La Creac16n, La Redenc1ón y la Igles1a ante la C1encia Madrid
18g2 ;, 3: )tf. _1'!. Vacanf._Etudes théologiqu;s sur lc~
Const1tut1ons du C. du Vaucan, Paris, 1895, vol. 1, n.
193 e seg.; j Çulberf, s. s. Les Origine.~, Paris 1896.
E~tre os Prole.a tantes: Hickock, Creator and
Crea.uon Boston, 1872 ; 3ockler, Theologie und Nnturw1ssenschaft, Güthersloh, 1877-79; Die Lehre vom
Urstand. des .Menschen geschichthch und dogmatisch·
apologet1sch dargestellt, 1880; j. ]J. ~eard The tripar.tite nature of man, Edin.burgh, 1884; Waf;on, Theologtcal lnstnutes, a new edu. by M' Clintock, 1 88q, vol.
II, e. XVIII-XXIX; j(odge, Systematic theologY, vol.
1, eh. IO; vol. II, eh. l ·9; e. v. Çerhart Institutes of
the Christian Religion, Ne\v-York, 1891, Bk l\T-V.
Alia opera in decursu Tractatus allegabuntur.

Excerptos do C. IV de Latrão (1215l
1. Cremo~ ~r:11em~nte e simplesmente confessamos .. um prmc1pto umco de todas as coisas crcador
de todas as coisas visíveis e invisiveis, espiritu~es e tem·
poraes, o qual pela sua virtude omnipotente fez junctamente, desde todo o principio uma e outra creatura do
nada, a espiritual e a temporal, isto é, a angelica e a humana, e esta como constituída de espirita e corpo. Porquanto, o diabo e outros demonios foram, na verdade,
creados por Deus de natureza bons, mas elles por si se
tornaram ~aus. Porém, o homem peccou por suggestão
do demomo.

E EU!VAOOR

}..,

i

Decreto do Tridentino sobre o peccado original
(Sess. V)

2. Para que a nossa fü catholica, sem a qual é impossivel agradar a Deus, purificados os erros, permane·
ça na sua sinceridade intima e illibada, e para que o
povo christão não seja levado d'aqui para ah com todo
o vento de doutrina, e tendo despertado a serpente antiga, inimiga perpetua do genero humano, entre muitos
males com que a Egreja de Deus é perturbada nos nossos tempos, discord1as, não só novas mas antigas, a respeito do peccado original e dos seus remedios,---o sacrosanto ecumenico e geral Concilio Tridentmo, legitimamente congregado pelo Espírito Santo, achando-se n'elle
presente os mesmos tres legados da Sé Apostolica, querendo já tratar de chamar á fé os incautos e confirmar
os vacilantes, segundo os testemunhos das Sagradas
Escripturas, dos Santos Padres e Concilios auctonsadissimos e juízo da propria Egreja e segundo o seu consenso, estabelece, confessa e declara o seguinte a respeito
do mesmo peccado original :
3. Can. r. Se alguem não confessar que o primeiro homem Adão, depois de transgredir o preceito de
Deus no paraiso, perdera, desde logo, a graça e santidade em que tinha sido crcado, e que pela offensa de tal
prevaricação incorrera na ira e indignação de Deus, e
porisso na morte, que Deus antes lhe tinha comminado, e com a morte no captiveiro sob o poder do diabo,
que depois teve o imperio da morte, e que todo o Adão,
por aquella offensa de prevaricação, segundo o corpo e
a alma, ficara mudado para peior: seja anathema.
+ Ca11. 2. Se alguem affirmar gue a prevaricação
d'elle só prejudicára a si, e não á sua desce11de11cia, e que
não perdera a santidade que tinha recebido de Deus
a graça, que perdeu, só para si, e não para nós, ou
manchado pelo peccado de desobediencia, transmittira
sómente a todo o genero humano a morte e as penas
do corpo, e não o peccado, que é a morte da alma, seja anathema ; pois está cm contradicção com o Apostolo, que diz: •Por um só homementrou a morte no mundo, e pelo peccado a morte, e assim a morte passou
para todos os homens, no qual todos peccaram. »
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5. Can. 3. Se algu.em affirmar que o p~c~ado de
Adão, que é u~ pela ?n~cm: a todos tra~srn1tt1do pela
propagação, e nao pela 1muaçao,. fica prop!·io d_e cada um,
ou que se tira por º':1tro remed10 9ue nao se1a pelo _merito d'um unico mediador Nosso Senhor Jesus Christo,
que nos rec~ncil.iou com J?eus ~o seu sangue.! fazendosc para nós 1usttça, s~ncuficaçao e ,re~empçao; o_u negar que o mesmo merato de Jesus Chrasto, convenientemente conferido pelo sacramento do baptismo na forma
da Egreja~ e applicado tanto aos a~ultos como ás creancinhas; se1a anathcma: porque «nao ha outro nome dado aos homens debaixo do ceu em que possamos ser
salvos'.
D'aqui veio aquclla voz: AEis o corde!ro de Deus,
que tira os peccados do mundo•. E aquell outra: «Todos vós que fostes baptisados, vestiste-vos de Jesus
Christo~.

6. Ca11. 4. Se alguem :1egar que. as crea11ci11has
recemnascidas, dos i•e11/res maternos, amda mesmo que
tenham nascido de paes baptisados, ou diga que são baptisados, sim para remissão dos pcccados,_ mas nada
traiem do peccado original de Adão,~ que se1a neccssario expia1·-se no lavacro da regeneraçao para conseguir
a vida eter11a, d' onde resulta que n' elles a forma do
baptismo não é ser entendida verdadeira, mas falsa ;
se1a anathema: pois não é d'outro modo que deve entender·se o que diz o Apostolo : cPor um homem entrou o peccado no mundo, e pelo peccado a morte, e
assim a morte passou a todos os homens n'aquelle em
que todos pcccaram» : senão do modo que a Egrcja catholica espalhada por todo o mundo, assim o entendeu;
porquanto, em razão d'esta regra, segu_ndo a tradiç~o
dos Apostolos, ainda mesmo as creancmhas que nao
poderam commette.r nenhum peccad~, _são tambem verâadeiramenle baptzsadas par·a 1·en11ssao ~os peccados,
para n'ellas ser purificado pela regeneraçao o que con- ·
trahiram pela geração. «Porquanto, se alguem não renascer na agua e no Espirita Santo, não pode entrar no
reino de Deus».
7. Can. 5. Se alguem nega_r que p~la graça de.Nosso Senhor Jesus Cbnsto, que e conferida no bapt1smo,
se perdoa o reato do peccado o,.igi,,al, tambcm affirmar

que se não tira tudo aquillo que tem razão verdadeira e
prop1·ia de peccado, mas diz gue tão sómente é 1·aspado ou que 1láo é imputado, se1a anathema: .iporquanto, Deus nada aborrece nos que renasceram ; porque
não ha condemnação nenhuma n'aquelles que foram
verdadeiramente sepultados com Christo pelo Baptismo
para a morte, que não caminham segundo a carne, mas
despojando-se do homem \'elho, e vestindo o novo, que
foi creado segundo Deus, innocentcs irnmaculados, puros e amados de Deus, se tornHram na verdade herdeiros de Deus e co·herdeiros de Christo•, de maneira que
nada os embaraça de entrarem logo nos ceus.
Que fica, porém, nos baptisados a concupiscencia
ou o fomitc, este Santo Svnodo confessa-o e sente-o;
pois, iendo sido deixado para a lucta, não pode prejudicar aos que não consentem, mas luctarn visivelmente,
auxiliados com a graça de Jesus Christo; porquanto, só
serü coroado o que icgitimamcntc combater.
Esta concupiscencia que o Apostolo algumas vezes
chama pcccado, declara o Santo Synodo que a Egreja
nunca entendera que se chame peccado, que seja verdadeira e propriamente peccado nos 1·enascidos, mas
porque é do percado, e ú1clina p.1ra o peccado.
Se alguem sentir o contrario, que seja anathema.
Declacra, comtudo, este mesmo Santo Synodo que
não é sua intenção abranger n'este decreto, onde se
trata do peccado original, a beata e immaculada Virgem Maria, mãe de Deus, mas que devem observar-se
as constituições do Papa Xisto, de feliz memoria, sob
as penas contidas nas mesmas constituições que renova.

E.we1-pta ex C /,ate1·,mensi IV ( 1215)

1

1. Firmiter crcdimus ct simpliciter confitemur •.. unum universorum principium : creator ornnium visibilium et invisibilium,
spiricualium ct ..:orporalium: qui suâ omnipotcnti virtutc simul ab
initio temporis utr11mque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem : angelicam videlicet et mundanam : ac deinde
humanam, quasi communem ex. spiritu et corpore constitutam. Diabolus enirn et alii daemones :i Deo quidem naturâ creati sunt bo
1

lko uno.

http://www.obrascatolicas.com

Cf. Lleizing. n. 3~~. Vatkauum de.::retum d~ crr•tiono r•mlimus in Tr . de

.DE DEUS CREADOR .E ELEVADOR

F.LEVADOR

,

ni sed .ipsi per se facti sunt mali. Homo vero Jiaboli suggestione
peccavlt ...

Decretum trident. de peccato origi11ali (Sess. V)

1

2 . Ut fidcs nostra C:aholica, sine quâ impossibile est placerc
Deo, purgatis erroribus,- in suâ sinceri_tntc integra ~t illi~ata permaneat, et nc populus Christianus omm _vento ~octrmae c1rcum~e
ratur, cum serpens ille ~ntiquus, hur;nnm ~ei:ens pei:petuus ho~us,
inter plurima mala, qmbus Ec~l~s1a. D_e1 bis nostr1~ tcmpor1bus
perturbatur, etiam ~o peccay~ or1g11~ah CJ~squc remcd10 n~n solum
nova sed vctera euam d1ss1dia exc1rnvcrit: sacrosancta u:cumemca e~ generalis Tridentina Svnodus,in Spiritu Sancto legitime congreflata, praesidcntibus in cfi eisdem trihus Apostolicac Sedis Legatts, jam ad revocandos crr~ntes, et nutant~s confirmandos acccacrc volens, Sacra rum Scnptura_rum,. ct S~nc_torum Pa_tnn:n :l.c
probatisi.imorum Conciliorum tcstnn?nia, et 1ps1us ~c~lcs1.ae JU~l
cium et consensum secuta, haec de 1pso peccato orig1nal1 stat111t,
fatetur, ac dei:larat.
,
.
.
3. c,m. 1. Si quis non conhtetur, pnmum homm<:m Adan~,
cum m:lndatum Dei in paradiso fuissct transgress_u~, sta!•m sa!lcutatem, et justitiam, in quà coi;sti.tutus. fuerat,_ ~m1s1sse, _mc~rnssc
que per olfensam praevaricauoms hujusmo~1 _iram, c_t md1gn.:.t10nem Dei atque ideo mortem, quam antea ilh commmatus fuerat
Deus, et cum morte captivitatem _sub ~jus potestate, qui mor~is
deinde habuit imperium, hoc est, d1aboh, totumque A~am, ~er 11lam praevaricationis .?~ensam, secundu~ corpus et animam rn deterills commutatum tmsse : anathem~ s1~.
. .
.
.
4 . C"n .2. Si quis Adae praevancauoncm s1b1 so_J1, et no11 9us
propagi11i, asserit _nc;icui_ss.e, e~ accepta rr. a peo. sancutatem, ~t .1ustitiam, quam pe~d1d1t, s1b1_soh, e_t n~n nob1s euam cum pcrd1d1sse;
aut inquinatum 11lum per mobed1entwc peccatum, morte~1 et poenas corporis tantum in omne genus l~umanum _1ransfud1ssc, no~1
autem et peccatum, quod mors est a111'!1ae: A. S.: cum. cont~ad_1cat Apostolo dicenti : .. Per unum hom_mem peccatum l!1trnv1t m
mundum, et per peccatum mors ; et ua m omncs hommes mors
..
pertransiit, in quo omnes peccaver1111t."
5. Can. 3. Si quis hoc Ailae peccatum, quod orismc u_num
est, et propagatione, non imitationc, trnnsfusu~1 omntbus, m_c st
11nÍCllil(Uf! propr~um, -:-e( per humanae .naturae Vires, .vc) rcr ahu~
remed1um asserit tolh, quam per mentum u_n!us. ~ediatori~ Dom1ni nostri Jesu Christi, qui nos Oco reconc1h~v1t m sangum~ suo,
factus nobis justitia, sanctificat_io, _ct redempuo; a_ut nega,t 1psum
Christi Jesu meritum per Rapusml Sacram_entum. m ~orma F.c:l~
siae ri te collatum, tam aduleis quam parvuh~ i_tpphc~n; A· S ·: qu1a
nnon est aliud nomen sub coelo datum hom1mbus, m quo oporteat
nos salvos fieri. .. Un de ilia ,·ox: aEcce Agnus Dei, ecce qui tollit
peccata mundi ... Et ilia: «Quicumque haptizati estis, Christum
mduistis.»
6. Can. 4. Si quis parvulos recentes ah ute1·is matr11m bapti·
1

,.

"
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zandos ne15at, etiam si fuerim a baptizatis parentibus orti, aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos baptizari sed nilli/ e.\.·
Adam trahere origina/is paccati, quod regenerationis );)vacro necesse sit expim·i ad vitam aeter11am consequendam, unde fit consequens, .ut in eis forma Baptismatis, in remissionem peccatorum,
non vera, sed falsa intelligatur; A. S.: quoniam non aliter intclligcndum cs't id, quod dixit Apostolus : «Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors; et ita in omnes
homincs mors pertransiit, in quo omnes pcccaverunh : nisi quemad modam Ecclcsia catholica ubique diffusa semper intellexit;
propter hanc enim regulam lidei ex traditionc Apostolorum etiam
parvuli, qui nihil pcccatorum in scmetipsis adhuc committere pocuerunt, ideo in remissionem peccator11m i•eraciter baptirant11r, ut
in eis regcnerationc mundetur, quod gcneratione contraxerunt.
«Nisi enim quis renatils fucrit ex aquâ ct Spiritu Sancto, non potcst introire in re1;1num Dei ."
7. Ca11. S. S1 quis per Jesu Christi Domini nostri gratiam,
quae in Baptismate conlertur, reat11111 origi11alis peccati remitti
negar; nut etiam asserit non tolli totum id quod veram et propriam
peccati rationem habet: sed illud dicit tantum radi, aut no11 imputari, .A•• S.: ain rena tis enim nihil odit Deus: quia nihil est dam·
nationis iis, qui verc consepulti sunt cum Christo per Baptisma in
mortem, qui non sccundum carnem ambulant, sed \"eterem homi·
nem exuentes, et novum, qui secundum Deum creatus est, induentes, innocentes, immaculati, puri, innoxii, ac Deo dilecti effecti
sunt haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi, ita ut nihil
prorsus eos ab ingressu coeli rcmoretur.
Manere autem in baptizatis concupiscentian:, vel fomitem haec
sancta Synodus fatctur, et sentit : quae cum ad agonem relicta sit,
nocere non corísentientibus, sed viriliter per Christi Jesu gratiam
repugnantibus, non \'alct; quinimo qui legitime certaverit, corona·
bitur.
}fane concupiscentiam, quam aliquando Apostalus peccatum
appellat, saneia Synodus declarat Ecclesiam Catholicam nunquam
intellexisse peccatum appellari, quod vere et proprie in renatis
peccat11m sit; sed quia ex peccato est, et ad peccatum inclinai. Si
quis autem contrarium senseri t, A. S.
.
·
Declarat tamen haec ipsa sancta Synodus, non esse suae in·
tentionis, comprehcnderc in hoc decreto, ubi de peccato oris;inali
agitur, be.1ta111 et immaculatam Virgi11em ,\.-f,1riam, Dei ~cnitqcem,
sed observandas esse constituuoncs felicis recordation1s Sixit Papae IV sub poenis in eis constitucionihus contentis, quas innovat.

Objecto, utilidade e divisão d'este Tratado .
8. Objecto. Fallámos no Tratado de Deus Tri-.
no das operações de Deus ad intra; porém, no presente Tratado deve disputar-se das suas obras ad
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exll'a, a saher, da producção das aeatnrns e da ;;ua

ele\'ação ao estado sobrenatural.
As creaturas são de trcs cspecics: meramente
maleriaes, a saher, o mundo corporeo; meramente
espiriluaes ou anjos; materiaes e ao mesmo tempo
espirituaes ou homens. Sobre a crcação material jü
faltámos bastante nas Prelecçúes philosuphicas; resta, portanto, ex pormos o que a fé nos ensina a respeito da creação do mundo, dos Ar~jos e do Ho-

assim como da queda do genero humano: porquanto, sendo todos estes dogmas combatidos de
muitos modos pelos Agnosticos e Racionalistas, é
nosso dever defendei-os strenuamente.
Cap. I. i
. Da crea- l An. 1. Da Cosmogonia mosavca.
ção do f Art. II. Do transformismo. ·
mundo . .
\, Cap. li. \ Art. l. Dos Anjos em geral.
'., Dos
· Art. 11. Dos Anjos custodias.
J Anjos 1Art. III . Dos Anjos maus.

mem.
y. A utilidade do que vamos dizer e evidente
(1) pelo facto das crcaturas serem como que espelhos das pe1feições diJ1i11as, onde brilham o seu

poder, grandeza e magestadc: «Porquanto, as suas
coisas invisivci ~ cntcndcmol-as por aqucllas que
foram feitas . ., 1 • • • cc Os ccus narram a gloria de
Deus, e o firmamento annuncia as obras das ~uas
mãos .. . 11 11; e porisso podemos subir até Deus
pelas escadas das creaturas, 3 e d'ellas aprender a
conhecei-o e amai-o, segundo as hellas palavras
de S. Agostinho:'« O ceu e a terra e todas as coisas que ha n'clle, bradam-me de todos os lados que
te ame; nem cessam de bradar a todos, afim de não
terem desculpa a dar».
·
(t) Pela necessidade de rç.fi1/ar os erros que grassam por toda a parte na nossa epocha sobre a origem de todas as coisas, muito principalmente sobre a creação do homem e seu estado primitivo,

O

f

\ Creacáo.

·~ ,

Art . 1. l>a origem do homem.! llnid~dc
f do gcnero

>\

O ;

2\

.

humano.

Noção-e possibilidade d'estaclcArt.11. \ vaçáo.
Do
,. 01 _ele\' a- ' Existencia da graça e dos dons
,.
·, ç a o do) sobrc-naturaes em Adão.
Homem./ homem. Supernaturalidade da graça e
·, dos dons concedidos a Adão.
1
'

Cap.111.

·.
I
.

Art. III. ( Existencia.
Da queda) Natureza.
: do
Effeitos.

·.

· mem .

1
lnvisibilia enim ipsius per Cil lfLtae lacta sunt inrelle.:ta
conspiciuntur .. . Rom. ll 20.
•
•
..2 Coe li enarrant g oria m Dei, et opera manuum e jus annun .
1
uat tirmamenrum . . . Ps. X\ 111, 1; cf.Job.XXVlll, :i3, e seg .
l
Lep;e pium Bellannini opusculum de Ascensione menti s
in Deum per se alas creaturarum .
• Coelum et terra, et omnia C\uae in eis sunt, ecce undiqutmihi dicun1_i ut te amem : nec cessat dicere omnihus, ut sint inex cusahiles. confess., liv. x,i-. .
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CAPITULO J:

Da oraao11 d1 mundo
1 1 . f)cmonstrou-sc nas h1stituiçóes philosophicas
que o mundo fôra crcado do nada e liberrimamentc, para maior gloria de Deus ; porém, aqui temos
cm vista investigar o que a fé ensina a respeito da
origem do mundo, assim como da origem da vida
e das varias espccies de viventes. Não é nosso proposito entrar no campo da Geologia ou da Biologia, mas unicamente determinar os limites dentro dos quaes devem conter-se já os cultores das
sciencias, já os theologos.

Art. 1. Da Coamologia mo•••c•

4

Para separarmos as coisas certas das incertas
t
Cf. S. Basiliu.~, hom. in Hexacmcron; S. Greg. Nyss.,
in Hexacrneron; S . A11gustin11s, de Gen . aJ litteram; de Genes .
liv . imperfect.; S. Thomas, q. 66-74; Petavius, De sex dierum opificio liv. 1; Pia11ciani, ln historiam creationis mosaicam Commentatio, iniuo Commentarii Cornelli a LapiJ (cd .Vives); Molloy.
Geology and Revelation; Viçouroux, Mélanges Bibliques, Cosmog . mosa.i que; ,\totais, Origine du monde d'aprés la Tradition,
avec Introd. sur la Cosmogonie hiblique par Ch. Robert; J. A.
Zahm, Bible, S..:ience and Faith; GuiherJ, Les Origines, l; Meignan, Le Monde et l'Hommc primitif; Po;ty, La Te~re et !e Récit biblique; Castelein, S. J. La premiére page de Mo'ise, Louvain,
188-t; De Fovillc. s. s. ap. Re\'uc des Questions Scientifiques oct.
1882, p. 504; jan. 1883, p. 118; abr, 1884, p. 38o ;-e outr~s obra$
ab~iw citadas.
·
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CAPITVLO 1

DA CR~AÇÁO DO

declararemos em duas theses o que com certeza e
evidentemente se ensina na Escriptura e principalmente no primeiro capitulo do ~encsis sob~e a origem do mundo, e o que pode hvrcm\!nte disputarse, salva a fé. E assim melhor se verá que a narração mosayca, rectamente entendida, de modo nenhum contradiz as disciplinas naturaes.
12. 111esé r .ª : )fo pr1mttiro capitulo de Çenttsls manljutament• se revelam principalmente tfUafro coisas: t. • que o mundo e foôas as coisas que
n'elle '1a foram cr11adas por beus do n•da ,· 2.º
,, n'1o « ab eterno•, mas no tempo,· .3." que todas as
coisas foram creaõos por ~eus:4 •· º que todas as
•
coisas que ~eus creou s8o boas.
3.
1."
Que
o
mundo
e
todas
as
cmsas
que ha
1
11'el/e j oram creadas do nada! Moy~és declara-o
abertamente, contra os panlhezstas e idolatras, nas
seguintes palavras: <•~o principio crcou Deus o
ceu e a terra• 2 : porém, estas palavras, se, segundo o modo usual de foliar da Bíblia, designam a
u11iversalidade das coisas, por outro lado, para que
a coisa não fique incerta, o auctor sagrado recorda successivamentc varias coisas, sobre as quacs
podia haver duvida, a saber: a
o finnament~,
os mares, a terra, o sol e os astros e todos os ammaes ( 2-27 ), e affirma que tod~s cs tas coisas foram
creadas por Deus. E que aqm se trata da verda3
deira creação do nada, colligc-sc :
.
(A) Do proprio texto; porque a palavra hebraica bârâ (creou) nas formas kal e mphal, nunca se
toma na Escriptura senão no sentido da operação

1u,,

- .. Í --- O~tras que no 1 cap. Ge~ . se revelam sobre a origem da
\'ida ou da origem do homem, abaixo se ex pendem, quando tratarmos do Transformismo e do Homem.
2
ln principio creavit Deus coei um et terram. G~n. I, 1 • •
3 Cf. Palmieri, th. z; Marrella, n. 49 e ~eg. ; Corluy, Sp1cileg., de Deo Cr.?at Co!'flment . 1, v?I · 1, p. 1 t>6; H11mme/aue1·.
Comment in Genes ., P:ms, 18<)5, p .8b e seg .: Tepe, n. 6o.i e seg.

MUNOO

17

propria de Deus; a saber, encontra-se quarenta e
sete vezes. no Velho T estarnento 1 e ali se predica da
operação de Deus quer natural quer sobrenatural;
todas as vezes que se falia da ordem · natural a
operação de que se trata é ou strictamente cr~a
tiva, como aqui e abaixo(Gen. I, 27), ou de tal modo que não possa ser feita pela creatúra, v. gr. :
«Formando os montes e creando os ventos ... Logo foi o Senhor e não outro que formou a luz e
creou as trevas» t ; quando se trata da ordem sobrenatural a acção é tão prodigiosa, que deve julgar-se equivalente á crcação, v. gr.: ((O' meu Deus
.
.
'
cria em ~mm um. c~ra.ção puro». 1 Logo, aquella
palavra e apropnad1ss1ma para designar a creaçã? ex nihilo, q~e é uma acção inteiramente propna de Deus. 3 Comtudo, só do vocabulo não pode
deduzir-se argumento apodictico.
.
1 4. (8) Mas pelo contexto confirma-se o argumento; porquanto, o auctor sagrado quer descrever a primeira origem das coisas, como se vê da
phrase ((ln principio)), a qual, depois de examinado o contexto, designa o inicio da creação das coisas visíveis; e todavia não falia de nenhuma matcri_a preexistente ~e que o mundo fôra formado,
mas, pelo contrario, cxclue-a ao menos implicitamente; porquanto, quando falia das outras obras
indica a materia de que foram feitas, v. gr.: uFor~
mou, portanto, Deus o homem do limo da terra ...
formados, portanto, tneu Deus, os animaes da ter1
Formans rnonres ec crea11s vencum .. . Ego Dominus et non
a 1ter, formans lucem, et creans tenehras. Amos., IV, i3: Isa. XL v,
6-7.
2
Cor mundum crea in me, Deus. Ps. L. 12.
3
•
• Isw Jcdarn·<? ab.::rtame.?tc lVe?haus~n (l?rolcgom . zur
(Jescluchte Isrncl, Bc~m, 1883, !.'· n 1 ): ."L1ber(1cncs1s propriâ utitur voce aJ solam act1onem l>e1 creatncem designandam» ·
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CAPITULO 1

ra» t ; porl!m, quando se trata da creação do ceu
e da terra, guarda silencio absoluto. sobre a ma teria praejace11te, e, ao menos, eqmvalentcment~,
exclue-a. Por outro lado, se confrontarmos o primeiro versículo com os seguintes, é claro que n'elle se trata inteiramente da primeira origem das
coisas a saber, da propria producçáo da materia,
'
. .
.
porquanto (2) se diz que a terra e mane e vasia;
ao passo que n'estcs se trata da elaboração e formação da ma teria já existente; logo, a mesma materia foi produzida por Deus.
(C) Finalmente, pelos togares parallelos, a rnisa torna-se inteiramente certa: porquanto, a mãe
dos Machabeus assim falta a um de seus tilhos:
"Peço-te meu filho, que olhes para o ceu ,e para a
terra e 'para todas as coisas que ha n'ellcs, e fica
'
.
sabendo que Deus as creou do nada.» Estas palavras mostram bem claramente o sentido em que os judeus entendiam o prime:ro versículo do Genesis, e dizendo-se que a mãe dos Machabeus era cheia de sabedoria (21 ), deve julgar-se
que o Espírito Santo approva as suas palavras.
Nem podem objectar-sc as palavras onde se
diz que o orbe das terras tora creado da materia:
"Poryuanto, não era impossível á tua mão omnipotente que ffCOU o orbe das terras de ma/eria inYisivel (invisa) . .. » 3 ; porquanto, pode distinguirsc uma dupla acaçáo: a primeira, propriamente
dita, pela qual é formada a materia já existente; poi...io~~~~it igitur Dominus Oeus hominci:zi de. limo !emu ..
formatis igitur, Dominus Deus, de ltumo cunctrs animant1bus ter·
rae. Gen. II, 7, 19.
. .
.
~ Peto, nate ut. asp1c1a.s ai.l co~l~m et !er_ram, et ad umma qua:
in eis sunt, et intelhgas quta ex mhrlo fectt dia Deus. li .~facl1ab.
vn, 28 .
. .
. ..
.
3 Non enrm 1mposs1b1lrs er~! ?m~1potcn~ manus tua, qua-.:
.:r.:in·it orbcm terrarum_e.r materra 11wrsa .,. Sap. XJ, 18.
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rém, no texto c!tado trata-se da segunda, pois allude-se ao vers1culo 2: •Porém a terra era 1·na
•
1
•
'
.
.
ne e
vas1~ » ; e J?Onsso trata-se da formação das coisas oa matena que .ºº vers. 1 ; se di~ que Deus
crear~; o que se colhge. do scopo do auctor; pois
o sab10 quer provar .ªli que não é impossível a ·
Deus b man~ar alcateias de ursos · ou leões ferozes para punir os Egypcios : · portanto, bastava recorrer á segunda creação ou á producção dos animaes.
r_5: Por~sso não é de admirar que a cre'ação
ex mhzlo se1a dogma de fo, já expresso cm v ·
s b 1
e .
anos
. ym o.. os : <<. reio. cm
Deus, creadur do ccu e d a
.
terra»~, emmsexphc1tamentc·definido no Cone. Latere11ense IV e no Vaticano: ,; Fez do nada uma e
outra creatura» 3 (acima, n. 1 '.)
·
r 6. 2.º Que o mundo não fóra creado ((ab eterno», "!ªs no temP.o, ou .ªn~e~, com o tempo_, ' vê-se de
Geneszs I, r : (( r\o pnnt:1p10 creou Deus o· teu e a
5
terra>'. ;. porquanto, no principio deve. entender-se
do prmc1p10 do tempo :
,
(A) Porquanto, é obvio o sentido d'csta palavra, que por lado nenhum repugna, . mas antes se
~onfirma pelo contexto; P?rquanto, d'este principio
e 9ue se c~ntam cm ~egu1da os seus .dias, os quaes,
~eJa como ôr que se mterpretem, designa~ alguns
mtervallos de .tempo
. . ; ·trata-se ) r-nois. ' do inicio d o
d
~empo, ou_ o m~c10 das obras visiyeis ·de Deus, cuJª formaçao abaixo se descreve.
.
_ (8) Pro\·a-se tambcm pelos lógaré:i' para/leios;
Terra ~utem erat inanis et \'acua.
Credo m Deum,, ~reatorem coe li et ·terrae.
Utramqu_e .de m!z1lo condidit creaturam .
: Cf. Patri11, de mterpret. Script. J. ~. q. J, a.
th . r ~; 1\t/aífella•. n: 8o e s~g . ; Pesch, n. 58 e seg . .
ln prrnc1p10 cre<l\'lt Deus coelum et terqllJ,
:

3
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porquanto, esta expressão «no principio» do Gen.
II, traduz-se por «no dia,, pela qual certamente
que se designa o tempo.
Além d'isto, em qualquer Jogar que se falia da
crea~o, empregam-se taes palavras, das quaes
CÓt'\Sta claramente que O mundo tÍYera principio ;
v. gr. : «Antes que os montes se fizessem e forma!jõse a terra e o orbcn . . . «O Senhor possuiunos desde o principio dos seus caminhos, antes de
se ter feito qualquer coisa, desde o principio» ...
• N' elle proprio nos escolheu antes da constituição

do mundo». 1
(C) Accresce a auctoridade dos Padres; porquanto, escreve S. Basílio': «Porque muitos julgavam
que o mundo fôra coeterno com Deus ... para tirar o erro d' estas pessoas, de proposito escolheu e
disse estas palavras: <<No principio». E a mesma linguagem emprega S. Ambrosio 3: «~o principio do
mundo, quando começou . a fazer-se>•.
Alguns Padres, na verdade, entenderam 110 principio, como se existisse no Verbo 4 ,·porém, esta explicação é já antiquada, e por outro lado, não está em contradicçáo coni a nossa, mas segundo a
confissão dos mesmos Padres, inclue-a. Porisso, o
-- · -·

·-

Priusquam montes fierent aut formaretur terra et orbis . ..
Dominus possedit .me_ ~n initio :iarum_ s~arum, antequam quidqu~m facetet a principio.:. Elegit n~s 1~ t~so ante mundi constitlll1onem. Ps. LXXXIX, 2, Prov. VIII, 22, Eplies 1, 4.
z Quoniam multi opinabantur mundum Deo esse coaeternum ... ad istorum hominum errorem tollendum consulto haec
verba elcgít et dixit: /11 principio . .. S. Ba.sil. in Hexaemeron
nom. J, S6. Alia testimoma lege apud Petaviztm, 1. 1, e. I, n.
e seg .
3 ln exordio mundi, quando fieri crepit. Hexaem., 1. 1, e. 4.
~ Cf. S . Th. 1, q. 46, a. 3. -Aqui não examina a questão philosophica agitada entre os theologos seo mundo poderá ser
creado ab aeterno. Sobre este ponto lêhse quizeres, a S . 'Th. 1,
q. '47.J a. 1-a; C. Gent . !. JJ, e. 341 37; e potent. q. 111, a . 17 ·
-811 uart, diss. 1, a. 6; Palmieri, Cosmo! . th. 31; de Deo Crean:
te: th . 13; ZiçUar.i1 Summa phtlQS. 1 Cosmo!. 10,
t

1;
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C~nc: . Lateranense IV definiu a questão: desde ·0
prmcipzo do ·tempo tirou do nada todas as creaturas » 1• (acima, n. 1).
_ ,r 7 . 3. 0 Qu_e só Deus é causa efficienle da crea-

çao , de mane1~a que, conste egualmcnte, a nenhuma creatura foi myster crear:
(A) do silencio _do auctor ~agrado, o qual, ao
J?asso que falia multas vezes dos anjos como awcihar~s d7 Deu_s na ~overnação do mundo, aqui guarda mte1ro sllenc10 sobre a sua intervenção em
crear;
(8) dos lagares parai/elos,
(1) onde se declara que todas as coisas se fizeram por ordem de Deu!\ _(ad 1~utum Dei): "Porque
eUe fallou, e todas as coisas foram feitas; ellc ordenou .e foram creadas,, 3; ora isto exclue qualquer
causa mstrumental ;
. (t) onde expre~samente se significa que só Deus
e o auctor do ceu e da terra : ,, Só tu mesmo, Senhor, só tu fizeste o ceu e o ceu dos ceus e todo 0
se~ exerci.to))~ ... 11 Eu, Senhor, fazendo todas as
coisas s6szn~o, estendendc? os ccus, estabelecendo
ª.terra, e mng:iem comm1go» ã. Com razão, pois,
diz S. Thoma{ : <e Estabeleçamos, segundo a fé ca1

Ah initio temporib11s utramque de nihilo condi"d'it e rea1u? Cf. S. Th. 1, q. 4.5, a 5; C. Gent. 1. II, e. 21, 85 g6· de
Potent . q: 3, a. 4; Manel/a, n. 49 e seg . · Palmieri th
IÍ:
ter, n. 27tt; Pesch, n. 21 e seg.
'
' · • "r·
3
Quoniam ipse d1xit et facta sunt· ipse mandavit et
sunt. Ps . XXXII Q.
•
creata
4
Tu ipse, ffom~ne, soltis, tu fecisti ca:lum et ca:lum ca:lorum, et omnem exercltum eorum.
. . 5 Ego Dominus, faciens omnia, extendens coelos solus stab111ens terram, et nullus mecum. li Esdr . IX 6· Isa XLIV '
. ' ~~undum jidmi c_atliolicam ponimu~ quOd ~moes , s~~
t~nt1as sp"'.ltuales et meteriam corporalium Deus imm•~'-•
v1t·• h~et
e
· d"tcatur per angeJum veJ
.....,..,. crea-·
1 u.m . reputanles, SI
. I'
e reaturam altqu1d esse çreatum. De Potent., q. 21 ~ . . •quam
4

ram .

G·

ª
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tholica, que Deus creou immediatamente todas as
substancias espirituaes e a materia das ~oisas corporaes; considerando heretico todo aquelle que dis. ser que Deus creara alguma coisa pelos anjos ou
. por meio de outra creatura».
Perém, n'este ponto fOdc perguntar-se se alguma
creatur!l pode crear. E na verdade certo, contra
D11riwde e Biel, que nenhuma creatura póde ser causa principal da creação; porquanto, os Padres, argumentando contra os Arianos, demonstram muitas vezes,
que o Filho de Deus não é creatura, porque é dotado
de força creadora : o que suppõe com cerre.la que a
força de crear é por tal ar.te propria de Deus, que não
compete a creatura nenhuma; assim, v. gr., S. Alha11as10 1: . «Porquanto, nem os An1os podem crear, por serem. elles mesmo creados.»
Tambem commummente. contra Pedro Lomhardo,
se affirma que nenhuma creatura pode ser causa instrnme11ta/ da creação. Isto pode prO\'ar-se do seguinte
modo, segundo S. Thoma1 ~ . A causa instrumental não
pode ser empregada para fazer alguma coisa, se de si
. não ·tiver empregado alguma proporção para produzir
o effeico, e não concorrer dispositivamente por alguma
cousa que lhe ·seja propria para o mesmo etleito ; e assim o machado não pode ser causa instrumental para
cortar, senão emquanto pelo seu gume concorr'! para
cortar.
.
Mas a creatura de si nada pode fazer de prt!vio que
seja disposição para a creação; porquanto, não ha meio
nenhum entre o nada e o ente, e porisso creatura nenhuma pode préviamente dispôr o nada para que se
converta cm eute. Logo, nenhuma creatura pode ser tida como causa instrumental da creaçáo.
18. 4." Que jinalmenle todas as creaturas são

boas vê-se pelas palavras que muitas vezes se re..1 Neque enim vel Ang.eli possunt .:reare, quum iesi sint
creuu. S. Alhan . , Contra Arian., .:-. II, n. 21; cf. S. Basil., Contra Eunom., 1. IV, e. 3; S .•4ugust ., De Gen . ad lit., 1. IX, e . 15,
n . 26-28 etc.
? S. theol . , 1, q. 45, a . 5; C . Gene., 1. IJ, e . 21 .

~3

petem n'este capitulo•:.« E Deus ':iu que ~ra bom ...
Deus viu todas as coisas que tinha feito, e eram
mui to boas».
Esta doutrina exclue a heresia dos Man;cheos,
que impiamente affirmavam qu~ al.g~m~s creat~
ras eram más, e que desde o prmcip10 foram feitas más. Porisso, o Cone. Lateranense IV disse :
•<o diabo e outros demonios foram creados por
Deus bons de natureza, porém clles por si se tornaram maus» ;! (acima n . 1).
H.calmcnte, Deus, como summamcnte Bom, não
pode querer o mal, como prm:ámo~ n'~ut~o logar.
(De Deus unico n. 92-98.) Porem, d aqm nao se segue que o mundo fôra creado por Deus ~º?1? o
mais perfeito de todos. Porquanto, sendo mhmtos
a doutrina e o poder de Deus, não podem ser exhauridos por uma obra finita, e porisso Deus poderia fazer outras creaturas mais perfeitas e ordenadas por outro modo mais perfeito.
1 Q. Corollario.
Pelo que fica dito, pode colligir-se quanto a
Cosmogonia mosayca é superior ás outras que se
encontram nos varios povos :i. Porquanto, n'estas
se ensina já a eternidade da materia, jú o polytheismo dualismo ou o pantheismo, e muitas outras se
en~ontram que são inteiramente indecorosas a Deus.
Porém, a narração mosayca, postoque adap1 Et •<idit Deus quod esset bonum ... Vidit Deus ~u!1cta
quae [ecerat, et erant ~.alde hona. Gen . 1, 10, .12, 18, 21, ~- • .:> 1 • .
2
Diabolus et alt1 Jacmones a Deo qmdem natur.1 crcau
sunt boni scd ipsi per se fac ti sunt mali.
•
3
l'i~OllTUllX, Manuel Bih. t. I, n . 2G3~~64; l.es Livres
Saints et la Critique, t. _Ili, e .. 37 a. 2, § 1 ·. Trad1t1ones apud varios populos vigentes c1rca 0~1gme!11 mund1 rt;ft;runt Le?o:ma_nt,
Hist. de l'Orient, t. 1, 1. I, _e. 2, ~ 1;_Les Origme~ d_e 1 H1sto1rc·,
Append. I. Geikie, Hours w1th the fühle, vai. I, e . \ Zahm, ob.
dt . p. 107 e seg .
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CAPITULO · !

tada á capaddadt! de povo rude, nada àprese~ta
que não seja digna de Dt!us, e t!Xclue c:s erros prmcipaes espalhados entre os povos pagaos.
E assim, pondo em seguro o dogma da creação, condemna a e~ernidade da ma teria; p_orquanto 1 tendo Deus sósmho crendo todas as cmsas, ellc
só é Senhor de todas, e assim fica regeitado quer
o polytheismo, q~er o pant~eismo; e finalmente, !
sendo todas as coisas creadas por Deus, dotadas •
de bondade o manicheismo não tem razão de ser. ;
Porém, tod~s estas coisas são tão admiravcis, q~e '
só por inspiração de Deus é que Moysés as podia
escrever 1•
20. These 2. ª; })elo capitulo I do Çenesis naõa
H pode definir como certo so~re a orde"! õa cnação e dias ge11es1acos, e por1ss'? os var1os syshlmas excogitadosenfre os cafno/Jcos,para co11clliar
a 17arração mosayca com as sciencias nafuraH,
salva a fé, podem ser Õlscuflõas com. fanfo l{Ufl
forneça lnco11cussa a verdade da êscrtpfura.
2 1 • Declara-se: para expôra these, fazemos nossas as palavras do Doutor Angelico ~.. <<Respondo, dizendo, que como o ensina Santo Agostinho, 3 em taes
1 Isto mesmo concede-o de boa vontade Dillman \Genesis,
p. g), 0 qual ªP.esar de. inclinado ás ideias racionalista_s, e:c.reve
sobre cosmogema mosaica: "Desde o tempo em que os es.:rapto:
res se exforçaram por descrever, com palavras accommodadas a
intelligencia humana, a o~ra da <;reação, que será sempre l?ara nós
um mysterio, tor~ou-se 1mposs1v:I ap~esenta!-o c?m maior
gnificencia e digm~ade. Com rasao, pois, se tira <l est~ narr~çao
argumento de que e reveladaJ porquanto, se Deus se _nao mamfe~
tar a si mesmo a sua obra nao póde rectamente delinear-se. Pois
é obra do Espi~ito que a revelou . Ap. Zahm, ob. cit . p. 31 .
2
Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus docet. Sum.
theol. I, q. 68, a. 1..
.
.
.
1 In huju~med1 q1:1aesuom?us duo sunt observanda. Pramu!ll
quidem, ut ven~a.s Scrapt_ur~e. mconcus.se tei:eatur. Sec':1ndum,
cum Scriptura d1vma ~ult!puclter expon~ poss~t, q':1od nulh i:xp~
Jitioni aliquis ita praec1se mhaereat, ut s1 certa rauone consutern
hoc esse falsum quod aliquis sensum Sc_ripturae esse cred~bat, i~
nihilominus asserere praesumat; ne Scnptura ex hoc ab antidela-

m:-
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questões d.e vem ol5serva r-se duas.co~isas· A primeira
é que se~m?iªª incon~~:
. ve~.
da E_scriptura ; a seg
• ue po~ , J1..<Ji. · Escnptu~a
expôr-se d
~'f/l}:lõ!';\ .,. . · . eve adhenr
por tal modo a:i · xp~ãl · ' ~ e no caso de
se averigu~ cliqlmUa certa, que efalso aquillo que alguem julga~a ser o sentido da Escriptura,
presuma todavia affirmal-o, para não expôr a Escriptura á irrisão dos infieis e para não se lhes fechar a porta para crêr».
Adverte porém, n'outro togar, que da Escriptura nada pode tirar-se como certo sobre o modo
e ordem da creação, porque, o que n'ella se diz a
este respeito, e exposto pelos Padres de diversos
modos : •Sobre o principio do mundo ha alguma
coisa que pertence á substancia dajé, a saber, que
o mundo começara pela creação, e isto todos os
santos o dizem unanimemente. Quanto, porém, ao
modo e ordem por que foi feito, só per accidens pertence á fé, emquanto é ensinado na Escriptura, cuja verdade os santos, salvando-a na exposição diversa que fizeram, ensinaram coisas diversas». t
22. Posto isto, diremos que nada de certo pode definir-se sobre a ordem da creação, não porque a Escriptura nada revele sobre este ponto, mas
porque as coisas que revela são obscuras e podem
entender-se de varios modos. A razão d'isto é porque o scopo de Moysés não foi ensinar astronomia,
geologia ou zoologia, pelo methodo scientifico, ou
bus derideatur, et ne eis via credendi praecludatur. Gen. ad lit.,
I, e. 18; Confess., l. XIH, e. 23-24.
1 Circa mundi principium aliquid est quod ad substantiam
fidei pertinet, se. mundum incepisse creatum, et hoc omnes sancti
c~ncorditer dicu!1~· Quo a1:1tem fJ!Odo ~ ordin.e fact~s sit non per1
tm.et ad ~dem m~1 per acc1de~s1 m quant~m m Scr1ptw:a traditur,
cu1us veritatem d1versâ exposmone sancu salv:rntes, diversa tradiderunt. ln lib. li Sentent. dist. XII, q. 1, a 2 .
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ensinar materia religiosa, como pr<tvámos na these precedente; porém, se, de passagem, toca n'estas questões scientificas, falla d'ellas, não segundo o costume dos doutos, mas adapta-se ao modo
. commum de foliar: ccMoysés fallava a um povo rude, e condescendendo com a sua ignorancia, só expoz as coisas que manifestamente se mostram ao~
sentidos" . 1
Este principio sanccionnu-o Leão Xlll na E1~
cvi.:lica Pro11identissimus, onde diz : "Sobre a cqu1d,adc d'esta regra tcnha.-sc cm considcr<h,:áo, primeiramente que os cscriptores sagrados ou, melhor, «o Espirita de Deus que por ellcs fa.llava.' não
quizera instruir os homens d'e.ste modo (1s:o e; sobre constituicão intima das c01sas que se veem) sohre coisas qu~ não aproveitariam á salvação» 2; por
esta razão, cm vez de proseguirem rectamentc na cxda natureza ' descrevem e tratam algup loracão
,
mas vezes as mesmas coisas, ou por um certo modo figurado, ou como era linguagem commum i~'a
qucllc tempo, e corno ainda hoje se fal~a de muitas
coisas na vida quotidiana, e os propnos homens
de scicncia empregam)).::
Accrcscentamos, porém: a.comtanto que perma11eça inconcussa a verdade da Escriptura ,,,. porquan. ·,-- ~1-oysés rudi populo loque.batllr, quorul!l imhecillit~ti .:onJcscendens ilia solum eis proposuit quac manifeste sensu1 ,apparent. S. Thom. 1, q . 70, a . 1, ad 3 Cf. De Fo111ibus thcolog1c1s, n.
~6-57.
.
.
.
.
.
2
De cuju~ aequita~e rc_g~l~c: m coi:isuJc.rat10~e s1t pnmum
scriptores sa~ros, ;;eu .vcrius ~pmtum Oc1, q_n.1 per 1psos l.oquc.ha ·
tur, noluisse 1ta (v1d~hcct mt1.mam '.1spectab1hum. rerum 1.;onst,1tu tioncm) Jocere hommcs, null1 saluu profutura. 5'. Aug., de <.ren .
ad liu. !~9, :?o.
_
.
• , ,
J
l._lllare eos, p~uusqnam exp~orauoncm naturae rcctc pcr scquantur, res ipsas ahquanJo dcscnb.ere et tractare aut quodam
translationis modo, aut sicut i:ommu111s ser"!º. pc_r c_:i c~cbat ~em
pora1 hodie.que. d~ multis fert rehus in quouJiana v1t;1, 1psos mter
hommes sncnuss1mos.

f

to como diz o mesmo Leão XIII: 1< Não deve tolerarse'o modo de obrar dos que se desembaraçam d' estas
difficuldades, não duvidando conceder que a inspiração divina pertence ás coisas de fé e dos costumes, e nada mais». t
Prova-se: para demonstrar a nossa thesc será
bastante referir brevemente os principacs systemas ex~ogitados pelos catholicos na exposição do
capitulo primeiro do Genesis, para o leitor formar
o seu juizo a respeito d'clla e conhecer ~uc nada
ha certo sohrc esta matcria.
E na verdade, estes systcmas podem reduzirsc a tres, li/lera/, allegorico, e systcma dos dias
periodos.
. ~
24. Chamam-se /ilteraes aquellas expos1çoes
que, interpretando litt~ralment~ as pal~vras .de Moysés, seguem que os dias genes1acos. s~o st~1ctamcn
te dias de 24 horas : ha duas cxpos1çoes neste sentido:
(A) A primeira, bastante commum, existiu ~ntrc
os Padres das Egrcjas da Cyria e da Capadoc1a, e
teve por principaes defensores a S. Basilio Cesariense, a S. Chrysosthomo e S. Ambrosio2 ;. além
d'isto, foi approvada por muitos cscholasticos e
theologos até ao principio do nosso seculo, e hoje
ainda conta alguns defensores. 3 Segundo ellcs, a
ma teria de todas as coisas foi simultaneamente creada como se descreve no 1.0 versiculo do Genesis, e
1
D11mmodo vcritas Scripturae i11co11cussa teneatu:, na~, ut
ait ibidem Leo X/li, Nec enim tolcranJa est eorum rauo, q1:11 ex
istis difficultatibus scsc expediunt. id nimirum darc non dlib1tantes, inspirationem divinam ad res fidci morumque nihil praeterea
pertinere.
.
.
z Cf. Vigouroux, Mélanges h1hl., La Cosmogome, Ili-IV,
188~1, p. Ji{-58.
. . .
. '
.
.
l
Cf. Marre/la_. 247; Bos1:po, .m Pi;nod1co La Sc1enza italiana 1878-1879 · Laurl'nt, Etudes geolog1ques . . . sur la Cosmogonie de Moise, 1863 .
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d'ella foram tiradas cada uma das coisas dentro d
espaço de seis dias naturaes; comtudo, os mode:
nos, que ainda defendem este systcma accres~ec
tam que os factos geologicos e pateontholog~cc
mais recentemente observados, são assaz expltc;:
dos pelo diluvio universal.
(8) A segunda, que s_e ~hama theoria da re.
tauração, e teve por prmc1pacs auctore~ a Bi
ckland, Wisemamz, Westermayne1· •, cnsma trc
coisas:
(1) Que no 1 ." vcrs. do Gcncsis se ensina a or
gem. de todo o mundo e a formação de todas E
camadas (stractorum);
(b) Que no vers. 2. 0 do mesmo ~iencsis ~e de~
crevc a ruina que só succedeu depois de muitos s<
culos;
(G) Mas nos seguintes se descreve n restauraç~
do mundo cahido.
25. Com tudo, um e outro systema é hoje e l.:Ot
razão commummente regeitado. Porquanto, o pr
meiro está em contradicção com factos certos d
Zoologia e da Paleontologia; porquanto, os qu
se applicaram ao estudo da Geologia desconhec~
ram que a profunda camada de t~~ra (imam corl.
cem terrae) consta de massa gramt1ca a qual pr
meiramente dissolvida em fogo, pouco attingiu
grande altura; sobre ella foram diffundidos pela
aguas alterosas camadas de terra parallelas, qu
pelo andar do tempo se solidific~ra~ e foram _cc
bertas de novas camadas, que attmg1ram a max1m
altura.
Sepultadas n'estas camadas encontram-se pt
1 Cf. Buckland Geology and Mineralogy, vol. 1, e. 2; W
seman Lectures on the connection between science etc., 1. S; We
termayer, Das Alte Testament und seine Bedeutung.

29

treficados restos de vegetaes e animaes, que se chamam fosseis: ora isto suppõe que houve la~gos espaços de tempo, ~orque se e~cont:am. multas especies que não existem, e que estao dispostas d~
tal maneira que uma se sobrepõe á outra ; e ate
nasceram ilhas inteiras dos restos amontoados de
animakulos, como são as ilhas madrepcricas e coralicas · a mesma crosta, de que ha grandes moles
'
.
.
nas entranhas da terra, não é outra coisa mais
que accumulaçáo de ~nin:ialculos t.
Mas quem acreditaria que aquellas camadas
terrestres, com todos os fosseis que n'ella se encontram com restos de comidas encontrados nos estom;gos dos animacs, foram immediata e simultaneamente crcadas por Deus :1 Não será então Dc~s
um enganador :1 Nem e permittido recorrer ao n11lagrc; porquanto, como mui judiciosamente observa S. Thoma{_ ', «na primeira formação da natureza não se buscam milagres, mas sim o que existe na natureza das coisas, como diz S. Agostinho,
(de Gen. ad lit. 1. II, e. l)n .
· Por outro ·Jado, o diluvio não pode explicar todas estas coisas, porque os fosseis encontram-se
por tal maneira dispostos, que excluem perturbação
violenta. ao menos universal, mas e~igem progresso succ~ssivo. Além d'isto, se todos os fosseis são
posteriores a Adão (postadamitica), deveriam certamente encontrar-se no meio d'elles ossos humanos;
mas não se encontraram nenhuns na~ camadas terciarias ou mais antigas; finalmente, todos os geo---·- 1 - \,·ê os varios auctores de geologia cujas ~outrinas resume
Corlu)', ob . cit. de Hexaem, I, p. 187; praeserum ;l· de !--app~
rent, Traité de Géologie 2. p. sect. I, e . 2; ~brége d~ Geolog1e.
1. 2, p. 159; Dana, New text-book of Geolog1gy_. 4• e~tt. p. 93.
2 ln primà institutione naturae. non gu_aentur m1racum~ sed
quid natura rei-um habeat, U[ Augustmus dtctt (de Gen. ad l1t. 1.
II: e . 1). S, Th. I, q. -67, a . 4 ad 3; q . 68~ a . 2 ad 1 .

http://www.obrascatolicas.com

3o

CAPITULO 1

M CREAÇÁO DO MUNDO

logos ainda mesmo catholicos, estão de accordo
em que se requerem períodos muito mais longos
para a formação das camadas do que a concedem
estes aucto~.
2 6. A segunda tamhem é cheia de muitas difficuldades :
(1) No vers. 2.º descreve o estad~ da terra antes de começar a formar-se, mas nao o estado a
que fóra reduzida depois . de muitas vicissitudes
por perturbação superveniente: porquan~o, nada
indica no texto ou contexto tal pcrturbaçao.
(•) As camadas de terra não mostram nenhuma
destruição natural_ de tal natu~eza, nem_ a separação entre os fosseis das cspec1es dcstrmda,s e das
cspecies actuaes.
(C) Menos pro:avel é que a te_rra, já ornamentada e cheia de vida, fosse destrmda por Deus antes de ser creado o homem, e logo restaurada por
um modo maravilhoso dentro de seis dias ; porque
os milagres não se devem multiplicar sem necessidade.
.
27. 2.º O systema allegorico ou idialistico foi
defendido de muitos modos.
(A) Quer Doutores Judeus? quer Chri~tãos da
escola Alexandrina, como Arzstohulo, Phzlo, Cle·
mente Ale.x., Origenes, Athanasio, Gregorio Nyss,
e entre os latinos, S. Agostinho, ensinaram qm
0 'mundo inteiro fôra creado n'um u11ico insta11te, mas que Moysés distingue seis dias para .P~'
em ordem logica a sua descripção; nCommod1ss1mamente n'aquelle livro, diz S. Agostinho: a narração da~ coisas está disposta quasi por intervallo
das demoras feitas por Deus, para que a mc~ma
disposição, que os espíritos inferiores n~o podiam
ver estabelecida pela contemplação, quas1 se podes-

se ver com os proprios olhos, pela ordem d'este
discurso• 1.
Alberto 1\fagno e alguns outros poucos theologos abraçaram a mesma opinião; S. Thomar., admittindo-a como mais provavel nos Comm. ao livro
das Sent. (2. Sent. d XII, a 2), e como provavel na Summa theol. (1, q. 74, a. 2).
28. (B) Alguns modernos, como 1Wche/is, Faye,
Hummelauer, Tepe e outros :1, dizem que Moysés
não quitera descrever a ordem chronologica das
coisas, mas a ordem /tlgica ou a successáo subjectiva das visões prophcticas em que lhe foi revelada a
crcai;ão: porém, aquella ordem não é chronologica,
mas logica, partindo gradualmente das crcaturas
mais imperfeitas para as mais perfeitas.
Isto pode conceber-se do seguinte modo: Adão,
a quem foi revelada, por meio de visão, a primeira origem das coisas, vê primeiramente que se faz a luz por
mandado de Deus, e vê a terra coberta de aguas; afastase a luz, e eis terminado o primeiro dia. Volta a luz prophetica : Adão vê a Deus dividindo as aguas ; afastando-se a luz, deixa de existir o segundo dia. Brilha de
novo a luz, e Adão vê a terra sahindo das aguas, e as
plantas a crescerem n'ella; eis o dia terceiro, e assim
por deante.
Portanto, os dias são visões diversas, designam a
luz prophctica, 1..JUC desapparece pela ma11lzã e á tarde.
Porem, a ordem que Moysés segue quando refere as visões, é antes logica do que chronologica, sendo o seu
1 Commodissimc in illo libra, ait S. Au1rustinus, quasi morarum per intervalla factarum <1 Deo, rerum d1gcsta narratio cst,
ut ipsa dispositio, quae ub infcrioribus unimis contcmplationc sta hiliri videri non potcrat, per hujusmodi ordinem sermonis quasi
isti$ oculis cerneretur .
:t
l~fichelis, Natur, und Otfenbarung; H . Faye, Sur l'originc du monde; Hummelauer, ob. cit., p. 70 e seg.; Tcpe, n. 664
e seg.; Reusch, o qual tinha primeiramente admittido dias-períodos, porém na terceira edicção da sua obra (Bibe/ und Natur, 1~70)
defendeu o srstema dos Idealistas; Semeria, La Cosmoi;.onie Mosaºique ap. Revue Bihlique, o.;t. 1893,p. 487 e seg.; abril 1894. p.

18z e sel;l ·
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scopo não ensinar geologia, mas mostrar com vivacidade
que todas as coisas, sem exceptuar uma só, foram creadas. Porisso, como já judiciosamente o advertia S.
Thoma:z. •, no cap"itulo de Genesis, descreveu-se uma
obra triplice : a obra da creação, pela qual se lê que foram produzidos o ceu e a terra; obra de distincção, pela qual o ceu e a terra foram acabados; obra de ornamentação, pela qual o ceu e a terra recebeu a belleza ..
A obra da áeação abraça tres coisas : ceu, terra e
agua. A obra da distincção abraça egualmente tres coisas: no primeiro dia a luz é separada das trevas; no segundo as aguas superiores separam-se das inferiores; no
terceiro dia o mar é separado da terra. Semelhantemente, na obra de ornamentação : no quarto dia são creadas as estrellas para ornamento do ceu, no quinto as
aves e os peixes, para ornamento do ar e da agua;
no sexto dia os 3.nimaes, para ornato da terra 2•

29. (C) Aproxima-se d'este systema a opinião
de Clijfort, do bispo Cliftonie11se, o qual segue que
a descripção mosayca não é narração historica mas
carmen (verso) lithur gico, consagrando seis dias da
semana a cada uma das obras do Creador.
Porisso, quando Moysés, querendo afastar o
povo judaico das superstições dos Egypcios, que
consagravam cada um dos sete dias da semana a
sete planetas, como se foram deuzes, quiz · referir
cada um d'aquclles dias ás obras principaes de um
só Deus Creador; e ao mesmo tempo recommendar o repouso sabbatico, a exemplo do mesmo Deus,
o qual, depois de ter operado seis dias, no setimo
repousou.
3o. O systema allegorico, como é ensinado por
S. Agostinho, não tem hoje nenhuma probabilidade em razão dos argumentos acima (z5) referidos,
S. Thom. I, q. 65.
Cf. Dublin Review, Abril. 1881, Abril. 1883; P . de Foville, l. e. Les jours de la Semaine et Jes CEuvr~s de l<t Cr~;ition i
Encore les jours d(,) l~ Cré(ltioq,
1

2

33

dos quaes consta com certeza que o mundo não
fôra formado senão depois de longos seetllos.
Porém, hoje os systemas idealisticos não carecer:n de probabilidade, e, salva a fé, podem seguir-se,
po.1s ~1~nca fora?1 condemnados, e apoiam-se no
pnnc1p10 que foi propagado por Doutores de maximo renome. Tem a vantagem de pôrem em segurançn a narração mosayca, subtrahem-na inteiJ;amente aos ataques das sciencias naturaes.
Por outro lado, concordam plenamente com o
principio já por muitas vezes enunciádo a saber
.
.
'
'
que na Escnptura não devem procurar-se tractad?s scie?tificos, mas a exposição da verda.de religiosa. F111almente, o primeiro capitulo do Genesis
conforme os interpret.es da língua hebraica, apre~
senta o caracter poet1co, e porisso admitte facilrnente interpretação lata.
Comtudo, o systema idealístico está sujeito a algumas difficuldades : .
(a) O. se1:1tido obvio de todo o capitulo parece
querer significar a successão real dos tempos e
mostra.evident7mente a ordem segundo a qual foram feitas as onras de Deus, e não reveladas. Responile-se que a ordem logica é tambem historica.
Porquanto, muitas vezes os historiadores narrando
a v·ida de algum rei, não percorrem cada um dos
dias e annos para descreverem os seus feitos, mas
dc~cr~vem primei~amente o que fizera como gener<.~hssimo do exercito, depois o que fizera como legislador, e finalmente como procedera como pessoa particular.
Portanto, Moysés poude obrar do mesmo modo, descrevendo o que Deus fizera quanto á creação, distincção e ornamentação das creaturas.
(b) Por mais d'uma vez na Escriptura ( Exod.
.

i'heologia Dogmatica-Vol. 4.º
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·XX 8-i 1 · XXXI i 7) se appella para o exemplo
de. Deus, ~ue ope~ou em :eis dias e descanço~ ao
setimo como para um motivo que nos deve estimular a 'abstermo-nos dos trabalhos servís no sabbado;
ma.s um tal motivo seria futil, se não .houvera i:enhuma distincçáo real entre os seis dias ou penados da creação.
.
·Todavia, nada embaraça, respondem os ~de~listas que Deus revelasse as suas obras em seis visões· distinctas, precisamente para d' este modo estabelecer a semana.
3 1 • 3.º O systema de dias-períodos foi impugnado por muit?s .interpr~t~s d~s tempo~ modernos como Pianczanz, Palmzen, Lezgnan, Vigourou;;e,1
Co;luy, Hamard, J. d' Estienne~ Pony e o~tro~ •
Dizem, com effeito, que os seis dias da creaça_? n.ªº
são dias de 24 horas, mas períodos de dur~çao 111determinada. Porquanto, a palavra hebraica yóm
(dias) designa não só a duraçã? de Zf horas, mas
tambem um espaço de tempo mdefimd_?, como se
vê d'alguns lagares da Escriptura; assim, v · . gr.,
se di z : <<No dia em que o Senhor fez o ceu e a terra n 2 , onde as palavras no dia significam. o m.esmo
que no tempo; crAbrahão era :velho e de muzto~ dzasn 3,
isto é, a sua vida já tinha sido. longa. E at.e mes~o
os eruditos affirmam que na hngua hebraica; nao

ha outra palavra para significar periodo senão a
palavra yôm 1•
Além d'isso, os tres primeiros dias não podem
ser dias tomados no sentido commum, por se te.,.
rem passado na ausencia do sol. Porém, as outras
palavras éreb (vesperas), bóqer (de manhã), devem
interpreta.r-se do mesmo modo : e na verdade, vesperas designam o fim da obra; porém, manhã designa o inicio ; pois os homens costumam trabalhar
de manhã, e a vcsperas (de tarde) significam o cessar dos trabalhos. Porém, o dia setimo teve manhã,
e não teve vesperas. Nem se diga que aquellas palavras não podem ter tal significação, pois n'outro lagar empregam-se em sentido analogico : <rVisão de
vesperas e de manhã ... Até vespera e manhã dois
mil e trezentos dias>> 2 . (Dan. VIII, 14, 26).
32. Posto isto, pode mostrar-se que ha concordancia
entre o Genesis e as sciencias naturaes '
.
ao menos quanto ás linhas geraes. Porquanto, sendo d schopo de Moysés ensinar verdades religiosas sobre as quaes dissertou na 1. ª these, e não de
todas as coisas creadas por Deus, mas somente
d'aquelles cujo conhecimento era de maior pondefação, delineou a ordem chronologica ligeiramente 3 • Assim, v. gr., se diz que a vida animal
começara no quinto dia, quando é sabido que não
poucos fosseis de animaes foram encontrados nas
camadas silurianas e devonianas que pertencem á
cpoca primaria. A razão é por que o auctor sagrado descreveu em cadéil período sómente aquellas

-1 Pianciani, ln historiam creationi~ ~l<;> saic~m; Palnzieri ,
th. 1 6; Meig nan, Le monde et l'homme prmnuf; l'.1gour~1!x, Man.
Bibl. J, n. 2 63 e seg .; Hamar~, ~p1;1d Jauge.y. D.1ct10,nna1re apoJogétique, verbo .lours de la Creatwn; J. á'~~t1 e1.111~, Comme,nt
s'est formé l' unív ers; Poru', La terr~ et le rec.1t. b1~llque; Ram:
geard Notions de Géologie, e . 22; Corluy , Sp1c1Jeg1um, I, P: 18.'.l
e seg:; Ch. Robert, La Création d'apres la Genese et la Sc1ence
ap. Revue Biblique, ju_il. 1894, P · 387 ·
2
Jn die quo fec1t Dommus crelum et terram ·
3
Erat Àbraham senex, dierurn..,que multorum, Gen. II, 4;
XXIV, 1 ; cf. E:r:od . X, 6; Lev. VII 1 :i5-36i Deut. IX 1 24; XXXI 1
17, 18;
7 etç . •

xxxn,

Cf. Vigouroux, Man . bibl. I, n. 267.
Visio vespere et mane .•. Usque ad vesperam et mane dies
duo milia trecenu.
3 ';f. ,Corluy, 1
.. cit .. P · 225 ; Paquet, disp. V, q. 3, p . 2931q4 . .h\ S . Thomar nnha dito (I, q . 69, a. 2 ad 3) : «Moses ea tan1um prop()suit qure in manifesto apparent u.

http://www.obrascatolicas.com

t
2• •

CAPITULO 1

36

bA CR~AÇÁO DO MUNDO

coisa~

que de prcferenda ás outras eram como proprios d'cste, omittindo as ?utr~s. ~~ na verdade,
a ultima parte da edade pnmana. vigorou de prcferencia ás outras pela abundancia dos vegetaes;
porém, a terciaria e quartcnaria abundou em quadrupedes, como se pode ver cm A. Lapparent e
Dana, na oh . cit .
33. Esta concordancia pode expôr-se assim :
A este ponto pertence a crcar. No principio
creou Deus o ceu e a ção da matcria nebulosa e a forrnacão dos astros, como a descreterra.
ve f,a.place e outros astronomos;
e assim nada impede que se
admitta que o ceu e a te,·,·a foram crcados 1•
Porquanto, a tcrrJ era uma
::!. Porém, a terra
certa
massa cahotica, onde toera inanc e vasia, e
reinavam as trevas dos os elementos estavam con·
sobre a face do abys- fundidos; não havia luz nenhuma, porque faltava o calor sutfimo.
ciente.
A saber, a lu;. do sol, cspan·
:2>-5. Primein1 di,1:
cando
os vapores densiss1rno~
u E disse Deus : façaque circundavam a tcrra,illumim
se a luz" ...
com alguma claridade a super
ficie da terra, apesar de a mesm~
face do sol permanecer invisi ve
·em razão dos mesmos vapores
5-8. Scgwtdo tf.ia: ,
Tendo já baixado á terra o~
·· TambemUeusd1ssc: vapores mais densos; comtudo
faça-se o firmamen- parte das aguas pcrmaneccrarr
to no meio das aguas, suspensas nas nuvens, que ai
e separem-se as guns antigos chamavam firma·
aguas das aguas ... » me11to . ·--A ~espeito dos peixe:
que pertenciam a esta epoca
Moysés não diz nada, pela razãc
acima dita.
1

Cf. Satolli, ob . cit. disp . III, lec . 7; L<rpl.tce, Exposi·

tion du snteme du Monde, vol. 2 , 1. VJ, e:. 6; A. ;\(. Clarkc, A
ropular Hi~tor~· of Astrqnomy, p. z, e. ') .

9-13 T erceíro dia:
,, Porém, Deus disse:
reunam-se as aguas ...
no seu togar, e aprareca a terra ... E diz:
Brote da terra herva
verde ... •

14- 1 q Qua1·to dia:
1tPorérn, Deus disse:
facam-se as estreitas
no' ti r m a m e n t o do
céu ... •

20-23 Qui11to
« Tarnbem Deus

dia:
disse : p r o d u z a m as
aguas o reptil da alma vivente, e as aves
sobre a terra ... n

14-3 1 Sexlo dia :
a terra alma viva no seu genero, jumentos, reptis
e animaes da terra.
Façamos o homem á
a Produza
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Esfriando cada vez mais o interior da terra.a crosta contrnhiuse, e depois fez-se a elevação das
partes mais fracas da superficie
e depressão relativa das outras :
d' aqui começaram a surgir os
continentes do seio das aguasl
e as aguas a correr para as partes baixas; d' onde resultou adistinccão entre mares e terra. Porém: da terra surgiram as plan·tas,tprimciramcnte as rasteiras,
depois as gigantescas, d 'onde se
formaram massas enormes d•~
jazigos carboníferos.- -Dos peí
xes, que então viviam no mar,
não fatia o auctor sagrado.
Continuando a terra a refre:>car, e absorvida j<\ pelas plantas
a maxirna quantidade de carvão,
afugentados os vapores, a atmosphera tornou-se transparente ; e
appareceram finalmente o sol, a
lua e outros astros: até aqui as
camadas primarias da terra.
Realmente nas camadas geologicas que correspondem a esta edadc secundaria, encontraram-se fosseis de grandes reptis
e volateis: a esta cdade pertence
o grande batrachion, o ichthyosauro, o plesiosauro, pterodactyli, os lagartos alados, e megalosauro etc. · -A narração mosayca nada diz das novas plantas
que appareceram.
O principio d'cste dia corresponde ás camadas terciarias,
onde se encontram fosseis de
animaes mamifefos, entre os
quaes existiram o coryphodon,
o paleotherio, o dinoterio, o ma-

bA CREÁÇÂo DO MUNDO
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nossa imagem e semelhança ... »

caco anthropomorpho, o mastodon, animaes cetaceos etc. Appareceu tambem então a edade
do mundo quaternario, que começa com o periodo glacial ; então crearam-se as féras de grandeza admiravel, como o megaterio e o megalonyx, mammouth, hyppopotamo etc.; cujas especies, a maior parte das quaes já
agora estão extinctas, foram coevas dos primeiros homens.

Este systema é hoje defendido como mais provavel
por muitos interpretes catholicos; concilia com bastante
felicidade a narração mosayca com as sciencias naturaes, comtanto que se• entenda no sentido lato, nem se
attenda a uma determinacão accurada dos factos e dos
tempos, mas sómente á dêscripção summaria das coisas
principaes, accommodada á capacidade do povo rude.
Comtudo, alguns catholicos regeitam-no hoje em
dia, já porque as palavras fÓm, éreb e bóqer, só mui
difficilrnente se podem entender por periodos, já porque
na Geologia de modo nenhum se encontram seis períodos distinctos, já porque não pode dizer-se que se encontra ali a relação de origem das coisas accurada e
scientifica, porque não em o scopo. do auctor ensinar
cosmogonia.
1

:

34. Corollario. Do que dissemos, já podem resolver-se as difficuldades apresentadas pelos incredulos contra a cosmogonia Mosayca.
(A) Dizem que não pode admittir-se a creação
da terra antes da creação do sol, centro em volta
do qual ella gira; responde-se que Moysés de maneira nenhuma ensinara tal coisa; porque as suas
palavras sómente significam que o sol apparecera,
mas não que fôra creado, no quarto dia, como o
explicámos acima.
(B) Accrescentarn que não pode admittir-.se que
as plantas florescessem e produzissem fructos an-

tes do sol existir; responde-se que o sol, segundo
a exposição feita, já existia antes das plantas, apesar de não ter apparecido em ~azão dos varios vapores que envolviam a terra; todavia, a luz do sol
já attingia a terra, e sob o seu influxo, junctamente com o calor proprio da terra, poderam crescer
as plantas acotyledoneas, que se desenvolvem maximamente no meio quente, humido e sombrio.
(C) Affirmam que a ordem descripta por Moysés não corresponde, de maneira nenhuma, á ordem que manifestam a zoologia e a paleontologia:
.pois consta d'estas sciencias que as plantas e os
animaes, quer terrestres, quer aquaticos, existiram
simultaneamente. t
Responde-se, porém, que Moysés não descrevera todas as coisas, mas sómente as principaes que
correspondem a cada periodo, e não á maneira dos
phisicos, mas segundo commummentc podem ser
entendidas pelo povo. ~
Por outro lado, não consta que o auctor sagrado quizera seguir a ordem chronologica, e porisso
não pode esperar-se d'elle expo::.ição scientifica de
C~mogonia. Veja-se a solução mais diffusa d' estas
difficuldades nos auctores citados.

Art. li. Do Transformismo

3

3 5. Estado da questão. Até aqui temos fallado
1 !ta Huxley, Essays upon some controv. quest., N. Yo~k,
18q'.I, Prologue; p. 23-24.
2 Cfr. Dana, Manual of Geology, New York, 1880, p. 847,
844.
·
:i
Cfr. Pesch, Instit. Phil os. naturalis, th. 6i -62; Lahousse,
Psycholot1ia, n. 264 e seg.; Vigouroux, Man. Bibl. I, n. 283; Les
Livres samts et la Crit. Ration., vol. II, Appendice, Histoire critique du Transformisme ; Lavaud de Lestrade, Transformisme et
011rwinismc; Reusclz, Bible snd Nature, lec. 36; A. Lecomte, Le
ll11rwi1~i~nw 1;t !'origine de l'homme; A. Niclzolson, Biography of
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da origem do mundo ; agora vamos tratar da origem dos viventes. Que todos os viventes quer ve.
' consgetaes, quer ammaes,
foram creados por Deus,
ta com certeza do primeiro capitulo do Genesis
.
'
corno Já o provámos.
Porém, nos nossos dias nasceu o systema que
chamam Transformismo ou Evolucionismo, cujos
auctores seguem que as especies d'hoje derivam
d'um ou muitos typos primitivos, á maneira de evolução progressiva. Já alguns antigos philosophos,
como Anaximander Milesio 1 e Empedocles, admittiram taes transformações. Linneu propoz a mesma the?ria como conject~ra: «E' suspeita que
por mmto tempo fomentei, e não me atrevo a
transmittil-a como verdade indubitavel, mas proponho-a como hypothese, a saber : que todas as esp_e~ies do me~mo gen e~o constituíram desde o princ1p10 urna umca especie; porém, estas depois propagaram-se por meio de gerações hybridas>> 2 . Porém, os auctores principaes d'esta theoria foram
Lamark, Darivin, A. Wallace, H Spencer, G. Mivart, que foram seguidos por muitos cultores da
Na turalists ; Darwin, Origi n of species; Wallace Darwini sm ·A,
Gra.y, Darwiniana; Jv!frart, Genesis of species; Romanes, Sci~nti
fi,c Ev1dence of orgamc evolution; A, Orban, T ransformísm ( Amer.
Cath. Quaterly Rev. apnl 1881); G. T Curtis, Creation or Evolution?; Gerard, Science and Scientists; Science or Romance ?· P.
Leroy, L'Evolution rest re inte, Paris, 1891; Claus-Sedwick, T~xt
b?ok o:.zool~gy, Lon_do n, 1892, vol, I, p . 139- 179;· A. Farges, La
vie et 1evoluuon, Pans, 1888; J. Guibert, ob. cit. Origine des Espéces, ve l ap. Revue du Clergé Français, 1895 1 nn. 15 16 18 ·
J. A. Zah,m, Evolution and Dogma, Chicago, 1896.
'
'
'
1 Cf. Plut. QuresL ~ymp. VIII, 8, 4; 'Euseb, Prrepar. evang.

I, 8.

2.

2
Suspicio est quam diu fovi neque jarn pro veritate indubia vend1tare a1.1:deo,_ sed per modu.m h yp~:>t~~seos propono .: quod
se. ~mnes spec1es eiusdem genenx ab mmo unam constltuerint
sp.eciem, sed po~tea per genera tiones hybridas propagatre sint.
Lumaeus, Amccmt. Acad. vol. VI, p. 296 (ed, 1763) .
'A

sciencia 1.; todavia, nem todos explicam a evolução
do mesmo modo. Lamark attribue-a a adjunctos externos, que geram desejos; porém os desejos geram orgãos e faculdades que se vão aperfeiçoando
pelo uso e pelo costume.
Segundo Darwin, ha duas causas principaes
da mudança das especies : a lucta pela existencia
(struggle for life), pela qual as creaturas animadas
(animantia) combatem perpetuamente com os elementos, e entre si, para poder conservar a vida
e desenvolvei-a, n'esta lucta sahem vencedores os
mais fortes,-e a selecção natural, por força da
qual estes animaes se copulam entre si, os quaes
são caracterisados pelas mesmas differenças, de maneira que se transmittem por herança e se augmentem aquellas qualidades que lhes são especiaes e se
formam novas especies .. Wellace, apoiado na lei de
continuidade, ensina que os mais perfeitos nasceram dos mais imperfeitos por uma transmutação
continua.
Mivart admitte que umas certas especies, sem
passagem e quasi por salto, se mudaram em especi@S mais perfeitas : isto é, que todos os organismos
foram simultaneamente feitos desde o principio,
não no sentido de que existiram de facto, mas emquanto estavam contidos na potencia da ma teria:
porém, foram . .successivamente tirados d' esta potencia nos tempos e lagares determinados por
Deus, concorrendo para isto causas extrínsecas.
Este systhema chama-se helerogenia. ·
-

-

!

···-··---------

Lamark, Philosophie Zoolog. ( 1809); Darwin, On the Orí-

g!n of species ( 1859); 1Vallace, Darwinism ( 1889); Spencer, Prin~1ples

of Bíology; Huxley, Origin of Species; Mivart, Lessons
lrom Nature; Genesis of species; Dublin Review, jan.1872· A, Gaud1:y, Les enchainements du monde animal; Asa Gra~,' Natural
~c.!lcction; Ha:ckel. Generelle Morphologie, Naturliche Schõpfun!(l'Sd1i,d11e, etc.
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DA CRE.AÇÁO DO MUNDO

36. Para emittir um juízo equitativo sobre esta
theoria, pode distinguir-se uma dupla forma de
transformismo: transformismo absoluto, o qual, regeitando a existencia da causa primeira, admitte a
eternidade da materia, a geração espontanea dos
vivel1tes só pelas forças da materia e a transmutação successiva das especies sem a intervenção de
Deus; transformismo moderado, que reconhecendo
a existencia da Causa Suprema, segue que o priri1eiro vi vente ou os primeiros viventes foram creados por Deus, e até que a vida animal não podera,
sem intervenção de Deus, desenvolver-se da vida
vegetativa, e que Deus interviera egualmente na
formação do corpo humano. D'aqui, uma dupla
these.
37. These I.": 6 ~ransformismo absoluto está em manisfesta confrad1cçao nao menos com a
fé do que com a ra;:ao.

Porquanto um tal systema suppõe trcs coisas:
eternidade da materia, geração espontanea e evolu·ção fortuita das especies; mas estas tres coisas repugnam. A primeira é bem manifesta pelos ensinos da Philosophia, e pelo que se disse acima (n.

i3.)
38. J .º Geração espontanea · ou equivoca, pela
qual se segue que os animalculos minimos, assim
como os infusorios, se geram da materia sem algum ôvo ou semente e fóra da intervenção de
Deus, repugna já á Escriptnra, já ás sciencias naturaes:
(A) A' Escriptura. Porquanto refere-se do modo seguinte a primeira origem dos viventes: «E
diz (Deus): gêmine a terra, herva verde e que faça
semente, e arvores pomiferas que deem fructo, se-

gundo o seu genero)) ... 1 Sobre esta~ palav~as escreve Corluy 2 : <<O texto sagrado deixa duvida, se
n'aquelle terceiro dia Deus produzira e entregára
á terra sómente as semente dos vegetaes, se creara as plantas inteiras no seio da terra,_ ou _se final.mente dera á terra a virtude extraordznarza de tirar as plantas do seu seio sem semente, das quaes
nascessem depois as primeiras sementes. Esta µltima coisa torna-a mais obvia a letra do textoii 3 •
Quanto ao modo de interpretar estas palavras,
vêsse que a virtude de produzir plant~s fôra rec~
bida do mesmo Deus. E a mesma coisa pode dizer-se a respeito dos animaes. (zo).
.
39. (B) Da Experiencia; é clarissimo pe.la mduccão universal e perpetua que todo o vivente
nas~e de outro vivo, segundo aquelle aphorismo·:
1

Et ait (Deus): gerrninet terra herbam vire~tern, et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum JUXta genus suum ... Gen. I, 11 .
2 Cf. Corluy, !. cit., vol..I, P: 198.
. .
.
3 Sacer textus dubiurn relmqu1t utrum teruo 1Jlo d1e Deus
~,~mina tantum vegetalium produxcr~t et terrae mandaverit, an
plantas integras in. sin~1 terra~ creavent, an d_emum dedent ten:ae
vii·tutem extraordmarzam primas plant'!s e smu.suo absque s~mzne .
educitndi, ex quibus deinde orirentur pnma semma. Hoc ulum~m
magis obvium facit !itera textus. -D'onde se segue que a ge;açao
espontanea tomada no senüdo de que.Deus deu faculd~de ~ matcria de produsir viventes em certas cJrcums.tancias, nao e co~
trr1ria á fé. A proposito Gladstone (Introduct10n to t?e People s
Bib/e History): «Supponhamos qu~ po: um p~uco fora provado
ou ao menos que, progredindo ~ sc1~ncia, pod1~ conc!der-se q~e
us formas mais imperfeitas e. mais simples 9a~ vida, sao evoluça?
immediata de materia não viva. Que propos1çao da sagr~d~ Escnptun\ ficaria de pé com tal especulação ? O que provaria isto sen11o 9ue algumas substancias inanimadas re.ceberam força 9uando
~e misturam com outras, que se mudam n'alguma~ f<;>rmas mfimas
de viventes, as quaes comtudo care:em das preclanss1m~s prerogativos da vida? Ao homem que pei:isa rectai;iente, a umca conclusiio racional será esta, que o Ommpot.ente iulg~ra opportuno ~on
~cdcr umas certas forças em certas c1rcumstacias. (que ne$ª~ n outros) aos elementos materiaes por. elle creados, cuias c~nd1_çoes de
cxistencia, força de geração, amb1to e modo de operaçao, importa
11 Elle dNerminaru.
1
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omne vivens ex ovo. Os defensóres da geração espontanea esforçar~m-se, na verdade, por provar
que algumas espec1es de infusorios são geradas de
certas substancias, sem algum ovo ou germen. Mas
Paste~tr, ~yndall e outros demonstram por novas
expenencias
(a) que ha suspensos no ar muitos ovos e sementes;
(b) e que nenhuns viventes são gerados onde
foram destruidos todos os ovos e sementes: d'onde se segu~ que muitos animalculos que muitíssimas
vezes se dizem gerados no ar nascem não de ma. .
'
'
ter~a. morganica, mas de ovos depositados no ar,

onn t.
C_onfessamos, na verdade, que alguns Padres e
~_maior parte do? Escolasticos ensinaram a geraçao esl?ontanea, Julgando que as almas sensitivas
dos an!malculos, por virtude dos ceus, sabem da
P?_!enc1a da materia ; seguiram, porém, esta opirn~o, em razão do conhecimento imperfeito das
coisas naturaes, e ensinaram ao mesmo tempo que
<:L Pas~eur, Les corpu~~ul~s organisés qui existent dans
1atm.o~phere, Pans, 1862. A ~ob1hss1ma Academia Parisiense deu
este )Utzo s<;>bre as suas expenencias: «Üs factos que refere Past~ur e qu~ foram negados por Pouchet,_Jo_ly e Musset, são certisstmos. E isto m~smo prc:vou elle clarisstmamente n'outra obra
(Etudes sur
Biêre, Pans, 1876, c. 3, § 5). Por isso diz o proprio
Hu.';_ley (Ongm of spec1es, 1ect; III): <~Pasteur chegou a esta conclusao clara, todas estas manifestações (como no caso dos vermes
na carne), nenhum.a outra coisa são senão germens que andam pelo ar, e q!-Jando poisam ~m Jiquidos, se desenvolvem e se deixam
ver. A mim que tenho diante dos olhos as experiencias de Pasteur
pare~e-me que devo affirmar, que devem admittir-se as suas con~
clusoes ':que ao mesmo t.empo se deve concluir que a doutrina
da geraçao espontane'.1 rum pela base».-A mesma coisa demonstrou por outras. expenencias J. Tyndall, (Essays on the FloatingMatter of the a1r, Appleton, 1892), o qual (p. 126) diz claramente·
«Nenhum caso da pse!-Jdo-geração espontanea se me apresentou.
s~m que .rodesse e-x;phcal-o d'um modo diverso». Cf. D. Cochim'
L E_volut1on et _la V1e, p. 225 ; A. Farges, ob. cit. p. 120 e seg. '.
Gu1bert, ob. c1t . p . 2ó e seg .
'
,

1

·'ª·

a virtude de tirar estas formas da potencía fôra
recebida de Deus; o que se não oppóe directamente nem á razão nem á fé.
40. z.º Tambem repugna a evolução fortuita
das especies.
(A) Porquanto, a Escriptura, depois das palavras que referimos, accrescenta as seguintes : e< E a
terra produziu a herva verde, que fazia a semente
segundo o seu genero, e o pau que produz o fructo, e tendo cada um a semente segundo a sua especie» ... 1 E na verdade, estas palavras, seja qual
fôr o sentido que se lhe dê, não são outra coisa
mais senão a execução do imperio divino, expressa
no texto antecedente, e suppõem com certeza a intervenção divina.
4 r. (8) Além d'isto, a propria raz.ão demonstra
sufticientemente que todas as especies hoje existentes não poderam por um caso fortuito nascer de
uma ou muitas ; porquanto, ha entre ellas uma ordem admiravel de coordenação e subordinação:
uma ordem semelhante vigorou nos tempos prehistoricos, como se vê dos fosseis; do mesmo modo, em qualquer especie, os orgãos estão perfeitamente coordenados ; e ao menos a maior parte,
quando não todos, adaptam-se a um" fim determinado; mas todas estas coisas podem ser attribuidas ao acaso, mas suppóem uma causa intelligente ; e até a evolução das especies d'um ou muitos typos parece exigir maior intelligencia que a
producçáo das especies permanente 2 : pois supt
Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen
juxta•genus wum, lignumque faciens fructu111, et habens unumquod~ue sementem secundum speciem suam. Gen. I, 12.
· Isto mesmo reconhecem-no os proprios transformistas, v.
~1. f/11.dey.~Thc Academy, Octob. 1869, apud Mivart, Gen. of
:,1,i.:ci1.:s, p·. ~'.J 1. O nwsmo affirnw n'qutro Josar Darwiniana, p. 110;
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põem que o auctor da natureza previra todas estas mudanças que se deram no decurso dos seculos e que dera ao mesmo tempo aos primeiros viventes, que creou, aquellas forças que, com auxilio das causas naturaes, podessem produzir a variedade admiravel das especies que hoje existem;
o que na verdade accusa a maxima sabedoria e
potencia.
42. Nem basta a selecção natural para explicar
as varias especies: porquanto,
(a) Quando se permitte aos animaes o seguirem
o seu instincto natural, geralmente affastam-se da
mistura com animaes de outra especie, e os hybridos nascidos d'este commercio ou perecem ou voltam ao typo primitivo 1 ;
(fi) Além d'isto, ainda mesmo, dado o caso de se
poderem formar novas especies por selecção natural, isto succederia per accidens, e nem poderia produzir a variedade das especies perfeitamente coordenadas senão por força das leis naturaes, que requerem com certeza um legislador sabia;
(C) Finalmente, ha muitas coisas na theoria da
evolução que não podem explicar-se pela selecção
natural, com,) abertamente o declaram alguns transformistas 2, como são, v. gr., o instincto admiravel
que se manifesta n'alguns brutos e que pareçe que.
é n' elles innato, e a fortiori a intelligencia humana
. assim,
. que suppõem com certeza a'
e outras coisas
intervenção divina.
43. These 2. ª : ô 7rr,rnsformismo afequado, apecf.. Mivart, 9~ Truth, pp. 493, 509, 519_ e pa~sim; C/. Bernard,La
Scrence experrmentale, p. 53 ; Zahm, Evoluuon and Dogma, pag.
372 e seg.
1
Cf. Mivart, Genesis of species, eh. V, p. 127 e seg.
2
A este respeito vê Miva.rt, ob. cit. passim, e r-rincipalmente e. XI, onde em breves palavras se resumem os argumentos contra a relação natural; On Truth, p. 514 e seg.

sar õe, á primeira visfa, parecer opposf~' ao se'?fido da Sagrada êscripfura, qão se oppoe fodavut
evidenfemel/fe á fé, mas pode ser defeqdido como
uma hypofhese provavel, e117qual/fo a êgreja não
entifiir o seu juizo a este respelfo.
44. Não se oppóe evidentemente á fé. .
(A) Na verdade, as palavras do Genes1.s que referimos, (n. 40) mostram que ha com effe1to alguma distincção entre as especies, mas não affirmam
evidentemente que todas as especies foram creadas immediatamente por Deus, como o demon?tram optimos interpretes modero.os. Porquan~o, diz
Coriuy (log. cit., pag. r 98): « Ponsso, pode dizer-se
yue o transformismo Darwiniano está em contradicção com o sentido obvio da Escriptura; mas todavia não se orpõe abertamente ao texto sagrado ; porque a Escriptura calla o modo por .que a
terra produzira aquella variedad~ de espec1e~, se
logo ou no decurso do tempo,, se com a ?mmmoda firmeza das especies, ou somente relativa. Mas
poderia tambem disputar-se sobre o sentido que a
Escriptura dá ao nome min, (genero)i>} Re~lm~nte,
esta palavra não tinha n'aquelle tempo a sigmfi_cação determinada que conseguiu nos nossos dias,
dept>is de muitas investigações scientificas. O mes.mo dizem alguns escriptores catholicos, ~orno ~
!fOUroux, Jean d, Estienne, Duilhé de Samt-Pro_;et,
f,ahousse,, Mivart e outros. 2 E até mesmo auctot
Unde transformismus Darwinianus dicendus est sensui
Scripturae obvio contradicere ; non tamen aperte te_xtui sacr_o adversari : tacet enim Scriptura modum quo terra var!etatem iliam
:.pccierum produxerit, an statim,an decu~su tempons, an ,cum spern::rum firmitate omnimodâ, an cum relauvâ dumtaxat. St:d. et ~e
~ensu disputari posset quem Scriptura haec assignet nomrm mm

((("ellrtS).

.

.

·

J

•

Cf. Vigouroux, Man. bib. 1. e.; Les Livres samts et a C_nt.,
edit.
1886, vol. II, p. 593 ; 1. ·d' Estien~ze, Revue d_es Q~est .. sc1entif. npril. 188<51 p. 584 i D. de Saint-Pro1et, Apolog1e sc1enuf. 1 2,•
2
2.•
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CAPITULO I

res antigos, como Calmet, seguindo alguns Padres
da Egreja, ensinaram isto mesmo: «E', na ":erdade menor do que se julga o numero dos ammaes
primitivos: porquanto, não era necessario que Deus
creasse todos os generos de lobos, de cães e de gatos. Commodamente podem todos reunir-se n'um
certo genero e derivar-se d'um só, assim como os
· homens que variam entre si pelo temperamento,
côr, figura; rosto, altura, descendem d'um só Adão
e Evaii. t
(B) Tomamos outro argumento de Lahousse (1.
c.): "A derivação d'umas especies de outras n.ão
impede que se diga que Deus creara estas espec1~s
em determinado dia ou epoca. Porquanto, sabia
ab eterno que haviam de nascer estas especies ~os
teriores : alumiado antecipadamente por esta sc1encia, creou as primeiras e, porísso deve dizer-se que
quizera um tal nascimenton. 2
45 (C) Por outro lado, alguns Padres e quasi
todos os Escolasticos admittiram a geraçãp espontanea dos animalculos, e seguiram, ao menos com
probapilidade, que algumas es~eci_es d_e viventes
traziam a sua origem das espec1es mfenores. E assim, diz S. Agostinho: «(Creou) os animaes terrestres, como os ultimas do elemento ultimo do mun-

li
I~_1

1!

i!

~

DA C.1tE4ÇÁO

edit. 1885, p. 3o5 ; Lahousse, Psychol. n. 274; Mivart, Gen. of species, c. 12.
. .
. . .
.
t
Minar profecto quan~ pro op11110ne pnm1t1vorum animantium numerus est ; negue emm genera omma _luri:irum, canum et
felium Deum creasse opus fuerat. Con~mo~e ilia tn _c ertum · unum
genus convenire possunt et ex uno denvan, ut homtnes temperamento colore figurâ vultu, proceritate varii inter se ab uno Adam
et EviÍ. Cf. C~lmet, Comment. litt. in libros n. t., Wirceburg. 1789,
62
1

I. ' 2 Quarumdam specierum ab aliis dei:iva0o !lºn. impedit
quin dicatur Deus has species creasse deter1!1mata d1~ s1ve ep~
châ. Praesciebat enim ab aeterno has posteriores spec1es esse onturas: praelucente hàc scientiâ, priores creavitl ideoque hunç ortum . voluisse diçendu{> es~.
.

no

MUNDO

49

do: todavia, potencialmente, o numero dos que no
decurso do tempo se desenvolveriam visivelmentei>. t Nem d'outro modo falia S. Thomaz: «Asespecies1 ainda mesmo novas, se algumas apparecem, preexistiram n'algumas forças activas, assim como tambem os animados gerados pela putrefacção são produzidos por virtude das estrellas
e dos elementos ... ))'!Logo, não pode dizer-se que
uma mudança qualquer das especies, realisada
por força das leis estabelecidas por Deus, se opp6e evidentemente á Escriptura.
46. 2.º Pode defender-se como hypothese provavel 3 : e para o provar será bastante dar em resumo os principaes argumentos que se apresentam d'um e outro lado.

47. (A) Os transformi~tas argumentam primeiramente da embryogenia. Os embriões percorrem certas phases dos ammaes perfeitos, nos quaes apresentam alguma semelhança com alguma especie ~nferior, cujas relíquias está<;> n'~lgu~a ~amada geolog1ca; v. gr., .º embryão equmo e p:1me1ramente semelhante aos _viventes
inferiores, e depois é que assume a forma eqmna ; porém isto explica-se facilmente, admittindo-se a transmutaçã~ das especies, por força da.qual. o cavallo teria nas·
C:IcW successivamente dos typos 1,nfenores: porqu~nto,,a
evolução de qualquer embryão e como que a h1stor1a
1 Terrestria animalia (creavit), tanquam ex ultimo element.o mundi ult~n:iª.: nihilo1!1inus potentialiter, q1;1or1;1m numeros tem~
pus postea v1s1b1ter explicaret. De Gen. ad ln. hb. V, c. 5, n. 14 ,
cf. c. 23, n. 45 etc.
.
.
.
2 Species eti~m n_ovae, S! quae apparei;it, praexst~terunt 111
quibusdam activis v1rtul!bus ; s1cut et ammaha putrefacuone generata, producuntur ex virtuubus stellarum et elementorum ... S.
thcol. I, q. 73, a. 1 ad ?·
.
J Entre os cscnptores cathohco.s que defendem esta theori11, ao menos como mais provayel, pode:n citar-se : Mivart, <?b.
dt.; Gm1dr-,y, ob. ci!.; D. Cochm,_ ob. c1t.; f!· L~roY,, o_b. c1t.;
M,úsomieuve, Créauon, et Evoluuon, Congres sc1entif. !nt~rnat.
1 H~i1, Anthropologíe, P,· 36 e. seg_.; ~zâ~lemet, Pour la theone des
Anclltrcs communs, Congres scientif. mternat. 1894, Anhropolo~ic, I" 11) e sei;; . etc .
.Theolog1a Dogmati<.:a-Vo!. 4.•
4-
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bA CREAÇAO DO MUNDO

resumida da evolução de toda a especie. Isto confirmase pelos orgãos rudi11!entares, ! qu~ s.e e~contram. na
maior parte das ~spec1~s d; hoje e sao mteiran'.'.ente mut eis · porém a ex1stencia d estes membros explica-se fa'
- se se d"1sser qu~ elcilmente
no ' systema da evo 1uçao,
Ies são vestígios dos orgãos, que outr' ora foram ute1s, e
que depois, pelo não-uso, pouco. a · pouco .
foram enfraquecendo e ficaram atropha (sem nutnçao).
.
Respondem, porém, os dejensore~ da estabilidade
das especies, que o_ transform1sm_o nao se prova por
aquella transformaçao do~ ~mbryoes, por se fazer sempre dentro dos mesmos hm1~es e. do mesmo mod? : porém d'ella sómente se pode mfenr que as espec1es superiores podem conter as per~eíçõee das inf~rior~~' e
por este motivo percorrer as ditas phases. Alem d Isso,
pelo facto de ignorarmos o uso de algum orgão, não se
segue que elle _de facto seia inu~il; porisso que, de todos
os lados nos circundam mystenos.
48. 'cs) Pela Paleontologia: as especies de animaes
encontradas nas camadas da terra, por tal modo se succedem umas as outras, que não é sem fundam~n!o que ·
se conclue, que as . perfeitas nasceram das mais imperfeitas; o que pode 1llustrar-se com o exe~plo _do cavallo,
o qual, como consta do ~studo dos fosseis, so de pouco
a pouco alcançou as qt~al~d.ades q~e a_gora possue : porquanto, nos tempos pnmltlv?s, nao ~mha u~.ª estatrn:a
maior do que a da rapoza, e Já pelos Joelhos, Jª pelos pes
e pelas unhas, fazia gran9e differença dos ca~allos i'h<;>je; depois na edade seguinte, ~ornou-~e <!rohtppo, d,epo1s
mehosippo, mihohippo, protohzppo, plzohzppo, e fina. me~
ie na edade quaternaria ,i_nudou-se em cavallo p~rfeito. ~
Responde-se: que d 1.sto se se~u~, que a~ coisas ma;:s
perfeitas, nasceram deJ?ot~ das m~1s zmper/eztas, mas nao
que nasceram das mais 1mperfe1tas. .
.
. .
Alem d'isso, nem sempre as mais perfeitas ex1st~
ram depois das mais imperfeitas, mas algumas vezes s1-

s:

Em -;;s orgãos r~di~entares p_odem contar-se ? olho pinealis collocado na cerv1z d alguns ammaes, os dentes d alguns ce-

----1

taceos, os dedos nos pés dos cães e dos cavallos, etc ..
2
Le Conte oh. cit p. 126-128; Gaud1y, ob. c1t. chap. V,
p. 124 e seg.;
Hcernes, Manuel de Paléontolopie, trad. par
Do/lo/ Parisl 1886, p. 712 e se13.

R:

multaneamente; algumas vezes tambem, as mais perfeitas, precederam as menos perfeitas.
49. (C) Pela anathomia morphologica. Os organismos parecem por tal modo construidos, segundo o mesmo typo, que as especies facilmente se reduzem a generos, os generos a ordens, as ordens a familias, as classes ·a reinos; mas esta adrniravel uniformidade manifesta origem commum, ou d'um tronco, ou ao menos de
poucos; são como ramos diversos nascidos d'um mesmo
tronco.
Responde-se : que realmente existem ~emelhanças
entre varias classes de viventes, de maneirá que podem
reduzir-se a poucos typos fundamentaes, mas juntamente ha tambem dessemelhanças entre as especies visinhas,
quer interna quer externamente.
Por outro lado, uma tal unidade fundamental, não
suppõe necessariamente que os animaes trazem a sua
origem d'um pae commum; mas gue Deus, creando os
viventes, quizera, para dar perfeição ao universo, ordenar . de tal maneira todas as coisas, que houvesse simulteneamente variedade e unidade.
(D) Pela destribuiç:ão geog1·aphica das especies: os
animaes da mesma ou das visinhas regiões, que são de
tal natureza, que ha passagem facil d'uma para outra, apresentem a maxima semelhança, ao passo que,
pelo contrario, os animaes de regiões que estão separadas das outras, são dessemelhantes ; mas taes. factos
provam que as especies são modificadas pelas circumstancias externas, de tal maneira que nascem gradualmente especies novas ; logo.
Responde-se que todas estas coisas se explicam sufticientemente, admittindo-se muitos centros de creação 1 :
porquanto, Deus creou em varias regiões aquellas especies de animaes, que podiam modificar-se pela temperatura, pelo solo e outros adjunctos.
S 1. Pela mutabilidade das especies: pela selecção
1 Isto mesmo já o tinha ensinado Suarer (de Opere sex dier.
1. li, e. 7, n. 8): «Quantum enim experientia docet, verisimile

1•st non omnes vegetabilium et .brutorum species ubique esse oro-

.J11c1as, scd <luasdam in hoc hemisphaerio, et alias in alio, et simili
111ndo in varits utriusque regionibus, juxta sapientissimi!m Dei dist 11h111inn«111 prndnçtas fuisse. »
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CAPITULO 1

a1·tificial produzem-se muitas propriedades novas das
especies já existentes, que se augmentam por muitas ge-

:t'

1

i

'

1
1

1

1

rações, de maneira que pouco a pouco nascem variedades novas, e, passados longos tempos, podem nascer
especies novas; e até mesmo da místura das especies
visinhas crearam-se, de facto, especies novas, e apesar
de, geralmente, não serem fecundas, ha alguns exemplos
de illimitada fecundidade dos hybridos, quer nas plantas quer nos animaes. t
E na verdade, se ainda hoje as coisas se manteeni
n'este pé, quando as especies desfructam já maior estabilidade; quanto maiores mudanças poderam dar-se nos
tempos primitivos, isto é, quando as especies eram mais
ftexiveis, por serem mais novas.
,
Resp. Pela selecção natural, as vai·iedades da mesma especie produzem-se, na verdade, mas não especies
novas, adornadas de orgãos ou faculdades díversas;
além d'isso, taes variedades, obtidas por industria dos
homens, costumam prornptamente desapparecer, se se
abandonarem a si mesmas. Quanto ás hybridas que
nascem da mistura de varias especies, geralmente não
são fecundas entre si, de maneira que não podem formar
urna especie estavel, e os poucos factos que se apresentam em sentido contrario, não são mais que excepções á
regra geral, pelas guaes nada se pode provar demonstrativamente.
52. Espostas assim estas opiniões de um e outro
lado, entendemos que não são para despresar os argu- ·
mentas do Transformismo, apesar de não serem demonstrativos, e que. por outro lado, os defensores da estabilidade das especies, apresentam respostas provaveis,

CREAÇÁO DO MUNDO
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e sem razão são julgados pelos adversarias como réos
de ignorancia: porquanto, é permittido encontrar entre
elles, geologos e phisicos dotados da maxima sciencia 1 •
Continuem, portanto, os cultores das disciplinas naturaes a examinar o assumpto com argumentos scientificos, com tanto que estejam promptos a submette:f-se ao
juizo da Egrej a. A verdade não pode oppôr-se á verdade.
.
1. Basta re cordar alguns poucos A1ranir, Essay on the class1ficat1on ... 1869; J. D . Dana; J. lV. Dawson; Flourens Examen du livre Darwin, 1864', A. de Quatrefages, Ch. DarZvin et
ses préc urseurs . . . 1870; Faivre, La variété des espéces et sed limites; De Nad.1illac, Le Probléme de la Vie; Blanchard, La vie et
les êtres animés; Dr. Jousset, Evolution et transformisme · J J.
B·a11co111, La théorie darwinienne, 1874; A . Wagner, Ehr~nberg,
Griesebaclz , F. PfaJf et~. Deve todavia confessar-se que a maior
parte dos cultores das disciplinas natura es, são mais.ou menos favoraveis ao ~ransformismo, posto que concedam que uma certa
selecção natural é impotente para explicar todas as coisas.

1 D'estes exemplos referem-nos Vallace, Darwinism, e. 7,
p. 159; Duval, Revue Scic:: ntifique, Jan. 1884; cf. Encyc/op. Brita11. voce Siredon; Revue des Quest. Scientif. Jan . 1892 .Ad rem
Claus Sedgwick 1ob. cit. 142): «Não faltam excepçóes contra a
esterilidade do hybrido, que parecem oppôr um argumento solido
contra a immutabilidade das especies. As experiencias sobre a copulação da lebre e do coelho, feitas por Roux, demonstraram que
a sua prole, lebre-coelho, fecunda excellentemente. Os hybridos
gerados da lebre e do coelho, foram unidos, e pela segunda vez
pr.ocrearam o mesmo typo . Além d'isto, as observações da industria sobre as plantas hybridas. e princip'.llmente as investigações de
W. Herbert, provam que muitas espec1es hybndas, foram entr~ sj
por tal arte fecundas, como as especies pura~. 11
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CAPJ:TULO J:Z

Dos BnJos
Art. 1. Da• Anjo• em geral
Fallaremos da noção, existencia, dotes, elevação
ú graça e da queda dos Anjos.

I. Definição de Anjos
53. 1.º Quanto ao nome. (A) E!ymologicamente, a palavra anjo, (grego :iyy.;/,(,ç, c:n hebraico mal,
âk) sôa o mesmo que nuncio. Porisso se predíca do
(1) Verbo Encarnado, que se chama Anjo do
Testamento 1, porque é enviado pelo Pae como
nuncio para fazer um novo testamento;
(D) dos homens, que npresenlam a Deus d um
modo especial, e são como seus nuncios, como os
Prophetas, os Apostolas, os Sacerdotes, J. Baptista. ~
(8) No sentido usual, anio, designa espiritos ce1

1

Malach. Ill, 1 •
Malach . 11, 7; Isa . XLII, 19; Mat. XI, 10.
http://www.obrascatolicas.com
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lestes, principalmente bons, porque são nuncios de
Deus, de quem elle se serve para governar o mundo. t
(C) N'este tratado e, no sentido theologico a
palavra anjo significa todas as creaturas meram~n
te espirituaes, quer boas quer más isto é quer an. bons quer d emonios.
'
'
JOS
0
54. 2. Quanto á coisa, Anjo é uma substancia
creada,_ intellectual, su~sistente, e meramente espiritual. Dize-se: substancia creada, para d' este modo .
? Anjo se distinguir de Deus, que é um ente a se;
mtellectual, para assim se separar das substancias
materiae_s e irracion,aes; subsistente, ou que gosa de
personal~dades, e d este modo se affirma que é uma
substancia completa, que pode por si mesmo exerce; _as suas operações, e sui juris, ou que tem domm10 das suas acções; meramente espiritual, isto é,
de modo ~enhum ordenada a formar o corpo; porquant?, amda que não é absolutamente de fé que
os Anjos são puros espíritos, é todavia certo, segundo o Cone. Lateranense IV e o Vaticano .

II. Da exiatencia dos Anjos

1

DOS ANJOS

CAPITULO 11

furas l11fel/ecfuaes olsfl11cfas de :beus e mals exce/1'111fes que os home11s; é certo que os finjos são
171.ramenfe esplrlfuaes 2•

2

55. r.º Erros. (A) Antigamente não só os Epicure?s, mas j ~ambem os:Saduceos negaram a existenc1a ~os An3os : «Os Saduceos dizem que não ha
resurre1ção, nem Anjo .nem espírito 3 i>.
,
(8) Hoje em dia, a existencia dos Anjos é nega-

1
r

1

Pnr isso diz _S. Agostinho (in Ps. Clll) : «Cum Sspiritus
sunt, non sunt Angeh; Angelus enim officii nomen est non naturae · <{ua~ris non.en, Spiritus est; quaeris officium, Angelus est.•
. ~- Thom ., 1, q. 5o, a . 1; Suarer. de Ai:igelis, liv. J, e . 1;
Palm1er1, De Deo Creante, th. 17-18; Pesch, n . 356 e seg.· Te'Pe
n . 8go e seg.
'
'
3
Saddi.:c~i dicunt non esse resurrectionem, neqne Angelum, neque spmtum. Aet. XXXllI, 8.
.

da não só pelos Atheus, mas tambern pelos Racionalistas, os quaes affirrnam que os Judeus receberam dos Gentios a sua opinião a respeito dos Anjos,
no tempo do exilio; e até mesmo por alguns Protestantes Liberaes, que affirmam que os Anjos de
que se falla na Escriptura, são ou inspirações boas
enviadas por Deus, ou homens enviados por Deus
para instruir outros. 1
(C) Erraram alguns antigos Padres e theologos,
não ácerca da existencia, mas sobre a natureta dos
Anjos, julgando que elles estão unidos a corpos subtis. N'este ponto, ou foram enganados pela philosophia platonica ou por alguns textos da sagrada
Escriptura, que não entenderam rectamente, principalmente o Gen. VI, 2, onde se lê: «Vendo os.filhos de Deus que eram bellas as filhas dos homens,
receberam-nas por mulheres)) ; pois julgavam que
os filhos de Deus, de que se tracta, eram Anjos, em
rnzão da versão alexandrina assim ter tradusido
estas palavras.
2. ª These: ê' de fé, que P.xlsfem fi11jos ou crea-

56. Prov.

(A) Escriptura . Na sagrada Escriptura referemSl!

ta

muitas apparições de anjos : e na verdade
(8) no tempo de Adão, um Anjo guarda a pordo paraizo; 3

1 Cf. Oswald, Angelologie, 2• ed. Paderborn, 1889, p. 6;
JJ,wf:, Theol. biblique 1 1870, § 96, 108, 121, 1.32 ; Vacant, ~P: Viguuroux, Dict. de la Bible, voce ange; Gmemer, The Spmts of
l>urkncss, 1886,p. 6.
.
2 Assim S. Justino, Clemente Alex., Methodo, Origenes,
Jiulgentio, etc .; outros fallaram duvidosamente; as or,ini~es d' estes fornm largamente. expostas por Petavi:o, de Angelis. }1v: I, ~.
.,i dr . ./. Turnel, H1sto1re de l'Angélolog1e ap. Revue d H1sto1re
.,, dt• U11Jr.:rt1we, juillet-aoílt 1898, p. 289.-3 Gen. UI, 24.
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CAPITULO II

(b) No 'tempo dos patriarchas, um Anjo apparece a Agar e consola-a no deserto 1; um Anjo apparec~ a Abrahão e prohibe-lhe que immole seu
propno filho 2; do mesmo modo Jacob vê muitos
Anjos subindo e descendo por uma escada· 3
(G) No tempo. da lei mosayca, o anjo do' Senhor
passa pelos arraiaes de Israel; 4 um anjo apparece
a Gedeão, conforta a Elias, acompanha Tobias 5
etc.;
(d) Na lei christã um anjo apparece a Zacharias ·
pa:a pred~zer-lhe o nascimento de João Baptista:
e a BB. V;rgem, para annunciar-lhe o mysterio da
Encarnaçao 6 ; assim como a José 7, para o instruir
sobre a conceição miraculosa de Christo; os Anjos
apparecem aos pastores, dizendo-lhes : «Gloria a
Deus nas alturas» 8; elles ministram a Christo depois da sua tentação 9, etc.
_ Porém, os Anjos de que se falla na Escriptura
sao
. (8) verdadeiras s_ubstancias, e não entes metaphoncos ; porquanto, livram a Loth, conduzindo-o pela mão, de Sodoma 10, guardam os homens u ado'
ram a Deus t 2 , alguns d'elles peccam e são precipitados no inferno ta.
Gen. XVI, 9; XXI, 17 .
Gen. XXII, 11 .
Gen. XX VIII, 12 .
.
Exod. ~IV, 19; XXIII, 20 . Comtudo a respeito d'este
A1yo do Senhor d1sputa_-se se fôr'! creatura ou appanção externa
do Ve:bo de Deus. Seia o que for, muitos outros textos tractam
dos Anjos creados.
5 Judie. VI, 12; 111 Reg. XIX, 5 ; Tob. V, 5 e seg.
6 Luc. It 11, 26 e seg.
7 Matt. 1,.20 .
8 Gloria in excelsis Deo. Lue. II, 13 .
9 Matt. IV, 11.
to Gen. XIX, 16 .
u Ps. XC, 11-12 .
12 Hebr. I, 6 .
1a II Petr . II, 4 ..
1
2
3
1
·

ANJOS

Ora, todas estas coisas não se podem dizer de
entes metaphoricos, mas sómente de entes reaes,
de verdadeiras substancias; pois são actos verdadeiramente pessoaes.
(b) São substancias inferiores a Deus, porque
são creados, por elle, e enviados como famulos :
«N'elle foram feitas todas as coisas ... quer Thronos quer Dominações)) t; «Por ventura não são todos estes espíritos administradores, enviados em
ministerio » 2 •
(G) São c;;ubstancias mais excellenles que os homens, pois se diz do homem: «Diminuistel-o um pouco abaixo dos Anjos)) a; porém a respeito dos Anjos diz: cSendo os Anjos maiores pela fortaleza e
pela virtude» 4.
(d) São meramente espirituaes, já porque em parte nenhuma a Escriptura falla do seu corpo; affirma, na verdade, que os Anjos appareceram sob apparencia corporea, mas não que estivessem natural ou pessoalmente unidos ao corpo ü; já porque
muitas vezes são chamados espiritos; porém esta
palavra, quando se prédica de naturezas intellectuaes, como são os Anjos, designa sempre uma substarfcia inteiramente incorporea, v. gr., ((o Espírito é Deus)) 6 •
t
ln ipso condita sunt universa , . sive Throni, sive Dominationes.
2 Nonne omnes sunt adrninistratorii spiritus, in ministerium missi . Hebr. 1, 14; Gol. I, 16.
J Minuisti eum paulo minus ab Angelis. Ps. VIII, 6.
4 Angeli fortitudine et virtute cum sint majores ... li Petr.
II, 11.
5 Assim Raphael, anjo de Tobias, diz (Tob. XII, 19): ccVidebar quidem vobiscum manducare et bibere, sed ego cibo invisihili, et potu qui ab hominibus videri non pot'est, utor»; d' onde pódc infonr-se que os Anjo:;; não usam, na verdade, de comida humana, nem tem corpo que naturalmente lhe esteja unido, mas apparcntc.
u Spiritus est Deus. Joa . IV, 24 .

•
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DOS ANJOS

Porém os homens que teem corpo não se chamam espíritos senão depois da morte, quando já
estão separad\)s do corpo: «persuadiam-se que viam
espíritos» 1• Logo consta da Escriptura que existem
Anjos, taes quaes acima foram definidos.
Porém as palavras do Genes is acima (n. 55)
citadas, segundo a opinião commum, não pódem
entender-se do matrimonio dos Anjos com as filhas
dos homens, mas antes da união dos Sethitas, que
são chamados filhos de Deus, por adorarem o verdadeiro Deus, com os Cainitas) que são chamados filhos dos homens 2.
57. (B) Tradição pagã;
(a) porquanto alguns poetas e philosophosadmittiram oo<lp.o~"'' isto é, genios ou deuses inferiores : a
respeito d' estes escreve Hesiodo (Opera et dies, I) :

coisa que por si não é evidente, não pôde deixar
de ser vestígio de antiga tradição.
58. (b) Tradição christã. Diz S. Justino 1: « Veneramos o exercito de santos Anjos, que obedecem
a Deus e são a elles semelhantes)). Antes d'elle já
tinha dito S. Clemente 2: cc Consideremos o exercito
dos Anjos que fazem corôa a Deus, e obtempéram
á sua vontade.»
·
Porisso, affi.rma S. Agostinho 3, que é coisa de
fé : «Pela fé conhecemos que ha Anjos e que appareceram a muitos» 4 . O C. ,Later. IVassím. o define por estas palavras : «O qual pela sl~a :r1~tude
omnipotente, simultaneamente, desde o pnnc1p10 do
tempo, tirou do nada uma e outra creatura, a espiritual e a corporal: isto é, ~ ange~ic~ e a mundana : e depois a humana quas1 const1tmda commum
de espírito e corpo» 5 . N'esta definição con~rmada
pelo Couc. do Vaticano, ha a notar tres coisas:
(1) define-se abertamente a existencia dos Anjos ; e porisso é uma verdade de fé;
(b) da mesma definição se ded~1~ 1 com certeza,
que os Anjos são meramente espmtuaes; porque
se ~ffirma que os Anjos se distinguem, q~e~ das
crcaturas corporaes, quer do homem, que e simultaneamente espiritual, mas uma tal distincção não
seria fundada, se os Anjos não foram meramente
cspirituaes; logo.

«li quidem dremones facti sunt, Jovis magni consilio,
Boni, terrestres, custodes mortalium hominum,
Qui observant justa et prava opera,
Aerem induti, passim euntes per terram,
Opum largitores, atque hoc prremium regale sortiti sunt»,

1

!

1 1.! '

1 .

11

1

1

Tambem d'estes falia Platão no Timeo e outras
obras. Esta opinião trouxe a sua origem da tradição primitiva da existencia dos Anjos: porquanto,
um consenso tão commum e constante sobre uma
Existimabant se Spiritum videre. Luc. XXIV, 37-39.
Comtudo alguns modernos exegetas affirmam que a palavra hebraica benê-Elohim (filhos de Deus) designa verdadeiramente os Anjos e benoth-hââdàm (filhas dos homens) não significa familia especial, mas accrescenta que esta narracão é mythica e fôra
introduzida no texto por culpa dos amanuenses. Cf. Ch. Robert,
Les Fils de Dieu et les Eilles de l'homme, ab Revue Biblrque,
1895, p. 340 e seg., p. 525 e seg. Vê todavia em sentido contrario De Moor, Etude exégétique sur !e passage du livre de la Genese IV, 1-14, ap. Science Catholique, jan. 1896, p. 151 e seg.;
Hummelauer, in Genes., in h. loc. p. 211 e seg.
1

2

1
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1 Colimus exercitum sanctorum Angelorum, qui Deo obe1lit1nt, et ipsi símiles sunt. Apolog. I, 6.
.
.
i
Consideremus exercJtum Angelorum, qm Deum circumdunt, et ejus voluntati obtemperant. Ep. l, 34.
l
Serm. I, in Ps. Clll
.
.
1 Angelos esse novimus ex fide, et mulus ·apparmsse legin111~.
.
:• Qui sufi omnipotenti virtute sii:n_ul ab initio tempons
11trumquc de nihilo condidit creaturam, spm~ualem et corporalem:
1111Ki:licnm vidclicet ct mundanam: a~ demJe humanam, quas1
~"11111111iocm ex spiritu ct corpore çonstnuwm ·

•
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Co1:1~udo

1

esta ultima parte não é de fé, porque
o Conc1ho nenhuma outra coisa quiz expressamente definir do que a unidade do primeiro principio
contra os Manicheos.
(O) Por~m, não pode deduzir-se d' esta definição,
que os AnJOS não foram creados ao mesmo tempo
que os homens, como se vê dos Actos do Concilio
do Vaticano: porquanto, perguntando alguns Padres: «Com que direito se affirma que os Anjos e os
homens foram creados simultaneamente)) t, o Consultor Fran:r_elin explicou que a palavra simultamenle (simul) não importava simultaneidade de tempo.
. Realmente, aquella palavra, pode significar paridade de creação, de modo que o sentido é que
Deus creara egualmente os Anjos e os homens, como n'outra parte se diz: «Aquelle que vive eternamente, creou todas as coisas simul (gr. xotv~), isto é
egualmente» 2.
Além d'isso, ainda que o adverbio simul se tome como partícula de tempo, é uma palavra incidente, que não cahe 5ob a definição. Accrescentase depois finalmente, deinde humanam: d'onde se
segue que os homens foram creados depois dos
Anjos, sem que se determine o tempo que mediou
entre uma e outra creação 3 .
59. (C) A ra{_áo o persuade.
(8) Da ordem do universo: Convem para a perf~i~ão do universo que todos os entes creados, part1c1pem dos diversos graus do ser; mas dada a existencia dos Anjos, temos uma tal participação,, por-

1

tus .

1

i

1
1

!

1

1

1

i·.·1

l
1

1

l
.

1
2

Quo jure asseratur Angelos et homines simul esse crea-

Qui vivit in aeternum creavit omnia simul (gr. i. e.
aequaliter). Eccli. XVIII, 1.
3 Cf. Granderath, Const. Sacros. C . Vatic. p. 75, not, :l
Vimtnt, ob. cit. 1 vol. I, n. 203 e se9.
· ·

63

que então temos entes meramente corporaes, entes simultaneamente corporaes e espirituaes; isto
é, homens, e finalmente, entes meramente espirituaes, Anjos.
Pelo contrario, se não existirem os Anjos, a cadeia dos entes não é completa. Logo, é conveniente que haja entes meramente espirituaes.
(b) Do fim intentado por Deus: porquanto Deus,
creando, tem intenção de crear entes semelhantes a
si, tanto quanto é possível; mas para isto requer-se
que sejam puros espíritos; os homens são, na verdade, semelhantes a Deus pelo intellecto e pela vontade, mas assim mesmo não o representam perfeitamente, porisso que a sua alma está ligada ao
corpo. Logo convém que haja espíritos puros 1•

III. Dos dotes da natureza dos Anjos
()o. Os Anjos gosam de entendimento, pelo qual são
mais excellentes do que os homens.
Isto insinua-se na Escriptura, onde Thecua assim fali a a David: «Tu és um rei sabio, como tem sabedoria
o Anjo de Deus, para entenderes todas as coisas sobre
11 tcrr~i' 2 • Segundo a doutrina commum.do.s theologos a,
os Arfios conhecem naturalmente por ideias innatas a
l>cus, os outros anjos e os homens, e os futuros necess11 rios, que se conteem na causa como effeitos necessaNll rios ; mas não conhecem os futuros livres e secretos
dm1 corações com certeza, mas só por conjecturas; porque um conhecimento d'esta ordem affirma-sc como si~t~n 1 proprio da Divindade: «Annunciae as coisas que
h/10-de acontecer para o futuro e saberemos que sois

~

~:

i

l

'\

Th.::ol. ~, q. So, ~ 1; C. Gent ..liv .. II, e. 46.
rex snpiens cs, s1cut habet sap1ent1om Angelus Dei, ut
lntcllifas omnia super terram. l!Reg. XIV, 20.
· Sobre o conhecimento dosAnjos, discorre excellentemen111 o I Jri11/01· A11ffelico 1 1 1 q.. 34-58j çie i:orl!rri !9c1Jtione1 q. 107.
11

http://www.obrascatolicas.com

1

J

DOS ·ANJOS

CAPITULO 11

1
1

1

: 1

1.

i

i

1

1t

11
1 1

1

l1
1
1

ll
i

l.

Deuses» 1.
«Porque só tu conheces os coraçõ.es dos
filhos dos homens» ~.
A razão confirma isto mesmo; porquanto, como diz
S. Thoma{, (I. q. 57, a. 4\, a creatura racional só está sujeita a Deus, e e senhora dos seus actos; mas se
os segredos dos corações podessem ser conhecidos pelos Anjos, a vontade humana já não seria senhora perfeita dos seus actos.
Pódem egualmente fallar uns com os outros: «Clama um para o outro'> 3 ; o qu.! fazem manifestando os
conceitos proprios da sua mente, não pela locução externa, mas por um acto livre da vontade, d'uma maneira que nos é desconhecida.
61 . Os Anjos gosam egualmente de vontade livre 4 •
Consta do facto attestado pela Escriptura, de terem
peccado alguns dos Anjos e terem sido punidos, ao passo que outros perseveraram e gosam da visão beatifica 5 ;
porquanto, o merito e o demento, suppõem manifestamente a liberdade.
62 .. 3. 0 Os Anjos estão n'um logar·, não circumscrzptivamente, como os corpos, mas definitivamente; isto é,
não estão por toda a parte, porque gosam sómente de
virtude finita ; mas em logar determinado, de maneira
que estão todos em qualquer parte do Jogar que occupam, assim como a nossa alma está em qualquer parte
do nosso corpo.
Pódem obrar simultaneamente em diversos logares,
comtanto que estejam dentro da esphera da sua virtude, assim como o homem póde obrar simultaneamente
sobre muitos objectos, distantes un'> dos outros, comtanto que a elles possa extender os seus braços 6 • Porém, estas coisas não dizem respeito á fé, mas são conclusões deduzidas da ptopria natureza dos espíritos.
1 Annuntiate quae ventura sunt in futurum, et sciemus quia
Dii estis.
2 Tu enim solus nostri corda filiorum hominum. Isa. XLI,
23; II Parap. VI, 3o.
3 Clamabant alter ad alterum. Isa. VI, 3.
1 Da vontade e amor dos Anjos disputa excellentemente
S. Thomar, 1, q . 59-60.
s li Petr., II, 5; Matt. XVIII, 10.
G Cf. S . Th. I, q. 52-53, onde claramente se expõe como
o~ A.njos estão n' um Jogar e pódem mover-se loçalmen~e,

65

63. 4.º Os Anjos são naturalmente superiores ao homem em poder.
Porquanto, assim o declara expres~amente S. Pedro 1: «Sendo os Anjos maiores pela virtude e fortaleza» . Isto mesmo póde illustrar-se por varios factos v.
gr., «O Anjo feriu nos arraiaes dos Assyrios cento e oitenta e cinco mil» 2 ••• «E o Anjo do Senhor apprehendeu-o no seu vertice, levou-o pelos cabellos da sua
cabeça, e foi collocal-o em Babylonía» a. Ignoramos porém qual a extensão da sua virtude; mas sendo creaturas, nada pódem obrar contra a vontade de Deus.

IV. Da graça e quéda doe Anjos
64. A doutrina que a Egreja ensina sobre esta O\ateria, contém-se n'estas palavras do Cathecismo Trid.
(p. 1, a. J, n. 11 ): <(Além d' isto, elle mesmo .crcou do
nada a natureza espiritual, innumeraveis Anjos que ministrassem a Deus e Lhe assistissem, aos quaes depois
augmentou e adornou com o admiravel munus da sua gr·ara e poder ... Porém, apesar de todos estes serem adornados dos dons celestes, muitos d' elles faltaram á obedic11cia de Deus seu pae e creador, expulsos das suas
sédes altiss1mas e encerrados no carcere obscuríssimo
da terra, alli soffrem as penas eternas da sua justiça J> ~.
65. I. Os Anjos não foram ae'ados 11a beatitude so·
hr·enatural, isto é, gosando da visão beatUi.ca, mas .ele11adr;s ao estado sobrenatural e adornados da graca sanl!ficante. E' certo.
'
(A) A primeira parte prova-se assim: <tE' proprio da
1

II,

Angeli fortitudine et virtute cum sint majores.· II Petl'.

11 .

2
Angelus percussit in castris Assyriorum centum octoginta
q11inquc millia.
l
Et apprehendit eum Angelus Domini in vertice ejus, et
po;·tavit c~m capillo capi~,is sui, posuitque eum in Babylone. fsa.
XXXVll, 36; Dan. XIV, jS; cf. Matt . XXVIII, 2 .
•
4 nPracterea spiritualem naturam, innumerabilesque Angt>lo~, qui Dco minis~rar~nt atqu~ assisterent, ipse ex nihilo creavit,
1p11>~ dc111dc adm1rab1le gratzae suae et pvtestatis munere auxit
11fq11t• ornavit . .. Scd quamvis omnes ii crelestibus donis orna ti
fi1«rint, plurimi tamen, qui a De o parente et creatore suo dejPce1·11111, ex alt issimi~ ili is sedibus deturbati, atque in obscurissimum
1o·rr.1c ,·nr,:crcm 111clus1, <eternas superbi8e suée pcenas luunt.
·~·hcolngia IJogmatica-Vol. +•
5

•
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beatitude a estabilidade ou a confirmação no bem ; mas
os Anjos não foram confirmados no bem, logo que
foram creados ; o que mostram as quédas de alguns.
Logo, os An1os não foram bemavent~rados 1:ª si;a
creação» t. E isto era na verdade conveniente, pots nao
era decente que alguem. fosse coroado, sem primeiro
ter legitimamente combat1~0 2 ••
(8) A segunda parte e sabida :
(a) pelos logares onde os Anjos se dízerp filhos de
Deus, a santos, 4 anjos de hq, 5 porquanto, e com es~es
predicados que ~ designado ~ estado de graça santificante, como abaixo se provara;
(b) pelos textos onde se descreve~ como gosan~o
da visão beatifica; «porque os seus Anios sempre estao
vendo nos ceus a face de meu Pae, que está nos ceus >J 6 ;
porquanto, ninguem póde gosar da gloria, sem primeiraramente ser elevado ao estado sobrenatural.
66. Quanto, porém, ao tempo que se prolong<;)U o
seu estado de graça, não póde com cer~eza deterr:n~~ar
se: a apesar de sobre este p<;mto haver dive rsas o~intoes,
dizendo alguns que os Anios foram creados somente
no estado natural, outros, porém , que foram_ creados em
graça : porém isto deve seguir-se ~ómo mais provavel,
e mais consentaneo com o que dizem os santos, que
foram creados na . graça que torna agradave_h 7• Na verdade, escreve S. Agostinho 8: «creou os .Anios com boa
---Í~ ratione beatitudinis est stabilitas, sive confirma tio in

bono. Sed Angeli non statim ut creati_ sunt, foerunt confi;'!lati ir~
bono; quod casus quorumdam ostendlt. ~on ergo Angelt m sua
creatione foerunt beati. S. Thon~. I, q. b2 1 a. 1 .
2 11 Tim . II~ 5.
Job. xxxvm, 7.
Dan . VIII, i3 ; Marc. VIII, 38.
II Cor . XI, 14.
.
. .
.
6 Angeli enim eorum in ccelis semper v1~ent faciem Patns
mei, qui in coelis est . Matt. XVIll, 10; cf. 1 Tun . V, 21; Mare.
XJI, 25; Luc. XX, 36; Hebr. XII, 22.
. .
.
.
1 Quamvis super hoc sint. '~iversae op_1111ones, qu1bus?,am d1centibus quod creati sunt Angel! m naturahbu~ _tant:im, alas vero
quod sunt creati in gratiâ: hoc tamen probah1hus v1detu; tenen:
dum, et '1lagis dictis sancto;um consonum est quod fuennt creatt
in gratiâ gratum faciente . S. Thom. 1, q. 6z, a· 3 ·
..
· s Cum bon â voluntate, i. e. cum a more casto, quo 1lh adhaererent Angelos creavit, simul in eis et condens naturam 1 et
iargiens ~'ratiarn. D~. Civit. Dei 1 liv. XII, e. ~ ·

1
1

vontade, isto é, com amor casto, com que lhe adherem,
constituindo simultaneamente n'elles a natureza e repartindo a graça)).
67: A graç_a foi dispensada a todos os Anjos e a. to~
dos foi concedido o tempo da via e da provacão. Muitos de entre elles permaneceram fieis a Deus, 'e por este modo mere..:eram a visão beatifica. ·Segundo S. Thomat 1, o tempo da provação não foi longo: «Respondo
dizendo que o Anjo depois do primeiro acto de caridade,
com que n:iereceu a bemaventurança, logo se tornou
b~maventurado. A razão d'isto, é porque a graça aperfeiçoa a natureza, segundo o modo da natureza ... Porém é proprio da natureza angelica, o ter a perfeicão
natural não pelo discurso mas logo por natureza». ·
. 68. Po1·ém oittrns An7os peccaram por culpa propna e foram lançados em supplicios eternos,
. A primeira parte é assim declarada pelo IV Concilio .Lateranense : «Porquanto o diabo e outros demonios foram, na verdade, creados por Deus, bons por natureza, porém elles por si proprios se tornaram maus» 2 •
Porém, de que modo os Anjos, eximíamente adornados
de dons naturaes e da graça, poderam peccar, optímamente o declara S. Thoffza:{_ a: «Peccar' nada mais é do
~ue declinar da rectid~ó do ac~o, de maneira que só é ·
1mpeccavel aquelle cu1à regra ;· a vontade do a~ente ;
mas nenhuma vontade creada e regra Sua, mas e regulada pela vontade divina, do mesmo modo que gualquei;, vontade do inferior deve ser regulada segundo a
. t. Resp ondeo uicendum quod Angelus post primum .acturri
i,:antat1s, quo beatitudinem meruit, statim beatus fuit. Cujus ratio
1)st, quia gratia perficit natu ram secundum moduril naturàe ... Est
uutem hoc proprium naturae angelicae quod naturalem perfectio- · .
n~m !1011 per dis c ur su~ acquirat, sed statim per naturam habeat .
.C:.. 17zom. J, q. 62, a. '.J:
· .
.2
Diabolus eni·m et al.ii daemones a Deo quiderri na'turà
crcat1 sunt boni, sed ipsi per se Jacti. sunt mali.
1
.
' . Pecc are nihil aliud est quám declinare a rectitudine actus,
1111 u~ 11Ie s~lu s impec:abilis sit cujus regula est ipsa voluntas ·
11~l!nt1s; atqu1 nulla voluntas creata est sua regula, seda volunta- '
t1: ~liYiml regul atur, sicut quaelibet voluntas inferioris debet regulnn secundum voluntatem superioris; divina autem voluntas ·sola'
l'~.t rc~ula sui a ctus, quia non ordinatur ad superiorem finem. Si c
Ij:!llur 10 sol:l vnlunt,1te divinà peGcaturn esse non potest; in quàlihl·1 aul.l'lll vflluntate i:rca turae polest esse peccatum ·. 11 .q. 63 1 a. 1, ·
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vontade do superior; porém só a divma vontade é regra do seu acto, por isso que não é ordenada para um
fim superior. ,E assim, pois, sóme.nte na vontade divina'
é que não póde haver peccado; porém em qualquer
vontade da creatura:'_póde haver peccadoJJ.
69. Perguntam os theologos que peccado commett~1·am os A1yos. Respon?e-se c?mmummente, q~e o primeiro peccado dos An1os, foi a soberba; ponsso que,
segundo o attesta a Escriptura, a soberba é o principio
de todo o peccado: «Nã~ permittas que a soberba. Já:
mais domine no teu sentido ou na tua palavra; pois e
.
n' ella que teve o seu principio toda a perdição)) 1 ·
. A razão é, porque só podem ser peccados nos AnJOS maus, aquellas coisas a que pode affeiçoar-se a natureza espiritual; ma~ ª. natureza ~espiritua.1 não é affectada pelos bens scns1ve1s, que sao prop~1<_:>s do corpo;
logo, é sómente affectada pelos bens espmtuaes e porisso, o diab~ peccou, a_ppete~en?o desord~nadan:ente ~s
coisas espintuaes : <: isto nao e outra c01sa mais senao
a soberba. 2
70. Perguntam, em segundo logar, em que consisti~t
aquelle peccado de soberba. Responde o mestre Angelzco que o diabo peccára, appetecendo desordenadamente a semelhança divina. Porquanto, não qi:iz ser como
Deus pela egualdade, porque, por conhecimento natural, soube que isto era impossivel,rnas por semelhança 3,
e isto d'um modo desordenado: «N'este ponto appeteceu
indevidamente a Deus, porque appeteceu como fim ult Superbiam nunquam in tuo sensu, aut in_ tuo ve_r?o dominari permittas; in.ipsâ enim initium su~psit omms perd1t10 .. ._quoniam initium omnis peccati est superb1a. Tob. IV, 14; Eccl1. X,

15.

2 Cf. S. Th. 1, q. 63, q.. 2.-Ensinavam os antigós Padres
que o primeiro peccado do demonio fôra a inveja,. que ::_oncebeu,
vendo a felicidade do primeiro homem, e que por ISSO nao J?eCCarà senão depois da creaçâo dos primeiros pa~s :. ''.Assim o diabo ...
invejando o homem, tornou-se .apostata da lei d1vma~. S: Ire.naeus,
Hreres V, 24, 4). Porém Origines affirma que esta 1.nveia n~scera
da soberba e apresenta para prova o cap. XIV de !saias, que mten·
deu do demonio. Cfr. F. Turmel, 1 p. 290 e seg.
·
3 Os textos da K>criptura (Isa. XIV, i3-14; Erech.XX\'.'III,
2) apresentados por muitos theologos, para o provar-.sao pred1~a
dos, no sentido litteral, não elo d«.m10mo ma$ cios r91s óe Bab\lq-

nia

(f

de Tyro,

ti!Uo da bemaventura, aquillo a que podia chegar por
virtude da sua natureza, affastando o seu appetite da
bemaventurança sobrenatural; que é pela graça de Deus;
ou se appeteceu como fim ulnmo aguella semelhanca de
Deus, que é dada pela graça, quiz tel-a por virtud·e da
s~: natureza e não pelo divino auxilio, segundo a dispos1çao de Deus. i' t
. Segundo Si.:are_z 2 e outros theologos que cita, o
diabo peccou pnmt1ramente sobre a união hypostatica
ou appetece~do a desordenadamente, ou recusando obe~
decer. a Chnsto Senhor, que lhes foi revelado. O que
todavia é menos provavel.
Porquanto, o primeiro peccado do Anjo deveu versar sob_r~ o fim u_ltin:o d'elle mesmo; porquanto, a vontade dmge-se ,rnmeirame~te ao fim, do que aos meios
para o con~egmr; mas a umão hypostatica não é o ultimo
fim do An10, nem natural, como é claro nem sobrenatural, que consisti.'. na visão beatifica; ldgo. 3
71. (B), Depois do seu peccado, os Anjos maus
foram destinados. aos eternos supplicios : ((Deus não
perdoou aos Anios que peccaram; mas os precipitou no tartaro do inferno para ali serem turturados» 4
(II Petr. , III 1 4! ; «Porém os Anios que não conservar.am o seu principado, mas abandonaram o seu domicilio, reservou-os para o juizo do grande dia amarrados
a c~deas eternas em Jogar caliginoso» 5 r}ud. Ep. 6).
Ensinam com mais probabilidade os Padres e thelogos
quê' se não der~ aos anjos cabidos tempo de se arre~
penderem, ponsso que, vendo claramente n'um e no
1 1!1 hoc appe~iit i!J~e~ite esse similis Deo, quia appetiit ut
.
hnem ult11'.1um beat1tud1ms 1d ad quod virtute suae naturae pote~
r~t pervemre, avert.~ns s.uum appetitu.1? a bea_titudine supernatura~
h,, q_u.ae ~st ex grana Dei; vel si appetnt ut ulumum finem iliam Dei
s1m1htud10em quae datur ex gratià, voluit hoc habere per virtuteni
s~mc, naturae, non ex divino auxilio secundum Dei dispositionem.
S. 1'h. I, q. 63, a. 3.
2
Ç~- Suare:r, de Angelis, !. VII, e. 13.
1 Cf. S. Th. 2. 2. q. 163, a. 1; Sa!mantic. de Angelis, disp .
X. dub. 3.
. , ~ Deus ai.~gelis peccantibu_s ?ºn pepercit, sed rudeI)tibus infcrm detractos m tarta rum trad1d1t cruciandos.
. • .r. ~.ngelos vero qu! i;i<?n ser~av:eru.n~ suum. pr!nc!p.atum, sed
dei eh~uc1 unt s_u1;1m dom1c1h':1m, m jud1crnm magm d1e1, vinculis
11rtcrms sub cnhgme reservav1t.
·
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mesmo intUito todos ós motivos de obrar, são de natu"
reza immovel, nem mudam facilmente de parecer: «differe, porém, a apprehe:isão do Anjo da do homem, em
que o Anjo apprehende immovelmente pelo inLllecto,
assim como nós immovelmente apprehendemos os primeiros princípios, que estão no entendimento (quorum
est intellectus); porém, o homem apprehende movelmente pela razão, discorrendo d'uma para outra coisa,
tendo meio de proceder para um e outro dos oppostos.
Por is~o tambem a vontade dO' homem a~here a al~.u
ma coisa movelmente, como quem pode aftastar-se d isto para adherir ao contrario; porém, a vontade do anjo
adhere, fixa e immovelmente>). i
ScttoL10:

Das ordens dos Anjos 2

72. Que é grande a multidão dos Anjos, collige-se,
quer do facto da Escriptura os reprçsentar sob a figura
d'um exercito 3; quer d'estas ou semelhantes palavras~
«Milhares de milhares lhe ministravam, e dezenas de
centos de mil lhe assistiamn 4 • aE a r; zão é, porque, diz
S Thoma:z., (1, q. 5o, a. 3), sendo a perfeição do universo aguillo que Deus, especialmente, tem em vista na
creação das coisas, quanto algumas são mais perfeitas,
em tanto maior abundancia foram creadas por Deusll. r;
Que os Anjos constituem uma sociedade, perfeitíssima1
Differt autem apprehensio Angeli ab apprehensione hominis in hoc quod Angelus apprehendit immobiliter per intellectum;
sicut et nos immobiliter apprehendimus prima principia, quorum
est intellectus; homo vero per racionem apprehendit mobiliter,
discurrendo de uno ad aliud, habens viam procedendi ad utrumque · oppositorum. Unde et voluntas hominis adhaeret alicui mobíliter, quasi potens etiam ab eo discedere e t contrario adhaererc,
voluntas autem angeli adhàeret fixe et immobiliter. S, Thomar, 1,
q. 74' a. 2.
·2 Cf. S. Th. I, q . 108; Suare7, de Angelis, J. I, e. 11 -14 ;
P~ta?'ius, de Angelis, 1. II, c . 1-5 ; Mane/la, n . 291 e seg.; Palm1en, th. 23-24.
3
Ili Reg., XXII, 19; Matt. XXVI, 53; Luc. II. 13.
4 Millia millium ministrabant ei, et <ledes millies centena
.
millia assistebant ei. Dan . . VII 10 .
• Et hujus ratio est, ait S. Thomar (I, q. 5o, a. 3), quia cum
perfectio universi sit illud quod praecipue Deus intendit in creatione rerum, quanto aliqua sunt magis perfecta, tanto in majod
e~cessu sunt creata a Deo.

i

i

i!

mente ordenada, ninguem o pode dúvidar, encontrando-se sempre a ordem em todas as coisas que Deus
creou.
73. De que modo, porém, os Anjos estejam ordenados, isso é que não consta com tanta clareza. Porquanto, a Escriptura chama, em varias Jogares, os Anjos por
varios nomes, dos quaes inferem os Padrs e theolo~os
que ha diversas ordens de espíritos, e assim fallam d el~
les por esta ordem : Seraphim 1, Cherubim 2, Thronos,
Dominações, Principados, e Potestades 3, Vi1·tudes 4,
Archanjos 5, Anjos 6.
E com effeito, estes varios nomes designam diversa dignidade e diversos munus. Os Padres egualmente
designam aos Anjos varios nomes e officios , apesar de
alguns confessarem que ignoram como se designam entre si: assim S. Agostinho (Enchirid. 58) escreve: a Quanto á differença que ha entre aquelles vocabulos com que
o Apostolo parece ter abrangido a mesma sociedade celeste universal (Gol, I, 16), digam os que poderem, com
tanto que possam provar o que dizem: eu confesso que
ignoro estas coisas».7
.
74. Porém Pseudo Dionysio (De Celesti Hierar-,
chia), ensinou que todos os Anjos se distribuem em
tres hierarchias, e estas se dividem em ires ordens ou
córos, de maneira que ha nove córos de Anjos. Foi seguido pelos Padres posteriores, principalmente S. Gregorio M. (hom. 34 no Ev. ), e quasi todos os Escolasticc1S, de maneira que esta doutrina tornou-se commum,
apesar de não poder considerar-se como dogma de fé,
nem como certo. S. Thoma{ declara a coisa n' estes termos 8 : a primeira hierarchia vê as razões das coisas no
mesmo Deus; a segunda, porém, nas causas universaes ;
Isa . VI, 2.
Gen . III, 24; E:rech. X, 3 .
l
Gol. I, · 16 .
4
Ephes. J, 20-2 1.
> l Thess. IV, 15.
6
Rom. VIII, 38 etc.
7 Quid inter se distent quatuor illa vbcabula, quibus univer·
iium ipsam ccelestem societatem videtur Apostolus (Gol. I, 161 esse
,:omplexus, dicant qui possunt, si tamen probare possunt quod dirnnt: t?go me ista ignorare confiteor.
K S . Thom. I~ q. 108, a. 6.
1

.2
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a terceira segundo a determinação para effeitos especiaes.
75. A primeira gerarchia que contempla a Deus,
abrange o Seraphim, o Cherubim, os Th1·onos, o Seraphim (olhando á raiz quer dizer inflammado, ou segundo a palavra arabica shm·upha, nobres) são excellentes
n'isto, que é o grau supremo de todas as coisas, isto é,
unir-se a Deus por caridade; Cherubim (ethimologicamente, cheios de sabedoria, ou, segundo os modernos,
valorosos) conhecem supereminentemente os divinos segredos 1; porém, os Thronos elevam-se até ao ponto de
receberem familiarmente em si mesmos a Deus.
76. A segunda gerarchia que se occupa na governação do mundo, consiste egualmente em tres ordens:
as Dominações determinam as coisas que devem fazerse; as Virtudes dão a faculdade para as cumprir; as
Potestades ordenam ·os meios, com que possam cumprir-se as coisas que foram prescriptas.
77. A terceira hierarchia occupa-se da execução dos
divinos conselhos. Porém, na execução de qualquer acto,
são como que uns certos principiantes d' acção que dirigem os outros, e isto pertence ao Principado; ha outros , porém, que simplesmente executam , e isto pertence aos Anjos; porém outros portam-se d'um modo media, o que diz respeito aos Archa1y·os. Estas coisas são ,
na verdade, ingenhosas, mas não são certas.

Art. li. Dos Anjos custodios it

78. Os Anjos bons assistem a Deus na governação do mundo e guarda do homem: faltaremos
por tanto da existencia dos Anjos custodios, dos
obsequias que nos prestam, assim como dos deveres que temos a cumprir para com elles.

I. Da existencia dos Anjos custodias
1

79. These : Os Santos _-Anjos sdo deputados
para guarda dos homens viadores (isto é, dos que vivem na terra).

E' certo, e até, segundo muitos, é de fé, em razão da festa dos Anjos custodios.
80. Prova-se pela Escriptura.
(a) Nos Psalmos 1 dize-se abertamente: «A teu
respeito ordenou aos Anjos que te guardem em
todos os teus caminhosn2; mas aquellas palavras referem-si! a todos os justos que confiam em Deus,
como se vê do principio do Psalmo e da interpretação commum dos Padres. Logo todos estes tem
Anjos custodias.
(b) O mesmo Chris(o adverte no Evangelho 3,
que de modo nenhum se devem escandalisar os
meninos, porque «Os seus Anjos (isto é os que vigiam sobre elles) estão vendo sempre a face do
Pae n4. S . .Teronymo expondo estas palavras (n'este
log.) diz : <<Quão grande é a dignidade das almas,
poi~ cada uma d'ellas tem, desde o seu nascimento, um ;;Anjo deputado para sua guarda.»6
(C) O mesmo Apostolo 6 declara abertamente que
os Anjos são espíritos administradores, enviados
por Deus para vigiar sobre os homens que são destinados ao ceu: <<Porventura não são todos os·esPs . XC, 11-12.
Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus
viis tuis.
:1
Matt. XVIII, 10
.
1 Angeli eorum (i. e. qui vigilant super . ipsos) semper vidont faciem Patris.
r. Magna dignitas animarum, ut unaquaeque habeat ab ortu
111•tivitatis in custodiam sui Angelum delegatum.
G
IJeb1·. J, 14•
1

2

1,

t
Da etymologia e mttneribus do Seraphim et Cherubim, vê
Oelher, O. T. Theology, § 119, 199.
_
2 C.f. S. Thom·: 11 q. 113; Su.1re1, de Angelis, J. VI, e. 1719; P~ta~1us, de A~gehs, 1. II, e. 7-10; .Marrella, n. 444 e seg.;
Palmier1, th. 61-62, Pesch, n. 403 e seg., Tepe, n. 938 e seg .

.º Qu.anto a cada um dos homens

•
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piritas administradores, enviados para ministerio,
em razão d'aquelles que tomaram a herança da
salvação»? 1 Estas palavras são commummente entendidas não só do' eleitos, mas tambem de todos
aquelles que são destinados á salvação.
8 r. Pela tradicção: A Egreja instituiu uma festa especial em honra dos SS. Anjos Custodias, e
no officio, principalmente na oração, affirma manifestamente a sua existencia: «Deus que, por providencia: ineffavel, te dignaste enviar os teus Anlos para nossa guarda»; 2 mas a Egreja é infallivel
quando affirma dogmas na sua lithurgia ; logo. 3
82. Rasão de conveniencia .
(3) Deus costuma governar as coisas inferiores
pelas superiores; porém os Anjos são superiores
aos homens ; logo, Deus protege e governa os ho..,
mens por meio dos Anjos.
(b) Quando os homens viajam por caminho que
não é seguro, são-lhes deputados guardas para protegei-os; mas n'esta vida somos quasi como via. jantes que nos dirigimos á nossa patria- o ceu,
por caminho arduo, infestado de dcmonios e de ladrões; logo, carecemos de guardas. Nem se diga
com Calvino que, posto este dogma, se manifesta
insufficiente a tutella de Deus; porquanto, Deus
serve-se das causas segundas, não como quem precisa d'ellas, mas porque isto é conveniente á sua
bondade e sabedoria. '·
83. Corollarios :
---IN~~ne omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium
missi, propter eos qui hereditatem capient salutis.
2 Deus qui ineffabili providentiâ sanctos Angelos .tuos a d
nostram ~ustodiam mittere dignaris.
3
Os testemunhos dos Padres são referidos por Pt!tavio, 1.
II, e. 7.
4 Cf. S. Th. 1, q. 113, a. 1-2; C. Gent. 1. III, e. 78-79; Catech. Rom. p. IV, e. 9, n. 4 e seg.

(/4) Quanto ·ao numero dos AnJOS custodias, deve estabelecer-se o seguinte: E' certo que cada um
dos fieis justos tem o seu proprio Anjo custodio.
(a) Isto insinua-se nos referidos textos da Escriptura e consta especialmente do consenso unanime dos Padres e do sentir commum dos fieis.
Ouçamos um d'elles, a S. Basilio (C. Eunom. III,
1): «Ninguem contestará que a cada um dos fieis
assiste um anjo » ; e porisso não pode isto negarse sem temeridade .
(b) Commummente affirma-se isto mesmo com
relação aos peccadores e aos infleis; porquanto,
Christo morreu por todos, ainda mesmo pelos infieis, e a todos mereceu os meios para a salvação.
Mas um dos meios, segundo a presente disposição,
é a guarda angelica ; logo.
(C) Affirma-se commummente que Jesus Christo n~o tivera Anjo custodio, porque a sua humanidade era regulada e protegida directamente pelo
verbo de Deus. Mas a B. Virgem teve Anjo custodio, e S. Bernardo julga que era o Archanjo S.
Gabriel.
$4. (B) Quanto ao tempo da guarda angelica.
(a) Começa desde o momento do nascimento,
segundo S. Thomaz e a maior parte dos theologos; antes do nascimento, o infante é protegido
no seio materno pelo Anjo da mãe, por isso que é
ninda como parte da mãe t.
(b) Continua-se por toda a vida, ao menos no
sentido de que o Anjo custodio nunca abandona
totalmente o seu cliente, apesar de poder deixai-o
t1d tempus, isto é, ajudando-o menos, por motivo
.
de o punir. ·
~

t
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(1) Propriamente fallando, cessa. na morte, pois
n'esse instante acaba o tempo da provação.
2.º

1

i
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Quanto ás communidades

85. (A) Os Doutores teem como muito provavel, que a Egreja tem um Anjo custodio especial,
isto é, S. Miguel.
·
(a) Vê-se realmente da Escriptura que S. Miguel outr'ora presidira á Synagoga t, porque era
qhamado príncipe do povo Judaico, e se diz que
d'ella tivera .sollicitude especial; mas a Egreja succedeu á Synagoga ; logo.
(b) As palavras que a Egreja emprega no officio de S. Miguel, insinuam pelo menos que aquelle
Archanjo é protector especial da Egreja.
(B) Tambem se ensina com bastante probabilidade que cada um dos reinos e nações, e até communidades de alguma importancia, v. gr. egrejas
particulares, communidades religiosas, teem especiaes Anjos custodios que sobre ellas superintendem. Porisso, ao povo de Israel, que peregrinava
pelo deserto, Deus di~pensou-lhe um Anjo para
protector : <<Eis que eu enviarei o meu Anjo que te
preceda e guarde no caminho e te introduza no logar que te preparei». 2 Tambem se collige que ha
outras nações que teem Anjos custodios, d'estes e
outros lagares semelhantes : «Porém o príncipe dos
Persas resistiu .. me por vinte e um dias; e eis que
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu
auxilio e eu permaneci alli junto do rei dos Per; !·--- - - - " - -

Dan. X,21; XII, 1.
Ecce ego mittam Angelum meum, qui pra_ecedat te et custodiat in viâ, et introducat in locum, quem paravi. Exod. XXIII,
1

2

sasi>. t Theodoreto (n'est. log.) declara isto nas se·
guintes palavras : «Porém aos Archanjos foi imposto este munus, que sejam governadores das
gentes, assim como o ensinou o B. Moysés ; com
cujas palavras está conforme o B. Daniel, quando
elle mesmo se diz principe do reino dos Persas, e
logo pouco depois príncipe dos gregos, e chama
tambem a Miguel principe de Israel».

II. Obsequios dos Anjos custodios para
com oe homens
86.

<

'

l

i

''

1.º

Quanto ao corpo.

(a) O Anjo custodio affasta de nós os damnos
exteriores, ou se já tivermos cahido n'elles, d'elles
nos livra : «O Anjo que nos livrou de todos os males>) . . . «Ordenou aos Anjos que te guardassem n. 3
' Princeps autem regni Persa rum restitit mihi viginti et uno
diebus: et ecce Michael unus de principibus primis venit in adjutorium meum et ego remansi ibi juxta regem Persarum. Dan. X,
13.-«Secundum Gregorium (Moral. 1. XVII, e. 8), princeps regni
Per sarum bonus Angelus fuit custodia e regni illius deputatus. Ad
videndum igitur qualiter unus Angelus alteri resistere dicitur, considerandum est quod divina judicia circa diversa regna et diversos
homines per Angelos exercentur. ln suis autem actionibus Angeli
per ~vinam sententiam regulantur. Contingit autem quandoque
quod in diversis reisnis, vel in diversis hominibus contraria meríta
vel demerita invenrnntur, ut Unus alteri subdatur aut praesit. Quid
nutem super hoc ordo divinae sapientiae habeat, cognoscere non
possunt nisi Deo revelante; unde necesse habent super his sapientinm Dei consulere. Sic igitur, in quantum de contrariis meritis et
sihi repugnantibus divinam consulunt voluntatem, resistere sibi
invicem dicuntur; non quia sint eorum contrariae voluntates (cum
in hoc omnes concordent quod Dei sententia impleatur) ; sed qui~
c.u, de quibus consulunt, sunt repugnantia». S. Th., ]. c. a. 8.)
2
Archani;elis vero illud munus est impositum, ut gentium
si111 praefecti, s1cut B . Moyses docuit, cujus dictis item B. Daniel
,: ons~ntit, cum dicit ipse regni Persa rum principem et rursus paulo pnst principem Graecorum, Michaelem quoque principem Isruclis vocat. Deut. XXXII, 8. Ct'. Zach. l, 12; Act. XVI, 9.
3 Angelus qui eripuit me de cunctis mal is . .. Angelis sui!'>
n~nn_d,avit de ~e, u,t custodiant te.,. Gerr. XLVIIl1 16; Ps. CX1 q i
çJ . /o(J. Vl 1 8et.; .

20.

)

77
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Fal-o, porém, ou affastando os objectos nocivos,
ou ensinando pensamentos pelos quaes possa evitar-se o mal eminente, como se vê do exemplo de
Tobias. 1
87. 2.º Quanto á alma.
(A) Os Anjos ·custodios affastaw os demonios
para que não nos façam mal' ou ao menos náo nos
tentem tão gravemente. 2
(8) Suggerem pensamentos santos, excitandonos ao betn 3, e affastando-nos tambem do mal,
por conselhos e correcções : o que podem fazer imrnediatamente, obrando sobre o orgão da phantasia parn despertarem aquelles phantasmas sensiveis que determinam o in,tellecto a pensar.
(C) Offerecem a Deus as nossas orações ou as
nossas bôas obras, não, na verdade, para que as
conheça, porque conhece por si mesmo todas as
coisas, mas para elles accrescentarem as suas preces ás nossas, e assim darem maior força ás nossas supplicas: «Eu offereci a tua oração ao Senhor1>. 4
(0) Infligem algumas vezes penas medicinaes :
porém isto é uma obra de misericordia e serve para a nossa salvação. 5 Porém as penas vindicativas
são geralmente infligidas pelos anjos maus.
.
(E) Finalmente, em artigo de morte, auxiliamnos d'uma maneira espeçial contra as ultimas tentações e contra os uhimos combates do demonio,
t · Tob. XII, 3. etc.-Deve lêr-se o livro inteiro de Tobias,
para se encontrar a descripção graphica das coisas que a divina
Providencia nos dispensa mediante o ministe·rio dos anjos.
2
Tob. VIII, 3.
.
· 3 Tob. Vlí 16.
4 Ego obtuli orationem tuam Domino. Tob. XII. 12. Lê o
livro inteiro de Tobias onde tão vivamente se descreve a accão da
divina Providencia por meio dos Anjos bons,
·
; Il Retr XXIVl 16 ,
.

79

~

conduzem as nossas almas ao ceu ou ao purga~
torio. 1

III. Os nossos deveres para com o Anjo
custodio
88. (A) S. Bernardo expõe-nos has seguintes
palavras: «Quanta reverencia te deve causar @Sta
pala~rra, produzir devoção, e dar .c onfiança! Reverencia pela presença, devoção pela benevolencia,
confi~nça pela ~uarda)) ~ (Serm. 12 no Ps. 90).
1. Reverencia pela presenca. Com effeito o Anjo ~~ guarda está sempre c~mnosco, e po~que é
espmto pu_ro e santo, devemos evitar tudo quanto
pode contristai-o : <<Em qualquer pousada, em qualquer recanto, guarda re'.'erencia ao teu Anjo. Porv:ntur~ estando el~e presente, ousarias fazer o que
nao fanas se me visses? Duvídas por ventura que
e~tá present~ aquelle que tu não vês? E o que sena se o ouvisses?. . . Se consultas a fé, ella prova
que não te falta a presença angelical> 3 (S. Bernard.

1. c.).

.

2.º Confiança pela guarda: porquanto é po..:.
deroso para nos soccorrer, e ao mesmo . tempo
dqvotissimo para nós; devemos, por tanto, supphcal-o e a elle recorrer nas nossas duvidas e angustias: «Estão, pois, presentes e presentes a ti,
.1 Luc. XVI, 22. Cf. J. H. Newman, Dream of Gerontius onde se descre_ve2 não menos the_ologic~ do que poeticamente, a l~cta
ela alma chnsta com o demomo antes da morte :
2 Quantam tibi debet hoc verbum inferre reverentiam af~
f~.'TC dev?tionem, confer're fidl!~iarn ! ~everentiam pr_? pra~~en~
1111, d~votionem pro .benev~len.ua, fidu.ciarn pro custodia.
·
. · ln quov!s d1versono? m quov1s angulo, Angelo tuo revercnllarn babe. 1 une audeas 1110 praesente quod vidente me non
11ud7rcs ? An praesentem esse dubitas quem non vides ? Quid si
11ud1rc~ ?•.. S1 fidern consulas, ea tibi angelicam probat praesent111m 11011 t.lecssç ,
·

1
1
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não só comtigo mas tambem por ti. Estão presentes para te protegerem ; estão presentes para te servirem de utilidade ... Porquanto, ainda que somos
tão pequeninos, é tão longo o caminho que nos
resta, e não só tão longo mas tão perigoso : mas o
que temos nó" a temer com tantas guardas ? Nem
podem ser vencidas nem st:duzidas e menos podem
seduzir-nos aquelles que nos guardam em todos os
nossos caminhos. São fieis, prudentes, poderosos,
que tememos nós P» i (S. Bernard. log, cit.).
3. º Devoção ou amor pela benevolencia : porquanto é para nós como um bemfeitor, amigo e
irmão, e será depois participante da mesma herança no ceu; logo devemos amal-o, pensar n'elle e
obedecer ás suas ·inspiraç6es: «Sejamos, pois, devotos, sejamos gratos ·a tantos guardas : reamemol-os; honremol-os quanto podemos, quanto devemos ... No mesmo (Deus) portanto, irmãos, amemos affectuosamente os seus Anjos, como nossos
co-herdeiros, que algum dia hão-de ser, e no entretanto são actores e tutores, postos pelo Pae e para
presidirem a nós>>. 2
Corollarios
89. (A) A doutrina a 1·espeito dos A1yos custodt'os,
não foi pedida de emprestimo aos philosophos platonil
Adsunt igitur et adsunt .tibi, non modo tecum, sed etiam
pro te . Adsunt ut protegant, adsunt ut prosint . . . Ceterum etsi
tam parvuli sumus, et tam magna nobis, nec modo tam magna,
sed et tam periculosa via restat : quid tamen sub tantis custodibus timeamus? Nec superari, nec seduci, minus autem seducere
possunt, qui custodiunt nos in omnibus viis nostris. Fideles sunt,
prudentes sunt, potentes sunt, quid trepidamus.
2 Simus ergo devoti, simus grati tantis custodibus : redamemus eos, honorenius eos quantum possumus, quantum debemus ...
ln ipso (DeoJ itaqu~, fratres, affectuose diligam_us ~ngelos ejus,
tanquam futuro~ allquando cohaeredes nostros, mtenm vero actof().li et tutores a Patre positos et praepo5itos nobis. Sobre os An-

cos. _Não obstante alguns philosophos Platonicos terem
e~cnpto de passagem bellas coisas sobre o Anjo custod10 1, nem por isso d'~qui os Pa,dres provam pelos seus
commentar1os a doutrina cathohca sobre esta materia
mas pela Escriptura, c~mo já notámos, e mais diffusa~
n:en~e o mostrou .Petavzo (1. e., c. 8); e porisso, as trad1cçoes dos Gent10s, que por outro lado são bastante
co~f~~as, nada mais são senão restos da revelacão feita
pnm1trvamente aos homens .
'
··
go ! B) ÇJ _culto dos Anjo~ não é de maneira nenhumq. super~tzcwso, mas é mzato util. Esta these vae direita aos mnovadore~, que, com Calvino á·frente, dizem
yue o culto dos An1os nos affasta do culto de Deus·
aQue coisa tão. contraria é dizer-se que nos affasta~
de Deus os An1os qu~ foram instituídos para nos attestarem q1:1e e~tava mais presente o seu auxilio» ? 2 Porq.uanto, ~st_o e falso, venerando nós os anjos como mmCl<~s e mm1stros de Deus, de ~aneira que a gloria que
l~1cs damos redunda ~o propno Deus, como já o adverlla S. Be;'tza~·do (L c1t.): « Comtudo seja dado a elle
(Deus) nao so todo o amor, m<is tambem a nossa honra, do qual tanto pm·a ellescomo pa1·a nós é tudo d'onJc podemos -honrar ou amar, d'onde merecemo's ser
amados ou hon;ados )) 3. Nem serve o dizer com Hodfi,'C ~ que os Anjos não devem ser mais honrados do
11uc os ventos e os raios. que são. egualmente ministros
1. e Deus ; porqu~nto, o 11lustre auctor devera advertir
que l;a .grande d1f!erença entre os ministros inanimados
e os •ammados e livres, dos quaes diz a Escriptura mes·
i1~M .:u~toJios es ~reveu

um _piedoso opusculo Chardon, Mémmres
traduzido em inglez, «Memoirs of a Guardian
An~v].,, Baltimore, 1871.
Cf. Pe~ai;. de Angelís, J. li, e. 7 ; Hurter, n. 448.
,
_quam 1g1tur.praep?st~rum est ab :\ngelis nos abduc1 a
Ih o, c1u1 m hoc sunt constituu, ut praesenttorem ejus opem nobis

111111 J\n~11 G~rd1en.

!

111~111ntur .

:t To.tu~ tam en ei (l?eo) reddatur et amor et honor noster
11 q1111 ta111 1ps1s qu.arn nobis _est totum, unde honorare possurpus ve

undc nrnan honoranve meremur.

1111111rc,

• .

1/1~dFt!? ~ystematic

Theology, vol. I, 642.-Que o culto
9), pela auctodo Verbo F:n-

1111~ A111os e 1eg1t1010, ~cmonstra-o Petavio (I. e. e.
1 tdudn dns l ';idrc~ e' nos o demon straremos no Tr.

' ,,,.,.,,,{o.

Th1.•ol").\iu llnsmatica - -VoJ. 4."

http://www.obrascatolicas.com

6

1

1

1

1

1
1

!
!

j

. i E. .

83

CAPITULO li

DOS ANJOS

ma 1 : aForam excessivamente honrado~ o~ teus amigos,
foi excessivarpentc confortado o seu prmc1pado•.

da a rugir em volta de vós como um leão raivoso,
procurando a quem devorar ... Porquanto não temos sómente a luctar contra a carne e contra o
sangue, mas contra os principes e potestades, contra os regedores d'este mundo de trevas, contra as
iniquidades espirituaes ... l> 1
D'aqui daramente se collige que nós não ;somos sómente 'tentados pela concupiscencia, mas
tambem pelo diabo, que se serve da concupiscencia e das coisas externas: para nos attrahirem para o mal.
92. (B) A rasão o persuade.
Na verdade, a rasão não demonstra a existencia da tentação diabolica, mas mostra a sua convemencia :
(8) Da parte de Deus. Porquanto ê conveniente
Ja parte de Deus aquillo que manifesta a excellencia e a necessidade da graça, assim como a sabedoria divina ; mas para isto serve a tentação diaholica, porque os homens, tentados pelo demonio,
percebem melhor a necessidade da graça para resistir ao demonio, e por outro lado, Deus, soccorrcndo o homem tentado, mostra como do seu mal
podc,.tirar maior bem.
(8) Da parte do homem: porqu e, por meio de
tae;:s tentações, aperfeiçôa-se, corrobora-se a sua
JJirtude; sente melhor a sua propria fraqueza e estimula-se a verdadeira humildade~· corntudo, resistindo ú tentação, faz penitencia pelos peccados passados.
(C) .!!..~parte do mesmo demonio; porquanto,

Art • .111. Dos Anjos maus

2

Os dernonios combatem o homem de dois modos : d'um modo ordinario pela tentação, extraordinario pela possessão e magia; d' estas coisas foliaremos em separado.
I. Da tentação diabolioa
91. 1.º Thcse: fi maior parte õas vezes os cerqoi,1os excifarq o homerq ao peccado, ou tentamno.
• d. b 1·
(A) Escript. A existencia da te~t~çao
ia o 1ca
demonstra-se evidentemente na Escnptura . No Velho Test. vêmos que os nossos primeiro_s paes são
indusidos pelo diabo a .peccar 3 ; e o piedoso Job
é por elle egualmente tentado ~ pecc.ar. ~o Jo!ovo
Test . o diabo combate o propno Chnsto ; estimula o traidor Judas a entregar o divino Mestre 5, e
a Ananias a mentir ao Espirita Santo 6 .
Além d'isto d'um modo geral, S. Pedro e S.
Paulo, exhorta~-nos a que nos acau~elemo_s da tentação diabolica : (( O -vosso adversano, o diabo, an1 Nimis hono rificati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus
est principatus eorum. Ps. CXXXVIII, 17.
.
2 Os Anjos teem tido varias nomes ; chamam-se dae~1 on1~
ôu daemo11es ( Deut. XXXII, 17 ; Luc. VIII, 33; Ma!t: XV~ll , 31) '.
spiritus nequam (Lac. XI, 26 ; Act. XIX, 12); sp1rzt':'s, 1mmund1
( Luc. VIII, 29); mundi rcctores teneb_rarum harum, sp1r1tualza nequitiae (Eph. VI, 12). Um d'elles é udo como chefe dos ou.tros e
chama-se princeps hujus mundi (Joa. XII, 3 l ; XIV, ~o 1 ; prmceps
daemoniorum (Matt. IX, 34); Satan (Luc. XI, 18); d1abolus (Matt.
XXV, 31); deus hujus saecuii (JI C01·. IV, 4) ; draco magnus, serpens antiquus ( Apoc. XII, 8). Cf. Manella, n. 426, not. 1. .
3
Gen. III 1-6.
1
Afatt.IV, 3 -10.
'' Joa . XIII, 2, 27.
Act. Vi 3.

1 Adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens, circuit
q111H!n.:ns quem devoret ... Quoniam non est no bis colluctatio adv1·r~L1s l:arn c m l.!t sanhuinem, sed adversus principes et potestates,
11t!Vl•rs11s mundi rectores tenebrarum harum,contra spiritualia neq1111L1c ... !. r'l'tr. V, l' -~1; Ephes. VI, 12; cf. Luc. XXII, 31; VIH,

1J,
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argumentos foram claramente expostos por Suarer,
de Angehs, !. VIII, e. 18, n. 18· 26 ..
2
•
Cf. Cateck Trident . (p . IV, sexta petit . n. 5); Schram,
Instlt. theol. myst. ~ CXIV e seg.; S . Bonavent . (in 2 . dist. 8,
p. 2. a. 1) .
·
3
Tu solus nosti corda filio rum hominum. li Para[. XI, 3o.
4
~ideli,s e~t Deus, qui non patictur rns tentatione proventL1111. 1 e. or' xl 1J •

DO~ ANjOS

94. 3.ª Remedio contra as tentações diabolicas.

(A) Antes da tentação: (( Vigiae e orae para não
entrardes em tentação» 1. :
(a) a saber: deve. vigiar-se sobre os sentidos,
quer externos, quer rnternos, porque em vista do
que fica dito, o demonb se serve d'elles para nos
tentar;
(b) Devemos orar, porque só com as nossas
forças somos mais fracos para vencer o diabo e
carecemos da força da divina graça para venc~r
mos a tentação, e esta força obtemol-a pela oração.
(B) Na propria tentação: devemos resistir desd~ o principio, ~ não entrar em disputas . com o
dtab?, porque aliás seremos por elle vencidos pelo
soph1sma. Se a tentação é violenta recorra-se á
oração, e se fôr possível ao director espiritual.
(C) Depois da tentação: não attribuamos a nós
mesmos nenhum resultado da victoria, mas demos graças a Deus, por cujo auxilio sahimos victoriosos: aliás, a breve trecho, cahiremos em novas
tentaç6es. 2

"
II. Da obsessão e possessão diabolica a

95. 1 .º Noção. (A) Obsessão, é a acção do demonio que do exterior como que cerca e combate
o corpo do homem, affcctando-o com diversas mo•

1

Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem . Matt.

XXVI, 41.
2

•
O que aqui expomos e m breves palavras, encontral -o-has
11~111~ lnrgamen~e exposto no Catech. R om . !. e. n. 9-10; apud
S,•/11'11111, ob. Clt. § CC. e Se(\.
l ' 'f .,..,
'
.
L . · u~yraeus, de Daemoniacil.; D . Calmet, Nouvelles
1ll~~c,rt. D1ss . sur !es possess., a. 2; Schraw, In stit . theol. mvst .
W, c._c.v ~ ~cg . ; ~1ket, L~ Mystique divine, t ..III, e. 9-11; Kí"tto,
t,ydo~cd1n of Bibhcal L1terat . , verbo Demomacs; Trencl1, Miral'lo" oi O·. 1.ord, Appkton 1890 pp. 1·61, 246, 389 etc.
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apesar do diabo· algumas vezes vencer os homens,
comtudo, é por dles muitas vezes vencido, e em
ultimo lagar, é vencido pelos meritos de Christo·,
e assim experimentará maior confusão. 1
g;3. 3.º Modo porqtte s·e realisa a tentação diabolica. 2
(A) O demonio não pode obrar directamente
sobre o intellecto e sobre a vontade, porque o intellecto e a vontade são faculdades meramente espirituaes e livres. Mas· só Deus, em razão do domínio supremo que possue, pode obrar sobre as fa-·
culdades espirituaes livres: ((Só tu conheceste os
corações dos filhos dos homens.>>·3
(B) O diabo pode obrar :
(a) sobre os sentidos externos, a saber: amemoria e a imaginação, porque estas faculdades são faculdades sensiveis, e o demonio pode obrar n'ellas,
porque a natureza sensível e corporea, obedece
aos Anjos. O diabo pode, portanto, apresentar más
imaginações, ainda mesmo contra a nossa vcntade.
(b) Sobre o appetite sensitivo, excitando as paixões e dispondo os humores do corpo de modo
que nos inclinemos a peccar. Comtudo, em todos
aqueiles casos, os homens conservam a sua liberdade e podem, com a graça de Deus, vencer as
tentações: «Deus é fiel e não consentirá que sejaes
tentados acima d'aquillo que podeis, mas fará com
que colhaes proveito da tentação)). 4
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1

lestias, e vexando ao mesmo tempo ~ alt:ia com
tentações graves, como se refere na h1stona de S.
Antão.
(8) Possessão, é a acção do demo~io que entra
no corpo do homem, n'elle mora, e ah opera, .servindo-se dos sentidos e dos membros, e produsmdo
actos insolidos. Os signaes da possessão diabol~ca,
segundo o Ritual Romano, são .<cfallar com muitas
palavras uma lingua desconhecida, e entender a de
quem as falla; manifestar coisas distantes e ?c~cul
tas; mostrar forças acima da edade ou cond1çao, e
outras coisas assim; e se se dão muitas ao me~mo
tempo, são indicias mais seguros».~ Mas o Ritual
adverte ao mesmo tempo o exorcista «para que
não dê facilmente credito a quem se diz obsesso
do demonio, mas deve tomar conhecimento dos
signaes pel~s quaes se differenceia o obsesso dos
que são trabalhados ou po~, bílis negra ou por algmna enfermidade.»,2 (De ~xorc. obs~ss ) .
.
E isto é hoje tanto mais necessano, quanto e
sabido, que no somno hypnotico se dão mmtos. phenomenos gue parecém imitar a possessão d1abolica.
·
q6. 2.'' Existencia . Combatem · ~ ve:dade da
possessão diabolica, não só os Raczo~altstas, mas
tambem não poucos Protestantes e ate ~lguns Catholicos, que affirmam, que os endemonmhados, de
que falla o Evangelho, foram simplesmente doentes, e que Christo e os Apostolos se accommodaram á opinião dos Judeus.
Ignota lingua loqui pluribus v~rbis vel loque;item intell~ 
gere, distantia et occulta pate~ac~re, vires supra aetaus se~1 cond1=
tionis naturam ostenderc et aha 1d genus quae, cum plar1ma oc
currunt, majora sunt indicia·
.
d
2 Ne facile credat aliquem a daemo~10 ob~essum .~sse, . se
nota habeat ea signa, quibus obsessus d1~nosc1tur ab 11s qm vel
atrâ bile, vel morbo aliquo laborant.
1

97. These: :iJevem admiffir-se as possessões demoniacas, quer antes quer depois de rfhrisfo.

(A) A Escriptura. (3) Porquanto, nos Evangelhos,
se faz muitas vezes menção dos obsessos pelo demonio, çlistingllindo-os dos enfermos: ccApresentararn-:lhes todos os que passavam mal, todos os
que padeciam varias enfermidades e tormentos, e
aquelles que tin.ham dernonios ». t
(b) Além d'isto, Christo apresenta-se como fallando aos demonios, increpando-os, prohibindolhes que não fallassem, ou ordenando-lhes que
sáiarn: «Lançava fóra muitos demonios e não consentia que foliassem, porque o conheciam ... Espirita mudo e surdo, ordeno-te que sáias d'esta pessoa, e não entres mais n'ella». 2(C) Finalmente, Christo deu aos Apostolas o poder de expulsar demonios, como distincto do poder de curar enfermidades, ao mesmo tempo, prescreve-lhe os meios-pelos quaes podem expulsai-os 3 •
Porém, se as possess6es demoníacas não passam
de doenças naturaes, Christo, certamente, enganara os Judeus os Apostolas com o seu modo de
obraf e com as suas palavras. Ora tudo isto repugna; logo.
(d) Nem pode dizer-se que o Senhor se acommodara ao erro dos Judeus; porquanto, Deus pode acornmodar-se aos homens no seu modo de fallur, para melhor ser por elles entendido, mas não
pnra os enganar.

e

1 Obtulerunt ei omnes male habentes, variis languoribus et
tormcntis comprehensos, et qui daemonia habebant. Matt. IV, 24;

VIII; 1G .

~ Daemonia multa ejiciebat, et non sinebat ea Ioqui, quonium sciebant eum . . . Surde et rnute spiritus, ego praecipio tibi,
oxi nh co, et amplius ne introeas in eum. Marc. I, 34; Luc. VIII,
:lo.
:1 l\lall. X. 1; Marc. XVI, 17; VIII, 28,
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E na veróade, Christo manifestamente teria enganado o povo e os discipulos, se tendo conhecido
que as possessões diabolicas eram uma ficção da
imaginação, fallara de modo que confirmasse os
seus erros. Isto illustra-se com alguns exemplos.
Depois de ter expulsado os demonios 1, calumniando-o os phariseus por ter feito este milagre em nome de Belzebuth, não nega que expulsara os de..:
monios, masnega sómente que o fizesse com poder
de Satanaz : além d'isso, oppõe o seu reino ao rei:..
no de Satanaz, e prova a sua divina missão pelo
facto de expulsar os demonios com o dedo de Deus.
Porém, toda aquella argumentação seria enganadora e illusoria, se não houvera nenhuma possessão diabolica. Acresce a isto que Christo não só
fallara do mesmo modo em presença· do povo, mas
tambem privadamente a sós com os discipulos. E
assim, quando os discípulos, depois de feita a prégação, voltaram para elle com alegria, dizendo: «Senhor, até os demonios nos obedecem em teu no.:
me" 2; em vez de corrigir o seu juízo, antes o confirmou, dizendo: «Via a Satanaz cahir do ceu, como um raion. 3
(e) Finalmente, a coisa confirma-se com o exemplo dos Apostoles, que por muitas vezes expulsaram os espiritos immundos 4 • E para que não res:..
tasse a mínima duvida da presença do demonio,
narra o que succedera a alguns exorcistas Judeus
que queriam imitar a Paulo: «Ü espírito· mau, respondendo, lhes disse: conheci Jesus e sei de Paulo: porém vós quem sois? e saltando sobre elle o

o homem em quem estava o demonio pessimo, arremetteu contra elles ... » t ( 15-16). Logo, é certo, que
no tempo de Christo e dos Aposto los, houve alguns
homens infestados do demonio.
98. (8) Consta pela Tradicção, que nos primeiros seculos houvera varias possessões do demonio,
e que os christãos tiveram o poder de expellir os
espiritos immundos: pois diz Tertuliano (Apologet.,
c. 23): «Apresente-se alguem nos vossos tribunaes
que conste ser atormentado pelo demonio: ordenando qualquer christão áquelle espírito que folie,
elle confessará logo com verdade que é o demonio,
assim como que Deus é falso ... Se não se confessaram demonios, não ousando mentir aos christãos,
alli mesmo estrangulae aquelle pedido christão. Que
coisa mais clara do que isto? Que prova mais cabal se póde dar a este respeito» 2 ?
Muitos outros testemunhos poderiam apresentar-se por onde podia demonstrar-se que fôra esta
n persuasão commum dos Padres. O mesmo consta
da praxe da Egreja, que instituiu a ordem especial
dos Exorcistas para expulsar os demonios, e no
Rituttl ha preces especiaes para libertar os obcessos do diabo; assim como da historia, que refere
muitos casos de possessão, sobre a verdade dos
quacs é difficil duvidar a.

1 Luc. XI, 14-26 .
·
Domine,etiam daemonia subjic.iuntur nohis in nomine tuo.
Luc. X, 17 .
3 Videbam Satanam sicut fulgur de ccelo cadentem.
1 Act. V, 16; .XIX; 12.
2

1 H.espondens spiritus nequam dixit eis: Jesum novi et Pauli1m seio: vos autem qui estis ? Et insiliens in eos homo, in quo
t'l\lf doemo11ium pessimum, invaluit contra eos ...
1
Edatur hic aliquis sub tribunalibu s vestris, quem a daen10nc agi constet: jussus a quolib et Christiano loqui spiritus ille,
111111 se daemonem confitebitur de vero, quam alibi Deum de fal·
fü , . . Nisi se daemones confessi fuerint, Christiano mentiri non
11ud1.1ntcs, ibidem iliius Christiaui procacissimi sanguinem fundi te.
t}uid isto opere manifestius ? Quíd hàc probatione fidelius ?
3 Cf. Ribet, ob. cit. p. 198 e seg.; Leriche, E tu de sur les
PnM~cssions en générnl et sur celle de Loudun en particulier, Pa1'1~,

1H>q.
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~~I · (C) Ra\áO. A razão ll<ÍO p<'>dc, na verdade,
demonstrar a existencia da possessão diabolica. mas

sómen~e a sua possibilidade, dada a existenci~ dos
dcmomos. Porquanto, sendo o demonio dotado de
gr~nde sagacidade e poder, póde fazer muitas mais
coisas ~e que os cultores do hypnotismo; porém
estes podem governar a pessoa magnetisada de tal
manc1~a; que a seu bell'prazer dirijam as suas forças ph1s1cas c morncs, até mesmo contra a sua inclinação ; logo, a fortiori, póde fazei-o o dcmonio.
Se se perguntar a razão porque Deus pcrmilte
a possessão, responde S. Boave11/11ra (na :i. dist.
8, p. 2, a. 1, q . 1): «Porém o Senhor permi tte isto quer p~r~ ostentação da gloria (Joa. IX, 3), quer
para puniçao do peccado, quer para corrccção do
pcccador (T Cor. V: 3). quer para nossa instrucção •i. 1
·
100. ~·ºRemedias'!. que costumam emprcgarse para atas tar os demonios são :
(a) A purgaçlío da consciencia pela confissão
sacramental;
(D) a frequrncia da Eucharistia;
(C) a oração com o jejum ;
(d) a frequencia dos sacramcntaes, especialmente a agua benta ;
(1) finalmente os ex0rcísmos, os quaes comtudo
deve!11 ser empregados caut<imcnte, e com licença
do Bispo, ao menos fazendo-se publicamente e mm
solemnidade.

Permitt.it ~aut~m hoc lJominus sivc ad gloriae suac ostcn ·
s10ncm _(Joa . IX, J ), s1~e ad p_eccati punitionem, si~· e ad peccantis
corref?t1onem (I Cor. \ '· 3 ), s1ve ad nostram eruditionem .
- Cf. R1bet, ob . clt e. 11, p . 232 e seg.; Schram § CCIX
e scg .
.

1

nos

() 1

ANJOS

II. Da magia, do magnitismo. spiritismo

e hypnotismo

i

1o1 . 1. º Estado da questão .
(A) Magia::! é o poder de praticar maravilhas e

coisas insol~tas. Distinguem-se duas: natural pela
qual se fazem coisas admiravcis cm virtude das
forças occultus da natureza ou por auxilio da ligeireza de mãos ; diabolica ou negra, pela qual se
fozem prodígios com auxilio do dcmonio.
Alguns cultores das sciencias cnhiram cm suspeita de commercio com o diabo; porisso quepela investigação deligente das forças naturaes, podernm fazer <ilgumns coisas que eram julgadas pela piche como rrodigios . ~ôs não tractamos aqui
da magia natural, mas da diabolica.
102. <>s thcologos fazem corn1T.ummcntc dístincção entre crime, facto e arle magica.
(8) Crime de magia é o e:xforço intimo de praticar maravilha . . com auxilio do dcmonio, quer se
~iga o etfoito quer não. Pôde commetter-sc de dois
modos : por facto explicito qua1ido algucm falia
com o demonio. ou realmente ou com a imaginação~ por facto impli<:ito 4w111do algucm emprega
meios que. nem pnr in:->tituiçáo de Deus nem da
Egrcja, tem a virtude de produzir o effoito que se
espera, pois um tal ctleito só póde ser produzido
pelos espiritos malignos . Que pôde ser commettido
este 1.Tirne, colligc-sl' das leis cm que Deus o prohibiu. "Não vades procurar os magos, nem queiracs
saber nlguma coisn, dos feiticeiros ... O homem
1 Ct'. S . Thom . :l . 2. 4. q .' Hit j; S11m·e1. de Religione, !.
H; DP/ Rio, Disquisit. magicae; Bei-gier, Dice . de Théol . verbo
Magicie11; Ribet, Mvstique div . e. 12-23 ; K110U. de Deo Creatorc,
~ 1R4 e seg . ; Ju11gniam1, de Deo Crcat . n . 1 5 1_ese~.
~ Cf . J-:11cycJopoedi,1 Brita11. verho mag1c.
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ou mulher, em que houver o espirito pitonico ou
de advinhaçáo, morramn '·
R~al~1entc os homens pequenos, attrahidos pe~a c':1nos1dade, pódem chegar até tal excesso de
1mp1ed~de q~~ se persuadam poder conseguir do
demonio aux1hos para poderem dar satisfacáo aos
·
seus depravados desejos .
1 o3 . (a) Porém, a ar/e magica define-se: a faculdad~ de, yostos alguns signaes, produzir cffeitos
adm1rave1s, por auxilio do dcmonio, com cer/e"'a e
~01~sta11tcmente . .E? tendida n'este sentido, não d'-cvc
tacilmente admlttir-se. Porquanto, a virtud<.: dos
dernonios é limitada, e nem elles pódem fazer coisa alguma além da natureza, sem a permissão de
Deus, como claramente o · ensina S. Àl(osti11 1w ~:
"Póde crêr-sc fi~mementc. que Deus on;nipotente
póde fazer as coisas que qmzer, quer l'indicando.
quer pra~stando, nem os demonios pódem fazer ai~
guma coisa segundo a potencia da sua natureza,
senão aqu~lo qu_e permittir Aguelle, cujos juízos
~ccultos s~o mmtos, e nenhuns d'clles injustos».
Esta doutrina é approvada por S. Thomar. J: E
na v~r~ade, que_m presumirá dizer que Deus ha ·-de
permmir, por let c~r!a e sempre, aos demonios que
exerçam a sua mal1~ia ~ poder, todas as vezes que
os magos usarem oe s.1gnaes determinados;> Por
outro lado, os espiritos maus nem sabem tudo nem
estão presente5 em toda a parte; e até mesmo são
•

1

J\o.n declir:ieri~ ad i:1agos, ncc

a? ariolis aliquid sciscitemi-

nl : ·: Vir s1ve muher, m qmbus pythomcus, vel divinationis tuerit

sr,mtus, morte moriantur. Lev . XIX 31 · XX r 1 · cf

XVIII,

10-11.

'

'

'

'

Deut
.

.

Firmissime cred~nd~m e~t c:rnmipotentem Deum omnia
posse facer".! q1:1ae volue.nt, s1ve v1nd1cando, sive pracstanJo, nec
daem~n:s ahq~td ?rer~ri ~ec~i:dum naturae suae potentiam, nisi
quod !IL .r.erm1s~r1~ cu1us /ud1cia occulta multa sunt, injusta nulJa . De C1v1t . Dei, hv . XV li, e . 18 .
J S . Theol. l, q. 1 10, a . 2 .
2

mentirosos e infieis ; porisso póde, a maior parte
das vezes, a(:ontecer que os signaes postos pelos
homens perversos, ou os não advirtam ou não os
attendam. Quão loucos são pois os que confiam
no diabo!
104. (C) Difficilrncnte póde negar-se que hafaclos magicas, praticados por auxilio do demonio,
digam o que muito bem quizcrem alguns poucos
theologos, seguindo a Eng. Kluppe/l t.
Porquanto, a Escriptura falla de alguns factos
d'esta natureza: "Porém Pharaó chamou 03 sabios
e maleficos, e clles mesmos fizeram tambem algumas coisas semelhantes do mesmo modo, por prestidigitações egypciacas e por segredos»!.
Do mesmo modo, no N. Testamento se tracta
de obras magicas praticadas por Simão, Elimas e
pela rapariga pythonissa 3 ; e Christo e Paulo declara que ha-dc haver grand.!s signacs e prodígios
no tempo do Anti-Christo "a tal ponto que induziriam a erro (se fôra possível) até mesmo os
escolhidosii 4 •
Porisso, S. Agostinho, fallando d' estes prodigios,
diz: «Accrescentamo~ muitos milagres das artes
humanas, isto é, demoníacas por meio dos homens,
e até dos proprios dcmonios por si proprios : e se
quizerem negai-os, nos opporcmos á mesma verdade attestada pelas sagradas Escripturas » :;.
1 ln >tit. th . do3 . l. 1, § 77, not. ·h onde diz: nArhitramur
quaecumque Jc eo rerum generc venditantur, esse commentitia
aut somnia de::lirantis phantasiac"
2 . \·ocah!t autcm Pharao sapi.cntcs et makficos, et fecerunt
•
e.uam 1rs1 per u_icantauoncs a..:gypt1acas ct arcana quaudam simihter . Exod. \.·Ili, 1 1 _
3 Act. VIII, 9 11; XIII,~; XVI, 16.
1
4 }!ª ut in errarem inJi.:antu~ (si ficri potest) etiam elccti.
Matt XXIV, 24; ll Thess. li, 9.
"' .AJJ1111us ct. humanarum ct magi..:arnm, i. e. per homines
daemornaçarum aruum, ct tp~orum daemoaum per se ipsos multa
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Muitos factos d'c:.ta ordem são narrados pelos
escriptores ecclesiasticos, e não obstante alguns serem fabulosos, não poucos são referidos por varões
illustres pela doutrina e pela piedade, que attestam
a sua authenticidade '·
Todas estas coisas ensinam os Moralistas, que
são illicitas sub gral'i. Deve comtudo evitar-se a
nimia credulidade, e sendo difficil discernir o effeito magico do natural, na duvida deve ter-se qual4uer facto por natural, cm quanto não constar o contrario,como sabiamente o adverteJ.Ft'rraris (prompt .
bibliotheca, na palavra superstitio).
1 oS. (B) 1\'o nosso tempo, sob u nome de magnetismo_, spiritismo e hypnotismo, deram-se muitos
phenomenos que se tornaram de direito publico, a
respeito dos quaes se póde investigar se são diabolicos ou não.
t06. (a) O inventor do magnitismu allimal foi
Antonio i.l'Iesmer, medico Vindobonense, o qual, no
fim do scculo xvm, procurando novos modos de
curar, julgou que encontrára um meio admiravcl
n'um certo fluido subtilíssimo, que é semelhante ao
fluido magnetico, e suppôc-se que mana dos corpo s
animaes e até mesmo se infiltra inteiramente em todos os corpos. Desenvolveram o seu systcma os seus
discípulos, principalmente Pu_Ységur, J. Braid ':I ·
miracula : quae si ne~are voluerimus, eidem ipsi, cui crcdimus sa crar_um littcrarum a<lvcr ~ ahimur \'eritati . 1lc Civit . Dei, 1. XXI,
<:. ó .
1
Não entra no nosso proposito dis..:utir estes fact o s e expór as varias formas Ja magia . N'c stt' po nto lê Gnrres, Jie Chrisrliche .Mystik. vol .. 4; Ribet, I. cit . ; de Alin·ille, Des Esprits et de
leurs manifestat10ns; B1joua1·d, Des raprorts de l'homme av cc le
demon, 6 vol. in-8", Paris, 1863-64; Perrone, Je Virtute Religioni s,
r. 1 1. s. 1' e. 2 et s. 2.
2
.
Cf. Deleure, Historia critica do magnetismo animal, Paris, 1813; Puységur, Mémoire pour servir à J'histoirc .. .-duma gnétisme, Paris, 1830; J. Braid, '.\leurvp_nolo~y, or ~he R~tionalc
of nervous sleep., . London 18+1; A . H 'ood, \l\'hat 1s Mesmcnsm,
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. São espccial~cnte trcs os phenomenos attri·
bmdos ~o masnet1smo, que são prodmidos ou pelas ges~ICulaçoes das mãos ou pelas substancias
magnettsadas, ou tambem pela simples ordem da
vontade, expressa por palavras: as c01wulsóes e
v?rios cffeit<:>s phisiologos, que variam segund~ a
diversa condição dos enfermos, um certo estado de
paralysi~ e catelepsia, no qual os membros se tornam rcg1do.s e desapparece a sensibilidade; o somno magn~tzc?_, no qual o magnetisado, apesar de
estar destitmdo do uso dos sentidos comtudo vê
. li a, e até tem conhecimento de' coisas admi-'
ouve e ta
ravcis que antes lhe eram desconhecidas e vê as
_,
.
'
acçoes qu; se taz~~ .occultamente e lá ao longe.
r 07 . 1)) <) cspzntzsmo moderno 1 nasceu nos Estados-Unidos da Amcrica. Já no anno 1832 tres
~eninos hric.ando com a mão posta sobre a r'neza,
fizeram-na girar, e esta pratica espalhou-se alli ao
longt! e por largo .
Porém, no anno de r 848, começou uma nova
J.:hase d'esta brincadeira, n'uma pequena villa do
Estado Neo-Eborcnsc, chamada Hvdesville a sa',./
l
bcr, n ' uma casa occupada pela familia
methodista
f_'ox; ouviram-se cst.ripitos e rumores; duas rapar_1ga~, .estup~factas, sim, mas não aterradas, que alh v1v1am, JUlgan~o que havia alli espirita, pcdir~~-lhc que se dignasse responder por pancadas
distmctas ; o que assim succedeu, e por tal modo,
I::dinhurgh,b 1.'<51;
lh-ide11hai11, Animal ma<>nctism
•
p
.
,.,
• Londo 1xx
. <. 0 '
errone'. o · c~t. n. 400 e seg . : E11cyc/opoedi,1 Britamuca verbo

i\1ag11et1sm animal.
'
1
Cf. E. H'. C"F':on, l\lodern Spiritualism, Bosron 1855,
Edmonds a11d Dexter,_ Sp1ntuahsm, N. York 1854-55; Allan Kardec, Le livre des espr!ts, _Le livre des mt!diums, Paris 1864 -1865 ;
O . Brownson, !~~ Sp_1nt Rapper; Crookes, Researches on thc
Phenomena of Sp1r1tnaltsm; Fnci-cl . Rriti11111irc1. verbo Spirit11al1sm.
•
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que pouco depois se tornaram medianeiras entre
os espíritos e as pessoas que quizessem pôr-se em
rnmmunicação com elles. Depois, esta brancadeira
diabolica, tornou corpo não só na America mas em
toda a Europa e nos annos de 1852 e 54 tornou-se
commum.
Houve porém varias fórmas de spírítismo, porquanto algumas vezes os espíritos davam respostas
mediante as mezas rolantes,qucr ferindo varias pancaJas, quer escrevendo por meio d' uma pena ou lapis, ou por mão do meio: porém algumas vezes a
evocação e apparição dos espiritos 1 fazia-se dircctamente.
Todas estas coisas são acompanhadas com vanos phenomenos mechanicos, nos quacs pareciam
suspensas as leis da natureza da gravidade dos
corpos luminosos, apparecendo relam pagos e ful~o
res que de repente desappareciam, ou tambem com
estrepitos que imitavam o sibilar dos ventos e rumor
das aguas, ou com sons harmoniosos, imitando as
vozes humanas, phisiologicos, isto perturbando-se
as funcções vitaes.
Comtudo, de modo nenhum deve duvidar-se,
que em tudo isto se deram muitas fraudes, e é
muitas vezes difficil discriminar o verdadeiro do
falso 1•
I08. (C) Mas já e tt!mpo de foliarmos do hypnotismo !, o qual principalmente n'estes ultimas
1
Cf. ,\f,1tignon, La question Ju Surnaturd, :; . p., c. 8 ;
Pailloux, Le magnétisme et le spiritisme, Entret. V; Perrone,
ob. cit. n. 668 e seg.: Home, Lights m1d shaJows of Spiritualism .
2 Cf. Charcot, Leçons sur les maladies du systi:me ncrvem.:,
etc.; Ch . Richet, L'homme et l'intetligence; P . Richer, Etudes
cliniques sur la grande hystérie, Paris, 1885; Màic, Le merveilleux
et la s.:ience; Touroude, L'hypnotisme; Alo11tin, Le nouvcl hypnotism; Bjornstrom> Hypnotism; Benrheim) De la suggcstion et de
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tempos despertou a attenção dos peritos. Por varias meios se procura o estado hypnotíco, com palavras imperiosas, ou lambem por simples suggestáo mental, ou pela vista dos olhos ou aperto das
mãos etc.
Affirma-sc geralmente~ que ninguem, accordado, póde ser hypnotisado, se primeiro não tiver dado, ao menos implicitamente, o consentimento; porem o somno natural pódc mudar-se em hypnotico. Mas os phenomenos principaes do hypnotismo
são os somaticos, os i11tellectuaes ou mixtos.
Os primeiros, que são assim chamados, por affectarcm principalmente o corpo('1•;;1a)sáo a letlzargia, a catalepsia e o srmmambulismo 1, posto que
ses applications <) la thér<ipcutiquc; A . Atolf, Der hypnotismus,
anglice redditum nll ypn•1tism•, 1Xq3; F11rico Morse/li, 11 magne tismo animale, la fas.:ina1.ione e gli stati ipnotic i; Franco , L'ipno tismo tornato tli moda; Lelv11g, La vérit.: sur J'hypnoti smc; P.
Coconnier in pcriod . "-<'l'llt' 1710111iste, 18q3-; 896, p . 152 e seg .
vel in opere L"Hyp•wtismc f r,111c, Paris, 1S~i8, ubi multa alia opera citata invenies; A . P.1q11et, De Cn:atione, disp. IV, a . 5.
1
As notas orin cip:ics do estado tlo homem lethargico são :
insensibilidade absoluta Ja pellc e das membranas mucosas, ma.
xima irritabiliJaJc dos mo vimentos nervoso s, e geralmente falta
de aptidão para a suµg~sLío e <lllul"inaçiío. . . A nota singular da
catalepcia é a immohilid adc, a rigidez <Í maneira de estatua . .. Os
membros conservam posições difllcilimas, segundo as recebem,
5€'._m trabalho apparcntc. E ~e alguem quizer dar· lhes outra posiçfü>
nao en.:ontra nenhuma res1stcn.:1a . . . A pelle permanece mscns1vel ás mais cfficazcs prn\'Oca-;.íes ; pon!m um certo sentimento,
emquanto sentimento mus..:ular, a vista e especialmente o ouvido,
conservam, ao menos em parte, a sua acçi\o, e assim estão sugeitos
:í suggestiío. As iacuhl:1d<.", mtdlectuacs, no estado Jc somnam hulismo, são alfcctadas pela maxima commoção; o s11jeito rcsponcle ús lJUCstócs propo stas e fica submt:ttido a su~gestóes di\'crsissimas. Os etfcitos rcsultant.:s ll'e stas suggesti'ics, siíoqua!.i innumeraYeis, e muitissim;isn:z cs as acções dos'somnambulo s parecern
proJigiosas. Os movimentos Jo somnambulo ditforcm dos movimentos do c<italeptic:o, 4uc é authomato, uma verdadeira machina
que opéra inconscientemente, illimitadamente, obedecendo cegamente á s impress;)es tla scm.ihilidade. O somnambulo pelo contrario é .r nfeito. pessoa qm• obra c spont:ineamente, sendo os seus
1:1m·imcntos propri"'· ou ohcJl'c"l'll1lo :í wmtadc do operante, ma s
.:0111 11111 <1 certa indcpc11dcncia , com uma certa cons.: icncia . mas
Theologia l>o!)matica - Vol. +"
;
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nem sempre succedam pela mesma ordem 1 e são
descriptos de varias modos por differentes auctores. ~o estado lethargico, a pessoa hypnotisada fi~a pnyada do uso dos sentidos, e parece tornar-se
msens1vel, ao passo que por outro lado ouve a voz
do hypnotisante, e parece perceber claramente tol~as as coisas ~uc este descreve. ~o estado cataplet1co, o hypnot1sado csttl immovcl, como attonito e
~stupcfacto, e os seus membros adquirem a ftexibiJ1dade da cêra, e são agitados com movimentos varias, quando são tocados pelo hypnotisantc. Finalmc?te, n'? estado ~e s?mnamhulisnw, o hypnotisado
esta sugetto a varias 11lusões e allucinaçóes á ordem do hypnotisante, e os seus sentidos e a~ faculdades sensitiv_as e~tão por tal maneira excitados,
q:1e pode ?uv1r, ver e entender muitas coi~as que
nao poderia perceber, estando despertado.
Na o~dem inte!le~tzwl e moral, o principal pheº?~eno e a suggestao, que se dá no estado de vig1ha ou no estado catalepletico, mas principalmente
no e~tado de somnambulismo, isto é, a pessoa hypnotrsada depende por tal arte do hypnotisante, qt1e
conh:ce ou pa_rcce con~cccr sómente as coisas que
1he sao ~uggcndas: assim v. gr. o objecto que está
v:rdadc1ramentc presente no quarto, era visive] ou
nao, segundo o hypnotisante o tiver declarado: do
me~mo modo a liberdade, se inteiramente não fica
e.x tmcta, fica pelo menos muito enfraguecida ; assim v. gr. a pessoa a quem se manda furtar ou matar alguet~, primeiramente resiste corajosamente,
ma: depois, á ordem do hypnotisante, obedece a
1:11ª1.?r _parte das vezes 1. Segundo alguns, n'este cs~:~r.ria Jo _so n111a mbulism_o e da qual seniio lembra no estado de

'1g1ha . ( ~f~Jr11slrl1111, nl.J. c1t. e. 4.1
1
.
CI. .'ferie , nh. c it . !. r. . .- . 111 : P. Cricoimicr, Rl:H!l' Thom .
1
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tado, as coisas occultas, os objectos muito distantes, os acontecimentos que se dão n'uma região affastada, podem conhecer-se 1.
Chamam-se phcnomenos mixtos, os que são produzidos no corpo, mas mediante a imaginação, v .
gr. o suor, o tumor sanguíneo, que o hypnotisado
experimenta em si, por suggestáo do hypnotisante.'
Feita esta rapida exposição, na thesc seguinte
se declarará o que devemos pensar a respeito de
todas estas coisas.
J09. '..\.ª These : (;s pqenomenos do magnetismo,
do espiritismo ou /typqofismo em que se descobrem
as coisas occu/fas, remofas e futuras, se alguns se
dérem, sao diabolicos; porém os outros, a maior
parle das vezes, parece que m1o vt1o a1'171 ~as leis
nafuraes. Prova-se :
1 10. Pela aucloridade. Porquanto, a nossa thcse parece deduzir-se claramente das varias respostas do S. <!//frio sohre o magnetismo. E na verdade, a :?3 de junho de 1840) a esta S. Congregação
foi proposta a q11L·stüo : se o magnetismo, geralmente recebido e cm si mesmo, deve considerar-se como licito ou illiL"ito. E rcsp1mdcu: "Hcmovido todo
o erro, sortilcgio, invocai;ão implícita ou explicita
do dcmonio, o uso do magnetismo, isto é , o mero
acto de empregar meios phys1cos, por outro lado
lícitos, não é moralmente prohibido, uma vez guc
não tenda a um Jim illicito ou de qualquer modo
depravado. Porém, a applicaç<.lo dos princípios e
dos meios puramente physicos ás coisas e ejJeitos
meramente sobre11aturacs, para physicamente serem
1
Comtudo estes ultimos factos niio são de maneira nenhuma certos, nem foram investigados J'uma maneira scientifica; e
a~é mesmo os prií!.:ipa.::,, mc dkos que es..:rcveram sobre o bypnousmo, confessam mg..:nu a mcntc qm.: ta c s phenomenos nunca se
dão : assim v . g . Bcrlmeim, De la Suggesuon, p. 84 ; cf. P .
amnier , Rcvue thom iste, 181).J.. , r -. 4fl / , veJ L'Hypnotisme,f. 137
i
Rrl'uethrmriste. 1.-.94, !'·X~ e seg . ;!11éric,ob.cit . . I,c.+
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explicados, não é mais que ~e~epç~o inteiramente
illicita e hereticalll.1Esta decisao foi renovada a 28
de julho de 1847. D' onde se vê, qrn~ nem toda a
especie de magnetismo (o mes1:1o se diga do hypnotismo) e condemnad~, mas som~nte aquella pela
qual se esperam ~ffeitos ~erdadezramente ~obrena
turaes. Quaes se1am, porem, ~aquell.es effe1tos sobrenaturaes, declaram-se na Encychca do S . _Qfficio, da féria 4.ª de 4 de julho de 1856, que foi enviada a todos os bispos: ccPosto que n'~s~e decreto geral se explique sufficientemente .ª hc1tudr ou
illicitude do uso ou abuso do magnetismo; comtudo cresceu tanto a malicia dos homens, que, despr~sado o estudo licito da sciencia, .seguindo antes
as coisas curiosas com grande detnrnento das almas, e prejuízo d~ propria socieda?e ~i:it, gloriamsc de ter alcançado um certo prmc1pio de fazer
agouros e de advinhar.
.
ccE' partindo. d' este pon~o .q~e c~om ousadia temeraria, por meio das prestidigitaçoes de somnambulismo e da visão clara, como lhe chamam, certas
mulher~ngas, empregando gesticula~ões,. ne~. s~m
pre pudibundas, se afiguram vêr c01sas t~v.z~zvezs, e
entreter conversações sobre a mesma rehgiao, evocar as almas dos mortos, receber respostas, descobrir coisas desconhecidas e longínquas, e pôr em
pratica outras superstições d'esta natureza,. Er;i todas estas coisas, seja qual fôr a arte ou illusao de
que se sirvam, ordenando-se mei~s physicos para
cffeitos que 11ão são naturaes, pratica-se uma dece-- -- 1 - Remoto omni errore, sortilegio, explicitâ aut implicit_à
daemonis invocatione, usus rnagnetismi, nempe, r.nerus a.ctus adh1bendi media physica aliunde licita, non est morahter.vetttus, dummodo non tendat ad finem illicitum, aut quomodolibet. pravum ·
Applicatio autem principiorum, et medioru_m pure .phys1corum ad
res, et ejfectus vere sup~rnaturales, ut phy~1c e cxphcentur, non est
nisi decevtio ommno 1\hc1ta1 et haeret1ca)+s,

!OÍ

pção inteiramente illicita e heretical, assim como se
dá esca11dalo contra os bons costume.s )) . 1 D'agui
se segue que a prestidigitação da visão clara com
que descobrem coisas invisíveis, occultas, desconhecidas, longinquas_, ou outras assim, são verdadeiramente supersticiosas, diabolicas, e por isso mesmo inteiramente illicitas.
A S. Congr. obrou prudentemente, calando-se
a respeito de outros phenomenos, porquanto, não
obstante alguns parecerem admiraveis, não consta
evidentemente que ultrapassam as leis naturaes ainda pouco conhecidas. Tambem não devemos perder de vista o que diz o Cone. de Baltimore II, (n.
36): cc Parece estar l--:em averiguado que os phenomenos admiraveis que se cxhibem nos círculos do
spiritismo, segundo dizem, são, ou inteiramente falsos e produzidos por combinação fraudulenta dos
operadores entre si, ou devem ser principalmente
attribuidos á imaginação das pessoas, que se dizem
mediuns, ou á credulidade dos espectadores, ou, finalmente, a uma certa ligeireza de mãos, como
usam os prestidigitadores. Todavia, mal se pode
duvidar que, ao menos em alguns d'elles, entra a
1 Quanquam generali hoc decreto satis explicetur licitudo
nut illicitudo in usu aut abusu magnetismi; tamen adeo crevit hominum malitia, ut neglecto licito stuclio scientiae, potius curiosa
Sl'c~tantes magnâ cum animarum jacturâ, ipsiusqu e civilis societatis detrimento, ariolandi, divínandique princípium quoddarn se na ç tos glorientur. Hinc somnambulisnzi et clara e visionis, utivocant,
praestigiis mulierculae, gesticulationibus non semper verecundis
uureptae, se invisibilia quaeque conspicere effutiunt, ac de ipsâ reli1-1ionc sermones instituere, animas mortuor11m evocare, responsa
nccipcre, ignota, ac longínqua detegere_, aliaque id genus superstitiosa exercere ausu temerario praesumunt. ln hisce omnibus,
lp11kunque demum utantur arte, vel illusione, cu,m ordinentur meJj,1 pl1ysica ad effectus non naturales, repetitur deceptio omnino
illicit.i, ct /iacreticalis, et scandalum contra honestatem rnorum.
CI'. .1c!'' S. Sedis, vol. T, p. 177.
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intervenção de Satanaz: pois é difficil explicar d' outro modo taes phenomenos)'·i
·
r 1 r. (B) Pela rasão.
(a) A primeira parte prova-se do seguinte modo: Quando não ha proporção nenhuma entre o
· effeito conhecido e a causa natural, deve, na verdade, recorrer-se a um agente superior; mas o conhecimento das coisas occultas, 2 longínquas e futuras, ultrapassa as forças naturaes, quer do magnetisante quer do magnetisado ou de qualquer fluido.
Porquanto, apesar de não nos serem conhecidas
todas as leis da natureza, conhecemos, todavia,
perfeitamente, que, no estado presente, as nossas
faculdades são por tal maneira limitadas, que não
podemos conhecer as ditas coisas. Porquanto, não
adquirimos conhecimentos senão por meio dos sentidos ou servindo-nos de ideias já adquiridas para
alcançar outras novas que virtualmente se conteem
n'aquellas ; mas, segundo a hypothese, nem o hypnotisante nem o hypnotisado conhecem as coisas
de que se tracta. Por outro lado, as coisas occultas ou distantes, não podem affectar os nossos sentidos ; mas os segredos dos corações e as coisas futuras de modo nenhum cahem sob a nossa appreBene vero videtur esse exploratum plura, quae in circulis
spiritismi exhiberi phaenomena miranda dicuntur, esse vel omnino ementita et operatorum inter se collusione frau<lulentâ producta, vel personarum quae dicuntur media irnaginationt et spectatorum credulitati esse praesertim ascribenda, vel demum manuali
cuidam dexteritati, qualis apud praestigiatores usu venir, esse tribuenda. Vix dubitandum tamt!n videtur quaedam saltem ex eis a
Sata_nico interventu esse repetenda, cum vix alio modo explicari
possmt.
2
Designamos sob . o nome de occultas, as coisas que são
verdadeiramente occultas, nem são susceptiveis de ser conheCi·
das pelo homem, como são os segredos dos coraçóes e outras coisas semelhantes ; mas não aquellas que estão escondidas nos corpos .opacos; pois pode succeder que estas sejam vistas naturalmente, por meio do raio X ou de outro modo,
.
t

rn'.3

hensão, a não ser .talvez por meio de conjecturas ; ·
logo o seu conhec1mento, se se dér, deve attribuirse a uma causa intelligente ou superior L
Nem serve o dizer que no somno hypnotico as
faculdades está~ por tal r:iodo. sobreexcitadas que
podem fazer coisas admira veis; porquanto, tambem as ~acuidades sobreexcitadas não podem, contra as leis da natureza, vêr os segredos dos corações ou as coisas longinquas e futuras. Por outro lado: estas coisas não podem ser produzidas por um
flrndo magnetico, no caso de existir· porquanto um
t~l flu~do, por mais subtil que se supponha, é m'atenal e impotente para produzir phenomenos espirituaes, que, c?m? se prova em Philosophia, não podem ser a_ttnbmdo~ senão á substancia espiritual.
Portanto, e n:_cessano recorrer a uma causa superior.
E esta nao pode ser _Deus nem o bom Anjo,
porque no uso do magnetismo ou do hypnotismo
que se emprega para descobrir as coisas occultas
ha tantas coisas ridículas, indecorosas e deshones~
tas, que são inteiramente desconvenientes a Deus e
aos. Anjos. Resta, portanto, que aquella causa seja
o diabo 2.
r r 2. (b) A segunda parte está tambem averigua_1 . S. !hº'!"ª? assim illust_ra _esta ma~eria : «Ex quibusdam
fçirm1s 1magmat1s non potest ahcut pro".'e.mre in~~llectualis cogniu~ utt:a facult.~tem nat~ralem vel ac9u!s11a!11· su1 mtellectus ; quod
ettam m somnas pate_t, m qutbu_s ets1 slt al!qua praefii;uratio fut1iror'.1~1, non tan;ien qu1~umque "'.tdens som~1a eorum s1gnificata int~lhgtt. Per huiusmod1 autem visa. vel _au~! ta, quae apparent in opernbus magorum, _p~erumque advernt alicu1 mtellectualis cognitio aliquorum quae su1 mtellectus facultatem .excedunt sicut revelatio
c~c.cultorum. th~saurorum, ma~ifes_tatiç> fut~roru•11'; et quandoque
cuam de altqu1bus documen~1~ screnoae ahcujus vera respondentur. Oportet erg<? quo_d v~l 1lh apparentes, et colloquentes non vi<l~ont sec~m~um_ 1magmat10nem tantum, vel saltem quod hoç fiat
v1rtut; al~cui~s mtellectus su_perioris ... (C. Gentes, 1. III, e. 104.)
, .,
Cf. Perrone, ob. c1t. n. 470-620; Méric, ob. cit. !. .I,

....

,}.
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da: «porquanto, como judiciosamente d.iz L.ehm_~
kuhl t, é certíssimo que podem dar-se coisas mte1ramente insolitas no homem, pela alteração dos
nervos e do cerebro, e d'um modo inteiramente
natural; e até consta darem-se algumas vezes állucinações estupendas, d'um modo inteiramente natural. Porém, ou julgas que qualquer homem pode ser indusido d'um modo facil a um tal estado,
ou antes se requer uma certa affecção morbida de
nervos: ahi tens sempre um modo natural de
obrar.» 2
E', na verdade, principio geral, que coisa ne. nhuma deve ser considerada como sobrenatural,
senão aquillo que não pode explicar-se .do outro
modo : mas os phenomenos, quer mechamcos, quer
physiologicos, que acima foram descriptos, como
as convulsões, lethargia, catalepsia, e até o suor de
sangue, podem, a maior parte das _vezes, expli.car-~e
pela excitação dos nervos e pelo influxo da 1m~g1nação nos sentidos e no mesmo corpo; ponsso
este influxo, ainda mesmo no tempo da vigília; é
tão vehemente, l!!Ue não raras vezes será inteiramente bastante para causar a doença. 3
E até a propria suggestão nada apresenta de
miraculoso, sendo d'algum modo semelhante ao
que acontece no estado natural do somno; porTheolog. moralis, n . 994, not . 1 · .
.
.
Nam, ut recte ait Lehmhuhl, p!ane msohta acc.1dere poss~
in homine nervorum et cerebri alteranone atque ommno !1aturah
. modo, certissimum est; imo hallucinationes s~upendas. ahquan~~
omnino fieri constat. Sive aute~ putas quemhbe.t hom1?em fac1!1
. ratione in ejusmodi statum se mducere P<?s.se, s1ve pouus morb1dam quamdam nervorum affectionem requm: semper habes natu. ralem agendi modum.
3 D'isto mesmo já tinha tido conhecim.ento . S. ·Thon;ar. (C ·
. Gentil. liv. III, e. 99).: «Ex hoc q~od a~1ma 1ma_gmatur ~hgu1d et
· vehementer afficitur ad illud, sequ1tur ahquando_ 1mmut~UC! 1~ cor. pore ad sanitatem vel regritudinem, absque a7t10ne prmc1p10rum
qure sunt nata in corpore regritudinem vel samtatem causare».
1
i

quanto, acontece muitissimas vezes aos que estão
dormindo, o terem como reaes as semelhanças imaginarias das coisas, que se representam na sua
phantasia, e praticarem varios actos sob o influxo
d'estes phantasmas, o que, na verdade, acontece,
porisso que a razão, que sómente pode julgar e
discernir, está ligada.
E, na verdade, o hypnotisado, por suggestão do
hypnotisante, cuja voz ouve, percebe vivamente na
sua phantasia as semelhanças das coisas que se
descrevem, e, julgando-as · como reaes, obra do
mesmo modo como se verdadeiramente as percebesse.
Porém, a auctoridade que o hypnotisante exerce sobre o hypnotisado, explica-se, quer pelo consentimento que desde o principio lhe foi dado pelo
hypnotisadc, no qual, como que abdica a sua propria vontade, quer pelo influxo que o magnetisador obtem directamente sobre a vontade do sugeito. 1 Nem absolutamente repugna a suggestão a
distancia, com tanto que seja chamada á memoria
do hypnotisàdo por um ou outro meio, porque a
sua efficacia pode perseverar virtualmente.
P6r outro lado, os phenomenos que se produzem regularmente e d'um modo inteiramente constante por experiencias scientificas, em que os actorcs nem explicitamente fizeram pacto com diabo,
não deve facilmente attribuir-se ao demonio, mas
~tttcstam testemunhas fidedignas, medicas, escrip'. ores catholicos, e até sacerdotes que investigaram

1

Cf. Méric, ob . dt. 1. II, e.

2;

Revue des questions scien-

if. Octoh. 1881,413-438; Coconnier, L 'Hypnotisme franc, p . 34í
1
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inteiramentente a coisa, que a maior parte d'estes
phenomenos se obtem d'esta maneira. 1
Alguns, na verdade, po_r a.lguns fac~os do magnetismo deverem ser attnbmdos ao diabo, argumentam que elle é o causador de todos elles.2 Porérn, um tal argumento, é manifestamente v1c1oso,
porque os demonios que armam. laços .á nossa salvação, servem-se de todas as c01sas, ainda... mesmo
boas e sacrradas
para tentar os homens; nao rar~s
0
vezes, v. gr. tomam occ~sião de vis6e~ verdadeiramente divinas para estimular os sentimentos de
soberba, e transformando-se depois cm. Anj~s de
luz, enganar os incautos com .fraude~ d1abohcas;
mas d'agui nenhuma pesso~ ~erda_deir.ame~te sabia concluirá, que todas as v1soes sao d1_aboltcas. A
mesma coisa deve dizer-se do hypnotismo; porquanto, posto qu~ o diabo possa s.ervir-se d'elle
para enganar os rncautos, nem pon~so se segue
que todos os pheno~enos do hypnotJsmo devem
. attribuir-se ao demomo.
1 1 3. 3. º Corollario : O uso indiscriminado do
magnetismo e do hyp~10.ti~mo, é muito perigoso e a
maior parte das vetes zllzczto.
Que o uso do magnetismo é perigoso, reconhecem-no os mesmos medicas, sabendo-se Pº\ e_xperiencia que não poucos d'aquelles que perm1tt1ram
magnetisar-se, cahiram em enfermi~ades graves, ou
foram vexados por longas enfermidades, ou fic~
ram inteiramente dementados. Mas ha outros perigos na ordem moral. que Le~mkuhl resume em poucas palavras (ob. ot. n. 3Jo):
(a) a pessoa magnetisada ou a que, de qualquer
-1. Cf. p~ Coconnier, ap. Revue thomist, 1895, pp.413 e seg.,
5 e seg., 693 e seg.; Méric, ob. cit. J. I, .c . 1-4.
_
77 2 Ita Franco, ob. cit., todavia este5 argumentos sao
excel-

lentemente refutados por P . Coconnier, 1. e.

modo, se emprega como rnediurn, deve entregar a
si e a sua vontade á vontade do magnetisador; o
que é em verdade perigoso ;
(b) A mesma attracção nem sempre se circumscreve dentro dos limites da honestidade;
(C) Não raras vezes na pessoa magnetisada se
manifestarão os effeitos da concup1scencia e do
amor impuro para com o magnetisante, do qual é
Jifficil desembaraçar-se:
(d) Ahi tens muitíssimas discordias suscitadas
entre as familias por suspeitas ou diffamaç6es;
(e) Ahi tens duvidas despertadas contra a fé e
:is verdades reveladas.
t 14. Porisso, no 1.º de julho de 1848, a S. Cong.
:ieclarou illicito o uso do magnetismo, segundo lh'o
;xpunha o Bispo Lausanense; e eis, entre outras coi;as, a exposição que fez 1: a pessoa magnetisada, que
~ a maior parte das vezes do sexo feminino, in:errogada sobre a doença e de pessoas ausentes,
iue lhes eram inteiramente desconhecidas, apesar
:le evidentemente indouta, enuncia accuradissimanente coisas anatomicas; e indigita a causa, a séie, amatureza de enfermidades internas no corpo
mmano, que para os mesmos peritos são difficilimas
conhecer-se e definir-se, e desenvolve os seus
irogressos, variações e complicaç6es, e isto tudo
:m termos .technicos ; e pronuncia muitas vezes
:om exactidão a diuturnidade das ditas doenças, e
lreceitua remedias simplicíssimos e efficacissimos.
)escreve as acções e enfermidades d'uma pessoa
1uscnte, uma vez que se lhe dê o cabello da sua ca1elleira; pode lêr, com os olhos vendados, um livro

le

1

,, ·1.Ro.

E ste postulado lê-se integralmente no Gury-Ballerini,
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ou manuscripto aberto ou fe chado, posto sohre a
cabeca ou sobre o ventre.
E com toda a razão foi prohibido o uso. d'um
tal magnetismo; pois, em vista do que fica dicto, a
maior parte dos phenomenos descriptos não podem ser senão diabo!icos.
. 1 15. O uso indiscriminado do hypnotismo é
egualmente illicito, porque, segundo a confissão dos
medicos, se não for empregado com cautella, por
pessoas honestas e peritas, conduz quasi aos mesmos perigos que o magnetismo na ordem, quer phisica 1 , quer moral (n. 113), a saber, emquanto o
hypnotisado, perdendo por algum tempo o uso de
razão, fica todo dependente, quanto ao exercício
da propria actividade, da ordem do hypnotisante,
e está sujeita ao seu domínio.
Porém, se fôr empregado com a devida cautela e por causa grave, dentro dos proprios limites,
sem alguma intenção de conhecer temerariamente
as coisas occultas e futuras, pelos medicos ou physiologistas, . peritos e ao mesmo tempo honestos,
nem sempre é illicito 2 •
Porquanto, como dissemos, os phenomenos hypnoticos que constam com certeza, parece que não
ultrapassam as forças da ordem natural; por outro
lado, a privação temporaria do uso de razão pode
permittir-se por uma causa grave, como se permitte o adormecimento produsido pelo cloroformio;
porém, os abusos que d'ahi podem nascer, podem
precaver-se com a devida cautella; e até do uso
prudente do hypnotismo pode nascer a maxima
utilidade, não só quanto á cura das enfermidades
t

Coconnier, Hypnotism e, p. 155 ; Bjornst1·oít1.-ób . cit. e .

2

CL Lehmkuhl, oh. cit., n. 994, not.

ias tambem quanto á correcção de habitos depraados.
Por~uant~, consta pela experiencia, que jovens
ld~s a embriaguez e á luxuria, por meio da sug!Stao mental, prudentemente empregada, se corriram 1. Portanto, o hypnotismo não é per se illici' mas, sendo perigoso, só com cautella é que po~ empregar-se .
. 1. r 6. O Spiritismo) porém, ou a evocação dos
pmtos, ~ ~lma superstição illictta sub grav1> pore os espmtos bons não constumam apparecer aos
mens, sem serem . enviados por Deus para pro)Verem a sua glona; porquanto, se algumas ve; parecer que os espíritos favoreçam a curiosi:le humana, com certeza que não são bons mas
1us. Porisso, é qecessar~o exhortar os fieis a que,
r modo nenhum, nem amda por curiosidade, as:am nos. '?~ares on~e se exhibem os phenome; do espmt1smo: ((Exhortamol-os em Christo 1 a
:, por modo. .nenhum,
nem mesmo indirecto ' fa.
·eçam o spmtlsmo, e nem mesmo por curiosile assistam aos se.us círculos. Porquanto os que
·am na casa do diabo, tenham medo de ficarem
an~dos pelas suas machinações e sujeitos ao seu
eno.» (Cone. Baltim. II, 11. 4 I). ~
1

1
Revue thomiste, 1895, p . 588-606, vel Coconmer ob. cit .
15 e seg .
'
'
~ . f:íortamurque eos in Chi:isto, ut nullà, ve] indirectâ ratiollrltlsm.o faveant~, et ne qu1dem ex curiositate eju s circulis
.1m .ads1.sta~t. Q~1 domi:m enim diaboli ingrediuntur timeant
H::hmattombus eius dec1piantur imperioque subjicia~tur.

12.
1.
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oo numem
ART. 1-D• origem do homem
Depois de termos fallado dos Anjos, vamos fallar do homem. Pondo, porém, de parte as questões
que se estudam em Philosophia, será sufficiente
dissertar ácerca da sua origem, elevação e quéda.
Sobre a origem do homem exporemos brevemente duas coisas: 1. º a creação dos nossos primeiros
paes; 2.º a ullidade do gencro humano.

I. Da creaçê.o doe noaeoe primeiroe paee
1 17.

r .º Estado da questão.

Omittindo os erros antigos, diremos algumas
poucas palavras sobre as theorias dos transformistas. Alguns de entre clles que se chamam materzâlistas ou positivistas, affirmam que, quer o corpo,
quer a alma do homem, tiveram a sua origem, por
meio das leis naturaes da evolução, sem nenhuma
intervenção da Primeira Causa, v . gr. Darwin,
Spencer, Haeckel, Vogt 1• Um tal erro opp6e-se evi1 Cf. Darwin. The descent of man ... 1881 : H . Spencer,
Thc principies of Biology; Hat•kef, ~atHrliche Schopfungsgeschichte; Vo$1 1 Lecturcs on man; Hu:r:ley, Man's place in nature.
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CAPITULO III

dentemente á narração mosayca, como já se refutou em Philosophia.
. .
.
(B) Outros, que se chamam Espzrztualzstas ou
transformistas mitigados, seguem que o corpo do
l}omem tira a sua origem dos brutos, no sentido de
que, sob a acção das leis feit~s por Deus, o corpo
d'algum bruto se fôra evoluc10nando gradualmente até que se tornara apto para receber a ª.Ima ~a
ci~nal, directamente creada por Deus: assim discorre Mivart e poucos outros 1·
11 8. 2. ª These: ôs primeiros paes foram creados por j)eus, quer quaqfo ao corp?, quer quanto
á alma: é opinião co117mu117 que ale mesmo o corpo do home117fôraim117ediafa117enfe cread~por j)eus,
apesar da opinião confraria qão poder dizer-se he~~a ~
.
Que o homem fôra creado ~or Deus, ao menos
mediatamente, já se provou ac~ma, ,9uan~o _se~~~
lou da creacão do mundo, e alem d isso, e tao tstinctamente' declarada na Escriptura, que nenh~~
christão a pôde negar; porque .se lê no Geneszs :
«E Deus creou o homem á sua imagem, creou-o a
.
imagem de Deus, creou o macho e fcmea>i.
I I 9. Mas além d'isso é commummente segrndo que Deus formara immediatamente o corpo de
Adão do lôdo da terra, e creara a sua alma com
um sôpro de vida.
- - -,-Cf. Mivart, Lessons from nature ; Cene sis. of ~r:~}/;· ~
i
Cf Palmieri. th . 25; Hurter, n . 306 -307, M. 1\ Irbl.
e se : Thein Christi an Antro pology, e . 3-6; Reuse '
t e
~9~ Natg;~ XXVÚ. Schaw;, A Christian Apology, vOI: 1, e .
ªpºº"'""
La Terre et' !e Récit biblique, e. XI ; Fabre,s· ngen(eRs e
11
"
XI F n· t r r 'Homme tnge
evue
la terre ... SPr?Pºt~· Xª!) ;1894. pres~8-: se,g . ); 'P . Caterinz, S._J.,
des Quest. cien if. · · ' ·
·
G 'b t b
t
Dell'origine d'ell'uomo secando il trasform1sm o; ui er ' o . c1 .,
IV L'origine de l'homme ·
.
d ·
·
'
3 Et creavit Deus homenem ad i_magmem s:iam, a tmag1nem Dei creavit ili um, masculum et fe mmam creav1t eos . Gen. T,
27 .

d;

(A) Porquanto, a Escriptura não só declara d'um
modo geral que o homem fôra creado por Deus,
mas tambem descreve especialmente a formação
immediata do corpo dos primeiros paes: ((Formou,
portanto, o Senhor Deus o homem do lôdo da terra, e inspirou na sua face um sôpro de vida» ... t
«Tirou uma das suas costellas e encheu de carne
o Jogar d'onde a ti.rou. E o Senhor Deus fez a mulher da costella que tinha tirado de Adão»~. Na
verdade, o sentido obvio d' estes textos, é, que o corpo de Adão fôra directamente formado do Iôdo da
terra, e não Elo corpo da simia, e o corpo de Eva
da costella de Adão.
(8) Porquanto, o texto hebraico sôa o mesmo
que: Deus formou o homem do pó da terra, ou Deus
deu ao pó a fórma de homem ; porém, isto difficilmente pôde entend er-se da form ação mediata, por
força da qual Deus, p elo andar dos tempos, muda-a. o J?ô em varias corpos, depois no corpo da si111a, fin almente no corpo do homem.
(b) Além d'isso, quando alli mesmo se lê: crinspi·ou-lhe na fac e um sôpro de vida» 3, estas palavras
mt~nqem-sc da acção immediata de Deus ; logo a
1arz, por força do parallelismo, a primeira parte do
'ersiculo deve interpretar-se do mesmo modo.
(C) Consta, em segundo lagar, que Eva fôra imne~iatame.nt~ formada P?r Deus, quanto ao corpo,
nao da s1m1a : mas assim como a mesma se diz
~rada do homem, assim Adão se diz formado do
1
.
. Fo.rn:iavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae,
t msp1rav1t
m tac1em ejus sptraculum vitae .
2
•
_Tulit ~narn de costis ejus, et repJevit carnem pro eâ . Et
J1ficavtt Dommus Deus costam, quam tulerat de Adam im mu:rcm . Gen. II, 7; ::1-22.
'
:i. _lnspiravit in taci~m ejus spiraculmn vitae.

l llirolo~rn Pn~1mmç11--VoJ.
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lodo da terra; logo, tambem foi immediatamente
formado pOr Deus.
_
(d) Finalmente, no Gen. III, 1 g, le-se: «es .Pº e
ém pó te has-de converter)) 1; mas o homem dtrecta e immediatainente volta para a terra, sem passar pelas formas intermediarias dos bru;0s; logo,
tambem foi diredamente forma_?o do po ~a terra:
1 20 . (8) Accresce a isto a mterpretaçao quast
unanime dos Padres e dos theologos, ex~eptuando
Origenes, Caetano e poucos. outros. Assim S. Ire(e.' haeres. 1. V c. 3) diz : e< Deus tomou o tone
. e formou o' homem >> 2 • S. !Jasz·1zo
· (H e:caem··
do da terra
bom. g) regei ta clar~mente o sentido allegonco d~
narração mosayca, dizendo: «~u, qu~ndo ouço fe
no entendo feno, planta e peixe, ammJ.l. e gado,
entendo todas estas coisas como foram ditas; porque não me envergonho do Evangelho,, 3 ·
•
r z I . (C) A razão confirma-o, porque,. examinados os corpos do macaco e do homem, acho pouco provavel, que este descenda d'aquelle 4 ·
A

,

,

º

- -- · - · --~ --- ~

Pul vis es et in pulverem re vi:rteri s.
,
.
Sum sit Deus limum d_e terra, et f?rma'.'lt hommem .
E 0 pcum foenum aud10, foenum mtelltgo,_ et pl~n~am, et
· cetn , etgb~stiam
et .pecus, omnia uti dieta sunt, s1c acc1p10; non
p1s
_
d Q
,r
cnim erubsco Eva ngelrnm ·
1
Isto most ra-o assim e xcellentemente A_. e u_atrfJª4'f:'
l 'Espe' cc humaine, Paris, 1878, e . XI, p. 78, tra duzido em mJq ez h e
~ ..
8
XI
o e seg · « a o oquanto ao
Os o rgãos
como d1ssen;10s,
s · ri orosamente a cada um, mas foram dispostos com co
·}
g
No homem estão de ta l ma neira ordena dos, q_ue elle teJu
11 ivers~;iamente de ser caminhante: nos m a cacos, pore~ de mo o
~~e~~~a m esma n ec essidade teem d e ser trepador.es (gr1mpeurs) ...
dra ~nimal ~mbulante não póde descender do antmah tre~~dfr.d ·
As investigacóes de Welkerio, quanto ao angulo sp e)º<l·ª '. e
Wirchowis p rovam a mesma coisa; porque este ang~ º · 1mmue
no homem 'desde 0 seu nasci mento, ao passo qu e na s1m1a cresce
continuam ente, de man eira que, algumas.~ezes, se trn~~~ll~·i·o~~
sim ia, as circumvoluçóes, tempero-spero1 aes q~e, or
u ões i .
[Tlediano, apparecem e· c ompletam-s~ '1\lt~§ g~:; Clr-,:urnvol Ç
~
-

1

~
3

Hu~a~ a~p!~i::~a~p~~~~~in~a~º'dÍ~cr;:pf~ci~ ~rnnifes~~
~-~o.
co~stituitivos,
corresponde~s~l~~

0

HOMEM

l

l;,

(a) Porquanto, os macacos são trepadores(grimpeurs, climbers), ao passo que os homens são incidentes ou ambulantes (marcheurs, walkers); na verdade, entes tão diversos na ·sua constituição ossea,
não pódem tirar a sua origem
do outro.
. (D) o homem e o màcaco desenvolvem-sen'uma
ordem diversa e até:'c ontraria. Assim, o angulo sphenoidal, desde o •·hascimerito, dimimie no homem
.
ao passo que cresce no rnacaéo
; do -mesmo modo'
as linhas de cerebro, qUe são no homem as prímeiras, apparecem em ültirúo -•Jogar rio m~caco.
(C) Ha tambem differehças entre a structura anatomica do macaco e do:homem, de maneira que
muitos transformistas são obrigados a conhecer.que
o homem não descende da macaca, mas d'um pae
commum remoto.
(d) Finalmente, o homem possue a faculdade de
fallar, ou de exprimir exteriormente ideias e sensações, clara e distinctamente, em quanto que o macaco
carece d'ella Mas estas differencas e outras coisas
semelhantes, que os physiologos.reconhecem, mostram sufficientemente que não póde attribuir-se a
um e outro uma origem commum.
Comt!J.do, a principal differença entre o bruto
:! . o homem, consiste em este gosar de intellecto ra~ional, e aquelle carecer d'elle. Porquanto, se5undo o attesta o senso intimo, conhecemos as coi;as extensas e universaes, as essencias abstractas
las
coisas pelas notas individuaes, as noções de
· ····-···c:ior~s qu;: formam o _lob~ front a l. No hom e m, pelo contrario, as

um

r1mc1ra~ c1_rcu111volu çoes trontaes,, apparecem primeiro, illae vero
''" med111111_ 11!~111:10 delmeantur. E e~idente, principalmente pelos _
1d~1ores_pn~ c1p1os da doutrma darw mia na; que o ente ornad o de
rf.Znos, nno_pod e. des~ e nder de outro ente, cu ja evolução emprehent• um caminho inteiramente contrario á evolucão. Porisso o ho1en.1, _niio t'íde,con_tar ,entr~ os seus antepassados qualque; rvpo
e ~~1T11ns . :1- <,.1rr11,1·, (.rent1ori or Evqlqtion e. lH ,
'
.
1
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substancia e accidentes, de calisa e de effeito, de
bom e honesto e outras coisas assim, que transcendem sem duvida o sentido; adquirimos idéas,
comparando, dividindo, julgando e raciocinando;
e todas estas coisas supp6em uma faculdade inextensa e espiritual, como se provou nas frf!lect.
philqsophicas: ·e porisso o homem é um animal, racional, moral e progressivo.
Pelo con\rario, os brutos sómente conhecem os
particulares, e conhecem-nos d'um modo concreto,
conforme affectam os sentidos, extensos e d'um
modo extenso ou com as notas individualisantes,
porisso são incapazes d'um verdadeiro progresso,
de moralidade e religiosidade; fazem as suas obras
sempre do mesmo modo que as faziam os brutos
da mesma especie aqui ha rnil annos.
E parece que nunca experimentam nenhum sen~
timento de remorso ou fazem qualquer acto de religião. Mas, havendo tão grande differença entre as
almas dos homens e dos brutos, é impossível que,
sem a intervenção de Deus, nasçam o~ primeiros
dos segundos t. E até parece pouco provavel, com
Isto mesmo é admittido por A. 1Vallace_, o qual, posto que
-·--------

a intervenção de Deus que o cor o d
. se evoluçá~ do corpo
bruto. 1p o homem fos-

do

Ponsso, é permittido entender o . . .
d . · Jutzo que devemos fazer da opinião de u·
'h l .
1v11var .
, (a) 1 eo ogzcamente, não é hcreti
,
.
ate agora se absteve de definir a . ca, _porque a EgreJa
ta do que fica dito arece ·I . ql!esta? ; mas em visnarração mosavca.' Ádvert~' pnmeirad vista, contraria á
II
· .J_
m, comtu o os d e
,
'
eiensores
d aque a opmrao que as citad . 1
devem entender-se em ~entidoªl pa avras da Esc_riptura,
te: porquanto, se no primeiro at? ou metaphoncamenmane, vespere>l foram tomad capitulo ~s palavras ccdies,
do mesmo modo ~e a
as no sentido metaphorico
nalgumas pala.\•ras
cap. t:rceiro (i ) forem
q~e nao poderia4 entender-se meta o m~smo sentido, porçao do corpo humano ?
phoncamente a forma122.

~ 0 ;~~~:

r

.•

d~

d gu~n do fallámos

Por ontro lado, como notámos

1ransformismo alguns Pad.

do
das coisas que ~o ca I 5 ~~s ª mrttJram que muitas
indirecta e mediata~~nte efo:!em c~eada_s por Deus, só
porque razão não poderia admir::· ~1 aduzidas por e~le :
mente ao corpo do homem ? p ir _se o mesmo, relat1va1-~speito d' esta opinião (th. ; 5) . ~~:_so, J.>almieri diz a
simplesmente que só do e
· d ao qm~emos affirmar
s~ _torna_ evidentemente m~~ifeestaªaº;rr~dçao de, Moysé~,
~iao; nao pod6' comt d
ª s1 ade d esta opit1do ob~io, que deve s~r º~e º~fdr-se q~e est_e é o s.eu sen-ma razao prudente».3
g o, ª nao o impedir algu-

L

seja defensor do D.,1rwinismo, ensina claramente que as faculdades
intellectuaes do homem, não derivam, de modo nenhum, do instincto dos animaes inferiores : "As faculdades particulares de que
fallamos demonstram claramente que alguma cciisa ha no homem
que de modo nenhum trouxe a sua origem de animaes maiores, alguma coisa que mais convenientemente não podemos chamar senão com o nome de natureza ou essencia espirituhl que tem a faculdade de se desenvolver progressivamente, com tanto que as cirrtancias o permittam. Admittida a hypothese d'esta natureza espiritual, accrescentada á natureza animal do homem, podemos entender optimamente aquillo que aliás seria segredo ou não pode
perceber-se, principalmente tractamlo-se do homem, isto é, a maxima efficacia das ideias dos princípios e das opiniões na sua· vida
e acções. E assim nós entendemos que o amor da verdade, a percepcão do bello, o zelo da justiça, o sentimento da voluptuosidade por mouvo d'um sacrificio heroico, são gerados em nós por
u~a natureza mais sublime do que aquella que lucta pela existençia maten<ih

.

,·

t

Cf. Lahousse, Psycholo

n

2 86 2

ut. e· 33-35 ·' Mivart
· _g. o f. the H- 97 ; Quatrerages
ob •
· ' The ongm
J'
'
ra~ent.e se refutam
os ar um
uman reasoo, onde claluuon m Man), se exforc~ o:º~~sv~om que Ro113anes (Mental evo-

en~~!el'h~to

envolvera naturalmente 'doP. ) 1 'r, que a razao humana se des
ld,a dQifférence esseotielle
dos birutas,; P. Carbonellees uest. scientij., jan 1880. F, mme et es ammaux ap. Revu;
l~s Facultés; Guibert ~b · ' arges, ss. Le Cerveau l'Ame et
tmct, La CoonaissaoJe et' l~ltRP: 100 e SCf?-; e. de Kir:Van L'lns11111t., 1891, Se. philosophiques aison,, ap Congrés scientij.' intermal, ap. C,ongrés scient. inter~.p.1111
8 e seg.; L'Hor:nme et l'AniAngelo S1monce/li L'Uomo t "t 8 941 Anthropolog1e, p . 3 1 e seg .
~ Cf u'.· '
e 1 ruto
.,
· ·
r · ,.,1vart Genesis of
. 3 Nolu!mus si:iiplicitc; r.ffi~pef1es, e. 12, 300:.. .
ratlon~ Moys1s fiat evidenter
~are quod_ ex sola mspectâ narºf.l~an tamen nequit hunc ess:;1:j1f~/1ª f~ls~tas hujus opinionis.
a tqua pr;udens ratio obstet tenenuds em o YIUm sensum, qui, nisÍ
.
,
us est.
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(b) Philosophzcamente não é impossivel: porquanto,
não repugna absolutamente que Deus formara o corpo
do homem do corpo do bruto, em vez de formal-o do
lôdo da terra.
.
.
(e) Scientificamente é uma mera hypothese, pois apoiase mais em conjecturas, ~o qu:_ em factos ; porquanto,
a theoria geral da evoluçao, nao poude den;io~strar:se
scientificamente até hoje, e posto que se ~dm1tttsse, ainda se não encontraram os anneis intermedtos pe~os qu~es
se diz que o homem tem connexão c?m os_ arnm~es inferiores, como os proprios transformtstas sao obngadus
a confessa\ o. i.

3.º Corollario. O homem éformado de co1,·po e alma, os quaes se u~em por tal mod? que a alma intellectiva é verdadeiramente e, por sz,forma do
corpo humano.
E' de fé, segundo o Cone. Viennens~ (";_ 3 r 1-1 2 ):
« 1'~ a verdade toda a doutrina ou propos1çao que affi~mar. temer~riam.ente, ou puzer em duv_ida, q~e ~
substancia da alma racional, ou intellecttva, nao e
verdadeiramente, e per se, fórma do co:rº, humano,
reprovamol-a como e~ronea, e contraria a verdade
catholica, inimiga da fé, approvando-o este s~gra.,
do concilio: definindo. . . e se alguem presumir em
seguida affirmar, defender ou se~uir p_erti_nazmente,
que a almá racional ou intellect~va oao e forma do .
coq:-o humano, per se e. essencial~ente, deve ser
2
considerado como heretlco)> Denpng, n. 409).
1 23.

1 Debalde investigámos os animaes extinctos que como
anneis intermedios, deveriam unir o hom~m á macaca ; o homem
primigenio, proto-anthropo, ainda não foi e.ncontrado .
entr:etanto é permittido affirmar qu~ e.ntr:e os antigos povos, nao ha nmguem que mais se assemelhe a si mia do que nós. Todo o tronco
(raça) que existe, é hu~ano, P?S~o que apresente~ alguns cara:teres ou formas propnas da s1mia. Mas nem por !SS? deve aff!rmar-se que aquelles homens são ~eme_lhantes ás s1mias» · .Assim
Vtrchow (Congrés d'Anthropolog1e, V1enne 1889); cf. Them, ob.
cit. n. 128.
. .
2 Porro doctrinam omnem seu pos1t1oi;iem ~emere a~sere?
tem, aut vertentem in dubium quod su~stantla ~mmae r.auonal!s,
seu intellectivae, vere ac per se humam corpons non s1t forma,

!'Iº

i 19

124. Porém, n' esta definição incluem-se directamente tres coisas :
~8) Q~1e a alma _humana é forma do corpo humano,. isto e, está umda substancialmente ao corpo, .
assim como a fórrna se une á materia ·
(b) E na verdade, per se, isto é, nã~ por outro
não me.diante alg~m outro principio sensitivo, 0 ~
v.egetativo, mas directamente, immediatamente, por
s1 mesmo;
_ (C) E_ssencialme~te, isto é, de sua natureza, e
nao por mfluxo acc~dental, de maneira ·que a essencia da alma realisa não só acções intellectuaes.
mas tambem sensitivas e vegetativas, simultanea~
mente com o corpo, ao qual está unida. 1
D'onde se segue que ha no homem uma alma
unica, nem pode admittir-se a Trichotomia, por forç~ da qual o homem se compõe de tres substancias, .espírito, ~ima e corpo, segundo o ensinaram,
depois dos philosophos gregos, Philo, Apolinario. ·
alguns Protestantes e Gunthero, que seguiram que
no ho~mem ha duas almas, o espirito, com que pensamos, e a alma sensitiva que vivifica o corpo 2.

~elut erroneam ac v~r!tati catholicae inimicam fidei, praedicto sacr? approbante conc1ho reprobamus : defini entes . .. quod quisquis

~~mceps ass.erere, ~efen~ere, s.eu tenere perrinaciter praesumpse-

qu?d amma rat1onal.1s .seu mtellectiva non sit forma corporis.
humª?' per se et ess~mtiahter, t~nquam haereticus sit cencendus.
Que a doutrina es~olastJca sobre a união da alma com 0
corpo~ de modo nenhum e favoravel ao materialismo, mostra-o
G~rdli contra os ataques recentes do D . A.laux, na Revue thon1;1s~e, 1 894, PP· 229 e seg ·, 367 e seg.: cf. Gardair, Corps et Ame
aris, 1892, p. 185-242 .
'
2
Qu!zera'!' alguns que a trichotomia se prova com argun~e~ws b1bhcos,, isto é, n'~quelles logares onde se faz distinccão entt e .i alm'! ( ~UX.>;) e. o esp!rzto ( r.veup.o:). Advertimos primeiro que tud.º.• que nao deve .mvest1gar-se na Escriptura, a exposição scient1!1.ca da Psy~o]ogra ; ~as o modo de fallar commummente usado
n esta materrn. Posto isto, algumas vezes estas duas palavras apre:~~1~t11m o .mesmo sentido,. como v. gr. quando a B. Virgem disse · «A mmha alma magmfica ao Senhor, e o meu espirita exultou
e111 l>t•tts meu salv:.idor" (Luc. 1, 46-47); porisso exalar a alma e
11t,
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Este erro é attingido pela definição Viennense:
porquanto, se a alma intellectual ~ ª. f<;>rma do corpo humano, é por isso mesmo prmc1p10 de toda_ a
vida, sentido e movimento do corpo, e nem por isso ha alma sensitiva ou vigetativa distincta da intellectual. Porisso, Pio IX, (na Epist. ao Bispo de
Wratislaw, 3o de abril de 1 860) declarou que a
doutrina de Gunthero «offende o sentimento catholico e a doutrina a respeito do homem que, por tal
maneira, consta de corpo e alma que a alma, e esta
racional, é, per se, verdadeira e immediata forma
do corpo>>.•

versia; entendemos com tudo que o Concilio não quizera definir uma questão meramente philosophica, e que
porisso a opinião de Palmieri pode defender-se, salva a
fé. Porém, se ~e tracta da mente de S. Tlzoma:{_, certamente que ensmou a sentença que defende o Card. Zigliara ; pois diz : ccPorisso, deve dizer-se que não ha no
homem nenhuma outra forma sub stancial, senão sómente a alma intellectiva, e que ella assim como contem na
virtude a alma sensitiva e nutritiva, assim na virtude contem todas as formas inferiores, e ella só faz o que fa~
zem nos outros ~s formas mais imper,feitas» t. E prova-o com o segumte argumento : Se alem da alma intellectiva preexistisse qualquer outra forma substancial no
homem, seguir-se-hia que a alma não daria simplesmente o ser, que não fosse forma substancial, e que, pelo
advento da alma, não haveria geração simpliciter, nem
pelo seu affastarnento corrupção simpliciter, mas sómente secundum quid : mas todas estas coisas são manifestamente falsas. E, n ' o~tro Jogar (1, q. 76, a. 6 ad 1), accrescenta : ccA forma e uma e a ü.;esma por essencia
pela qual o ~oi::iem é ente em a~to , .e pela qual é corpo :
e pela qual e vivo, e pela qual e ammal racional e pela
qual é homem ». 2
'

120

125. Todas estas coisas são certas entre todos os catholicos ; resta, por tanto, a duvida sobre a mente ~o
Concilio 2 • Segundo o Card. Zigliam, o. Cone. defi!1m
que a alma é a forma do corpo no sentido escolastzc?,
de maneira que a alma é, de si mesma, um a substancla
incompleta em razão da substancia , actuando 110 corpo
ou substancia incompleta e determinavel. Segundo Palmien", o Concilio definiu sómente que a alm a humana,
posto que incompleta em r azão da substancia, é naturei.ª rncompleta que determina o corpo, o qu al é egua~
mentc incompleto, em ra:{_áo da nature:{_a, para constituir comsigo a natureza completa; ou por outras pala-.
vras, definiu que no homem ha uma unica alma, que dá
ao corpo humano a vida, mas não de q1!~ n!odo a alma
é forma do corpo. Nao nos compete dmmlf a contro-

e~ittir~ espirita, tem a mesma significacão. Tambem algumas vezes a alma designa principalmente o pritÍcipio da vida infer!or ou
da vida natural, \?orém o espirilo é o principio d~ vi<!a supenor ou
sobrenatural (I L.or. li, 14-15 ; X V 46) ; Jogo, nao sao duas almas

realmente distinctas, mas dois estados ou dois a s pecto~ d ' u~a e
· da mesma alma. Cf. Pesch, n. 110-116; Sclzleusner, Lex1con m N.
Test ., vocibus meüp.oe et ~uyJ; Vacant, apud l'igouroux, Diction.
de la Bible, voce Ame, pp. 454, 45_8.
.
.
.
t
Laedi catholicam sentenuam ac doctrmam de homme, qm
corpore et animà ita absolvatur, ut anima eaque rationalis sit_vera, per se, atque immediata corporis f~rma. .
·
'
2 Cf. Zigliara, de Mente C. V1ennens1s, n.
129 e seg.;
Palmieri, de Deo Creante, th. 26; et Append . p. 769; Mane/la,
n . Qo1 e seg.; Lahousse, Psychol. n . 6o6 ; Pesch, n. 123 e seg.
Vacant1 oh. cit . vol. I, n . 236 e seg .

I'.21

JI. Pa unidade do genero humano
I 26. 1 .ºErros.

Foi negada a unidade do genero humano: quer pelos Preadamitas, os quaes, tendo por chefe Isaac de la Peyrere ( 165 5), 2 calvinis!~J~~ido depois para a fé catholica), affirma1
Unde dicendum est quod nulla alia fo rma substantialis est
in h~mine 1~isi sola an_if!la intellecti~ ~' et quod . ipsa sicut Yirtute
continet ammam sens111vam et nutnuvam, 1ta v1rtute continet omnes inferiores forma s, et facit ipsa sola quidquid imperfectiores
formr.e in alii ~ f? ~iunt . S. Thom. I, q. 76, a . 4 ; cf. C. Gent. 1.
ll,c . .58;deSp_mt . creat. q. un. a 3 ;De anim â, !. II,lect. 1.
2
Una ernm et eadem forma est per essentiam, per quam
homo est ens actu, et pe_r quam est corpus, et per quam est vivum, ct per quam est ammal, et per qu a m est homo.
3
• Na obra que tem _por titulo : Praeadamitae, vel systema
t.hcolog1curn ex praeadam1taru_m hypo_thesi. Cujo erro expôz e refutou com toda a clareza na d1ssertaçao que se encontra nas obras
tll.l />1•taJ'ii (cdit. Vi vês, vol. 4, p. 123 e seg.
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ram que já antes de Adão existiram outros homens,
e que Adão era na verdade pae dos. Judeus, mas
não dos Gentios, quer pelos Coadamztas ou Polygenistas, segundo. ?s quaes existiram simult~nea
mente muitas familias humanas coevas de Adao, de
1
maneira que Adão não é pae de todos os homens.
1 27 2.º These: ?:odo o genero hu'.!1ª1'/º feve a sua
origem só d' um pri'!leir~ P,ae, .fidao.
E' certo, e prox1mo a fe .
·
(A) Escript.
(a) Affirma-se directamente nas Sagradas L:ttras, que não existira homem algum quando Adao
foi e.reado: «E não havia homem que trabalhasse
na terra)) ... «Não se encontrava auxiliador de
Adão semelhante a ellen 2 • Porisso, Adão: chama-se
pae do orbe das terras, e Eva mãe de todos os viventes 3 . Tambem S. Paulo affirma que todos os
homens descendem d'um só: «Fez com que d'um
só homem todo o genero humano habitasse sobre
a terra» 4.
(b) Isto mesmo consta indi_re.ctamente do dogma
catholico sobre o peccado ongmal, segundo.º .qual
todos nascem infeccionados da mancha ongmal :
porisso que todos tiram a natureza infeccionada
5
pelo peccado, só d'um tronco.
128. Nem teem valor os argumentos apresentados por Isaac Peyrer~ : .
.
~
(a) Objecta que o primeiro homem, cuia creaçao
- ----· i-c[~on, Crania Americana ; Nott. and Gliddon, T.ypes of Mankind ; Pouchet, Pluralíty of the ~uman R_ac~ ;;A.. Wznchell Pre-Adamites Chic:igo, 1881; A.ganir, Mem01r mserted at
the beginning of Types of Mank.ind.
2 Et homo non erat qui operaretur terram . .. Ada e vero non
invenieba~ur adjutor similis ejus. Gen. II, 5, 20.
·
l
4

Sap. X,

1;

Gen.III,

20 .

.

.

Fecit ex uno omne ge nus hommum habitare super terram. A.ct. XVII, 26.
_
f•
Rom . X1 12: vê abaixo n . 182:

é descripta no Gen . l, 27, não é o mesmo que
aquelle, cuja creação se descreve no Gen. II, 7. Mas
pelo contrario, vê-se do contexto que o escriptor
sagrado, depois que descreveu, d'um modo geral no
cap. 1, a creação de todos os entes, sem exceptuar
o homem, expõe d'um modo especial, no cap. II, a
creação dos primeiros paes. Além d' isso, dado, mas
não concedido, que ha discrepancia entre o c. l e li,
não se segue d' aqui que se descrevem dois homens
inteiramente distinctos, mas sómehte deve admittir-se que ha uma dupla narração sobre o mesmo
facto : o que na verdade seguem os que julgam que
o Genesis é formado de varios documentos.
(b) Argumenta egualmente do facto de Cain ter
mulher que deveu escolher de OLHra familia, sendo
coisa criminosa casar com a propria irmã.
E, na verdade, já muito antes, S. Agostinho tinha advertido, que no principio fôra coisa legitima
:.::asar com a propria irmã; porquanto, isto não se
Jppõe ao direito natural primario, e foi isso licito
~m raz~o da necessidade que a isto obrigava 1.
(C) Accrescenta que as palavras de Cain em que
~xprime que tinha medo de ser assassinado, eviden:emente suppõem que n'aquelle tempo havia outros
lomens: o que se confirma pelo facto de, pouco
iepois, ter edificado a cidade. 2
Porém, isto, nada prova contra a nossa these :
)Orquanto, podia prever que os homens dentro etn
)fCVe se haviam de multiplicar, e alguns dos seus
>roprios netos armariam traições contra a sua vi.
•

-- - - - 1_ «~um igitur ge·n.us humanum post primam copulam ... ma-

1 ~m tcmmarumque coniunctione opus haberet ut gignendo mul1licaret.u'., nec essent ulli h<;>mines, nisi qui ex illis duobus n:iti fuiscnt : v1r1 sorores suas con1uges acceperent, quod profecto quano cst antiquius compellente necessitate, tanto postea factum e st
lnmnahilius .. . »(De Civit. Dei, 1. XV, c. 16).
~ Gen . IV, t2, 17 .
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da; porquanto, apesar da Escriptura fallar só distinctamente dos tres filhos de Adão, collige-se que
já eram muitos mais, por dizer d'um modo getal
que gerara filhos e filhas; além d'isto, vivendo os
homens então por largos periodos de tempo, antes
da morte de Cain~ já o genero humano contava
muitas familias .
Por outro lado, a cidade de que se tracta, não
era uma grande cidade, mas o ajuntamento de algumas casas para a sua familia, para os seus filhos
e netos; porque a palavra hebraica ir que se traduz por (<cidade)) tem este sentido, como o attesta o mesmo Gesenio, auctor racionalista 1 •
(d) Uma outra difficuldade tira-se do Gen. VI,
2 : (<Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, receberam por mulheres as
que escolheram »2 ; dizia, na .verdade, aqui tracta-se
de duas especies de homens inteiramente diversas.
Nego a menor, porque, segundo a doutrina cbmmum, os filhos de Deus, de que se tracta 1 são os filhos de Seth, que serviam fielmente a Deus, em. quanto que as filhas dos homens são as que descendiam da família de Cain 3.
1 Pois é propriamente vigilia, guarda 1 logar das sentinellas
e guardas, que fôra cin_E[ido com um muro, ou trincheira, ou~á maueira de torre, (Gen. xXXV, 12; li Parap. XXVI, 10), para que
os guardas dos rebanhos estivessem defendidos contra as feras e
ataques dos inimigos : tambem Jogar circuitado de um muro ou
vallado; com que os Nomadas e os rebanhos se defendessem dos
assaltos das féras, dos inimigos, aldeia de nomadas fortificada ;
finalmente oppidurn (cidade fortificada) e isto muitas vezes até de
menores dimensões, como se pode colligir de haver na terra Cananêa 31 cidades reaes, e n'uma tribu de. Juda 124 arirn. Genesio,
Thesaurus hnguie hebr. p. 1005.
2 Videntes filií Dei filias homin11m, quod · essent pulchràe,
acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant.
3 Dão-se outras explicações; jul"garam alguns Padres que são
filhos de Deus os Anjos, 05 quaes depois de tomarerr. corpos, tiveram commercio carnal com as filhas dos homens (cf. Petav. de
Angelis, J. llI, c. 2; Lenorrnant, Origines de l'Hist., e. 7). Mas

l
i
i

1 29. (B) c01yirma-se pela ratão, porque os argume?tos que sao apresentados pelos advers&rios
para impugnar a nossa these, não têem valor 1 :
(~)Argumentam do ~rga~ismo e côr do corpo,
i_U~ JUigam por tal maneira diverso, que é necessano reconh~cer varias esp~cies de homens. Mas
~elo ~ontrano, segu~do os recentes estudos phy,1olog1cos, está averiguado que se encontram em
:odos os. ho~e~s a mesma structura do corpo, a
nesma dispos1çao para contrahir enfermidades, as
n.esma.s leis de geração e do parto, e até os manmomos contrahidos entre indivíduos de varias
;entes são indefinidamente fecundos; e na verdale, todas estas coisas provam, que todos os homens
Jertencem a uma unica especie, nem porisso re~ugna que todos descendem do mesmo pae comnum.
Porem, as variedades que existem entre varios
>ovas, são .accidentaes e podem explicar-se pelo
~fluxo do clima e de outras causas naturaes, prin.ipalmente se se attender a duas coisas, a saber:
[Ue a natureza humana fôra no principio mais fiexi·~l, e em seg~ndo Jogar que aquellas variedades
se pro~us1ram gradualmente e pelo andar do
.. rnpo, ate que finalmente se tornaram estaveis
da herança.
~uanto ~ côr, especialmente, é permittido adertir o segmnte: a côr não é causada pelo sangue

?

!ja o ~ue .fôr, de maneira nenhuma consta que aqui se tracta de
lias e~pec1es de homens.
. . ~ Cf. Pricf.iarJ, Researches into the physical Histor of
unk!nd; de .Quatrejages, Unité de l'Espéce humane ; L'esy éce
miarne, anghce The Human Species; Reusch, Bible and Nafure
~VI.'l.e ~eg_.;_ Vigouroux, Man . Bibl. n. 301 e seg. Les Livre~
.11nts et la Lrtt. vol. III c 5· Thein n 233 e se
V
1
uces Humairies; Guibert' o.b 'cit V 'un·1.te' de l'Egp. ;, erhneaul es
~
d p 1 • ·
'
· ·· ' .
s ece umarne·
m11ar ., .º _ygçmsme et Monogénisrne 1 apud L' Université C.J.tflo:
711r, 11.11n, 1u1J. 188~.
· ·
·

http://www.obrascatolicas.com

1

1

125

CAPITULô 111

;.

CAPITULO

nt

DO HOMEM

nem pela propria pelle, mas pela côr ou tinta (pigmento) que está debaixo da pelle.
E na verdade, a côr da mesma tin.ta (pigmenti)
depende de muitas causas accidentaes, muito principalmente dos raios do sol, do frio que queima,
do genero de vida e outras coisas assim i .
Além d ' isto ~ os troncos extremos comparados
uns com os outros, e em separado dos troncos
medias apresentam na verdade a maxima differenca
, ,· ma~ se se attender á razão dos meios que juntam os extremos, estas differenças diminuem gradualmente, e vê-se com bastante evidencia, como a
côr pôde mudar-se successivamente, até se tornar
mais estavel pela hereditariedade.
O mesmo pode dizer-se das outras discrepancias que se tiram do volume ou pezo do c~rebro,
do angulo facial : estas coisas podem explicar-se
pelo diverso genero Ae vida, pelo trabalho intellectual, por força do qual o cerebro pode augmentarse, e :finalmente pela transmissão hereditaria.
1 3o. (b) Argumentam além d'isso, da variedade
das linguas, que são tão desencontradas, que ·não
podem nascer d'um tronco commum. Mas deve
primeiramente notar-se que aquella disparida~e fôra
muito exagerada, podendo de facto todas as hnguas
1 Isto mesmo confessam-no os materialistas v . gr. · Topinard Rev . d'Anthropologie, Oct . 1886. T~mb e m importa referir
aqui'o que Darwin (Descent of Man, p. I, e . 7) adverte d'um mo-

1:

. j

1

~

do geral, sobre as discrepancias qu~ ha en~re os homen~ : «Posto
que as stirpes humanas qu e agora existem, d1ffiram entre 51 por uma
razão multiplice como são a côr, os cabellos, a forma do craneo, a
proporção do co~po, e tc . com tudo, quando consideramos.a stru~tura
inteira do seu corpo, achamol-as ~emelha_ntes em muitas c01sas.
Muitos pontos d'.esta s~melhança ~ao de tao . pequeno pezo e peculiares, que se deve JUi gar maximamente 1mpr.o~avel que e ll~s,
um por um e independentemente, foram adqumdos·pelas surpes de origem differente. Esta animadversão confirr:ia-se ca<;Ja v~z
mais, pela sem~lhanç(I moralque síf <rncomra em surpes muno dJYv rsa,~»1
·

r~duzir-s~ a tres especies (monosyllabo, agglutinatzva, flexzvel), que parece não serem outra coisa
mais senão a evolução natural d'uma e mesma Iingua.
Além d.'isso, pode explicar~se aquella dispari:lade, ou sóbrenaturalmente, como é narrada por
\1oisés ~'ou naturalmente, só pela dispersão dos poms; pois ~onsta pela experiencia, que os povos da
nesma ~:mgem, que desde o principio usavam da
n~sma h~gua, mudàram gradualmente, por tal mateira, a linguagem primitiva, que, passado algum
empo, como que crearam uma nova língua .
. Por ?utro lado, quanto mais longe avança a
ihilolog1a comparada, com tanta maior clareza se
ê,. que .as linguas que, á primeira vista, pareciam
mito diversas, têem uma origem commum. As1m v. gr. as linguas Semiticas e Indo-Germani:is são tantos elementos communs fundamentaes
ue os lingui;tistas. provavelmente inferem qu~
las nascem d uma fonte commum 2 . E até mesmo
n todas as línguas se encontram alguns elemen1s communs: alguns são identicos ou muito seelhantes, principalmente quanto ás exclamações ;
gumas são egualmente metaphoras e construcícs, que parecem indicar uma origem commum.
nalmente, o facto de todos e só os homem gosam da faculdade de fallar, não é argumento de pe1eno pezo para se provar que todos os homens
1scem d'um pae commum.
r :1 I. (C) Argumentam :finalmente da impossibili1

Gen. XI,

1- 8.

~ .. ~.fr : 1-!umboldt apud Thein, ~b. cit. n . 277 ; Max Miil, ~1ssensch~ft der Spra~he, et Stemthal, Ueber den Ursprung
· _:-;pr11d1e-. h1cy~lr!P· Brztan. vocabulo Anthropology, V; Giesl .a Het.luct1l~1l1té dcs Langues, ap. Congres scientif. inter~
. 11\~11, l'hdolog1c,
21 e se~ '
.
'
.

"111,
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dade de chegar d'um unico centro ás mais remotas
ilhas assim como á America.
Re<>ponde-se, porém, que não e~iste uma tal

auxili?. A_ssim v. gr. o nosso intellt:cto, que, por suas
propnas forças, não pode vêr intuitivamente a Deus,
pode receber d'Elle _luz especial, força pelq qual é
corroborada e ampliada a sua força nativa, de maneira qu~ possa coqhecer os . mysterios e (i;QOtempl.ai~ a De1:1s f~cc a face. Nem se diga que pqr~, isto
se. muda mtnnsecamente
o nosso entendimento
.
..
.
'
porquanto, sendo o objecto adquado do nosso entendimento tudo o que é verdadeiro, não se muda
a sua especie, quando, por meio da luz divina, · se
eleva para vêr a Deus intuitivamente; mas són1ente se_torna rnuis perfeito o seu modo de conhecer·
assim como se não muda intrinsecamente a facul~
dade intuitiva do astronomo, quando se serve do
telescopia par~ vêr, clara e distinctamente, aquillo
que antes só via obscuramente ou não via de modo nenhum. Na verdade, o bruto se mudaria essencialmente, se recebesse a razão, porque o objecto formal da sua faculdade cognoscitiva, não é toda .a verdade, rrfas somente a verdade sensivel ·
mas não se mudaria substancialmente, se soment~
recebesse a faculdade de perceber a faculdade sensível. Assim cgualmente o homem fica substancialmente o m esmo quando se lhe confere o pod~r de
conhecer, com mais perfeição, a verdade intellectual
e ~ mesma essencia de Deus.
(C) Não da parte da ordem natural,~ repugnaria á ordem sobrenatural em tanto quantó destruí~~
se a ordem da natureza, ou ao menos se confundisse com ·ella; mas nenhuma das duas coisas se pode dizer; porquanto
·
(a) a ordem sobrenatural não é contra a natureza, mas acima d'ella ; nem destroe ou deprime a
nnturezn , mas antes a fortalece e aperfeiçôa, sendo :dguma L·oisa accidental accrescentada á natu-

12S

impossibilidade, porquanto os que cmdado?ame;ite estudaram geographia, até mesmo. os rac1onahstas são obrigados a confessar que as ilhas da Oceania' e a propria America podiam rece.ber os habitantes da Asia: porquanto, um estreito braço de
mar separa a America da Asia, e por Kam~~katka
e Alaska como que se juntam ambas as reg10es.
' por outro lado, que ate. m~sm? nos ~osConsta
sos tempos scaphas e navios da As1a, impelhdos
pela força dos ventos e das correntes, f?ram abordar ás praias americanas .. Accre~c~ a isto . que os
usos, costumes, e alguns ntos rehg10sos que flore~~
ceram na Asia, foram encontrar-se entre os Mexicanos e os Indios: taes são, o respouso do sabbado, a celebração do jubileu, e, entre alguns, a circumcisão 1 .
1 32. Nada dissemos sobre a antiguidade do homem, que é mais uma questão historica do que
theologica.
.
. .
Até aqui não se provou ainda que ~xisttram
homens na epoca terciaria; porquanto se. isto ch~
gasse a provar-se, nem assim ~ ~1ossa fe correria
perigo, com tanto que se admittlsse que aquelles
homens anteriores a Adão, todos morreram antes
de sere~ creados os nossos primeiros paes. Porquanto a fé catholiça affirma ~ma coisa, a s~ber:
que o genero humano actual, tivera a sua origem
de Adão.
Mas presentemente não é necessario recorr~r
a uma tal hypothese. Hoje os interpretes cathohcos, geralmente, concedem que o genero humano
-- i(;[: -Quatuefages1 ob. cit. e! i6-l8 ~

.

Thcologiu Dogmatica---Vol. 4.
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reza sem mudar a sua especie mas aperfeiçoando-~; porquanto, assim como a dignidade real conferida a um homem, não destroe a sua i;iat~reza
mas a adorna ; assim do mcs!"'? modo a d1g~1dade
sobrenatural ou a adopção d1vma que n_?s e con·
ferida pela graça, não destroc, de maneira ne!-'lhu·
ma, a nossa natureza, mas sómente ·~ aper!etçóa.
tornando-nos habeis para fazer ac.tos que nao po·
deriamos operar por nossas propnas forças ;
(•) a ordem · sobrenatural não se co~fun~e ~.mr.
a ordem natural, porque é alguma c01sa mte1ramente gratuita, cmquanto qu~ a o~dem natural per·
tence ad debitum naturae; alem d isso, a ordem sobrenatural é mais cxcellentc do que a ordem natu·
ral, e por i'sso se distingue d'clla; v_. ~r. o co_nhect:
mento sobrenatural de Deus pela v1sao beatifica, e
com certeza, distincto do conhecimento de Deu~
discursivo pela razão natural.
~
So.
E'
convenienie,
supposta
a
revelaçao:
1
(A) Da parte de Deus; porquanto, uma tal ele·
·vação manifesta :
.
.
(&)a bondade divina : ponsso _que, quanto ~ats st
manifesta a bondade, tanto mmor bem se d1spen·
sa; mas Deus elevando o hon:iem ªº.estado sobre·
natural concede-lhe bens mutto mms excellente~~
do que os naturaes, adoptando-:-nos po~ ~eus filhos
por meio .da graça, e fazendo-nos paruc1pantes d~
natureza divina, segundo as palav~as de~· Pedro.
<' Deus deu-nos as maiores e as mais preciosas pro·
messas·, para, por dias~ nos tornarmos partidpantei
da natureza divina•• •.
(t) Do mesmo modo a sabe~oria, porqua~to, a
sabedoria resplandece tanto mais quanto mais su·

blime é o fim~ e ~e determinam meios mais perfeitos para º.attmg~r; mas nenhum fim pode encontrar-se mais subhm.c do que o fim sobrenatural, pelo qual somos destinados a vêr a Deus face a face
assim como elle mesmo se vê: do mesmo mod~
não ha nenhuns meios m~i~ perfeitos do que ossobrenaturacs, a graça sant1hcante e as virtudes inf~sas, com que se augmcntam muito as forças nativas.
(C) i:'inalmcntc a ~m11ipo~e11cia, por isso que mais
se manifesta a ommpotenc1a de Deus nas obras
que supéram as forças de toda a natureza, do que
nas obr~s mer~~cntc naturacs: assim v. gr. a regeneraçao csp1ntual, por força_ da qual passamos
da morte do pecçado para a vida da graça e nos
fazemos filhos adoptivos de Deus, é uma obra
maior, e desperta mais a admiração do que a geração natural, pela qual recebemos a vida do corpo, e assim no mais .
(8) Da parte do homem. Porquanto, o homem
aperfe1çôa-se pela ordem sobrenatural :
(1) Na sua _s1_1hslancia: que se torna participante
da natureza d1 vma pela graça santifü:~mte e pela
gloria;
(D) Nas suas.faculdades, gue são adornadas de
virtudes infusas, que excedem muito as virtudes
naturaes ;
(C) Nas suas operações, que obtecm valor sobrenatural. Todas estas coisas, se declaram e se provam no Tr. da Graca.
151. Resolv. as d~ffeculdades.
(A) Objecta.m os Racionalistas que Deus é immuta-

l
Deus maxima et pretiosa nobis promissa ~onavit, ut per
tiacc efficiamini divina e e o mortes naturne · li Pct1 · I, 4 ·

147

vel, e que porisso nada pode fazer além da ordem da
natureza. Resp. S. Thoma'{, 1 : •Deus determinou uma
,

l

~erva1·ct

Deus ~ic rcb~s cc1 tum ordincm indidit, ut tamen sihi requoJ 1ps<: :ihquando al1t1:r ex ~·;ius;i essçt fa<:turu.s . linde
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certa ordem às c~isas, mas todavia reserva~do para si
aquillo que devia. fazer a~gumas _vezes, d outro no.
do por justos motivos. Ponsso nao se muda quar:do
ob~a além d'esta o~dem». Porquanto, desd; toda a eer.
nidade, previra e unha decretado a _clevaçao do homem
ao estado sobrenatural, e nem ponsso mudou de cm.
selho mas completou-o.
,
.
(8) Insistem:_ Tudo quanto se recebe e receb1d( á
maneira de recipiente ; m;i~ o sobrenatural e .recebfo
na ·potencia natural ; logo, torna-se alguma c01sa natt-

ral.

.
,.
b "d
.
Resp.: dist. a maw1·, se .1or rccc 1 _o na poten:a
natural, cone., se na potc!1cia obede11~1a/,. 11ego: p~
ttuanto, a potencia obcdencial, sendo primariamente pi-

siva, depende toda da vuntad~ e do poder d~ age~te,e
ode receber tudo o que lhe; nao repugna. Ponsso, aquf0 que é n'ella recebido, não~: d:1 mesma natureza qe
clla, mas pode ser alguma coisa mats c:-.ccllcntc.

§

rr. Existencia da

graça e doB dona gratuiti:
de Adão

5 2 . Estado da questão. Assegurada já a order
sobrenatural, resta que discorramos sobre a st
cxistem:ia nos nossos primeiros pacs. E na ver~1
de os Racionalistas e U11itarius ncgum terem s1d
··o~cedidos aos nossos primeiros pacs dons sobn
~aturaes, e affirmam que o homem fôra creado r
estado cm que ag?ra nascc 1 e. ate não falta en~n
os modernos inficts quem ensine que o homem 1~
ra crcado no estado intimo da barbarie. 1 P?r ot
tro lado a maior parte dos Protestantes, assun C<mo os .rd11se11istas, ...:onfcssam que, na verdade, Adá:
fôra ~reado em estado de justiça e de integridadt
t

-·-prae;; hunc ordinem agit, non mutatur. S. Thom. 1, q. io:
de Potent . q. 6, a. 1; ~=: G_cnt. 1. III, e. g~·I?º·
1 J. Lubbock, The ongm of c1v1l1~Dllun anJ thc pri.m1t•.;
condition of man. Cf. Kolh, Cuhursesch1çhtc der Menschheu, l ei
pzig, 188S, t. 1. r· 7 e ses.

~~'6 ad'3; cf.

mas seguem ao mesmo tempo, depois de Lulliero

1,

que aquelle estado fôra natural: ((Todavia estas
coisas foram naturacs cm Adão, como é natural o
receberem os nossos olhos a luz" t. Devemos, por
tanto, provar duas coisas, a saber : 1 .º os nossos
proto-parentcs foram crcados cm estado de 8raca
e de integridade, 2 ." que aquelle estado é sobren~-·
lura/ (§ Ili).
i 53. 1 ::i These 1. ª: ôs profo-parenf~s Joranr creados e111 estado de graça 3•
E' de fe, segundo o Tridenlino (sess. V. e. 1 ) :
«Se algum não çonfcssar guc o primeiro homem,
Adão ... perdera a snntidade e a justiça, cm que
fora constituído, sejçi anathema» 4•
Dize-se constituídos para significar: que clles, ao
menos por algum tempo _. estiveram adornados da
graça habitual, mas não creadus porque não consta absolutamente que tivessem recebido a graça no
primeiro instante da crcação .
Escri'ptura.
(A) ~o Ve~/10. Tcst. jü encontramos argumentos
provave1s, pnnc1palmentc ú luz da interpretação
que lhes deram os Santos Padres.
(1) Lê-se no Genesis 6: <eFaçamos o homem á nossa imagem e semelhan~~>1, ou segundo a força do
1 H~ec tam na~u~aliu fuere in Adamo quam naturale est
quod ocuh lumen rcc1prun1 . Luther11s , in (jcnc~. Ili; cf. Calvin .
lnstit . 1. !i .: . 1 \ ~ 8 ; Hodf(e, Syst . theol., vol. li, .; . 5, § 2 ;
Moelher, :,ymbohsm, p. I~ e . 2, ~II-III.
· .
2 Hrec tam naturaha fueri in Adamo quam uaturale est

quod oculi Jumen recipiunt.
3 Cf. ~ 17zoma{·• 1, q. 95, u . 1; Quodl . J, u 8; Suarer, de
Opere sex d1erum, 1. li, e . 17; Petai•iu<, de Opificío scx dier l.
li, e. 1-4; .Maífella, n. 694 e seg . ; Palmieri, th. 48; Ullathorne,
The End~w~ents of man, 1. 11-l!I; Pesch. n. 169 e seg.
4 S1 quis non confitetur pr1mum homin~m Adam ... sancti·
tatem et jus~itiam, in quâ cons~itut~s fuerat amisisse ... A. S. .
r. Fac1amus hommem ad 1magmcm et similitudinem nostram.
G11n. 1, 2ó.
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hebraico á nossa imagem scmelhantissima ;
.
da Escnptura,
·
mas segundo o' modo de tallar
est a
semelhança deve entender-se da graça; porqu~nto,
apezar de trazermos de algum modo na a~ma a imagem de Deus, por natureza, comtud~ nao nos fazemos perfeitamente semelhantes senao pela graça
e pela gloria, como consta d'estcs e d'outros semelhantes: «de maneira que por c~t~'> (dons) ~os torneis parcipantes da namrcza J1vma ' ..• ~eremos
semelhantes a Deus, porque o ~cremos corno elle
D'onde se v~ que nós nos fazemos semelhan.
e»
~tes a Deus pela visão beatl'fi ca, a· 9ua l con fe rc o di reito a graça habitual.
.
_
Isto mesmo se confirma pela mtcrprctaça~ c<_>mmum dos Padres; porquanto, uns, fazendo distmcção entre a imagem e a semelhança, entendem a
primeira da natureza, e a segunda da graça; outros,
tomando simultaneamente a imagem e a semelhança ad modum unius, interpretam uma e outra da
graça.
.
A
. S. .
Entre os primeiros ba~ta citar . nas!~s10 rnai1:r
e Porém, aquillo que é á imagem da 1 nndade, todos os homens 0 temos semelhantementc, na essencia da nossa alma, porém aquillo que é á s7melhança só 0 tem aquelles que teem a Deus lzahzta11do e1:Z
1 Ut per haec (dona gratiirs) efficiamini <livinae consortes
natur~. ll Petr. 1, 4·
.
· bº
.· t' est J
1 Símiles ei erimus, quomam vide 1m~s eum s1cu_ 1 . .
Joa. Ili 2. Comtudo o arsumento do Gcnes1s «pe~ SC» nao e CCI·
oi' ~e descrevendo alh o auctor . sagra~o, .ª ~ngcm do mund>
'~ster\alvez que nenhuma outra coisa quiz s1.gn1fi7ar PJ' aquelb
r:niige~ senão o tlominio sobre as c~eatl;'ra.s mfenor~s e quêi
iracta no verso seguint~ : . «Et prres1t p1sc1bu> mar1su etc·
.
Hifnimelauer in Cenes., 1b1, r · 110.
. . . . .
.•
l
ld "d
od est ad imaginem fr1mtat1s 1n essenua ~nqui em qu
. ·i·
·d
d est ad sim
mse nostrae omnes habemus s1m1 uer; i _aute~ quo.
.
·· 1· h b nt qui Deum habe11t in $C rnllalntatem, et K"·
. d'
· · · d. · ·
·mul e• hum· •
latu mem 11 so 1 a e
tià quodammodo sunt veluti Chrisu, m 1vinnate sr
•
•·
nitate . Anag . contem pi., 1. VI.

si, e pela graça são d'algum modo como de Christo, simultaneamente na divindade e na humanida-

de».
Dos ultimas ouçamos a S. Ambrosio ': E' pintada por Deus aquella alma que tem em si a gra~
ça resrlandocente das virtudes. E' porém bem pir.tada, aquella alma onde está o cxplendor da gloria
e a imagem de Adão antes do pcccado" .
(b) Do livro do écclesiastico ~. "Achei que Deus
fez o homem rec/011; mas segundo o uso de fallar
bíblico, chama-se recto, na ordem moral, aquelle
que é acceito a Deus, adornado da graça habitual,
v. gr., <ta geração dos rectos será abençoada)) 1 .
(8) Prova-se pelo Novo Testamento.
(1) Segundo toda a economia christã; porquanto,
consta da Escriptura, que o gcnero humano não está no estado de graça cm que foi \:reado'·; mas todos peccaram cm Adão, e por Christo foram remidos; p"orém que o fim da redempção fôra renovar o genero humano, regenerai-o, reconcilial-o s;
mas esta renovação consiste na infusão da graça
santificante, pela qual os peccados são perdoados G: ((Justificados gratuitamente pela graça do
mesmo, pela redempçáo que está em Christo J e1 ma anima B Deo pingitur, quae habet in se virtutumgra·
tiam renitentem. llla anima bene p1cta est, in quíl est splendor
gloria:, et patern~ imago substantire. Secundum hanc imaginem
Adam ante peccatum . .. He•rem. 1. VI, e . 7.
2 Hoc inveni <!UOd fecerit Deus hominem r.ectum . Ecc/es.

VII, 3o.
3

Gencratio rectorum benedicetur . Ps. CXI,

'.l'

cf. . Pro>- .

XIV, 2; XXI, 18; Sap. X, 10 etc. Deve todu·ia confesar-seque,
examinando a palavra recto, póde entender-se tambem da rectidão
mural da ordem natural, porisso, este argumento, não é apodictico.
• Rom . Vi 12 e seg.; abaixo exporemo9 este texto . (n. i!bt.
~ Ephes. V, i3; II Cor. V, 18-1~; Coloss . J, 13-14.
• ~ustific:iti gratis per gratiam 1psius, per redemptionem
'lu~ est m Chr1sto Jesu. Rom. III, 24-2 :> •
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-sus)l; logo o gencro humano fôra constituido :na
mesma graça .
.
(l) S. Paulo, fallando para os nco-conv_e:tide>s,
diz estas palavras: « Re11ovae-vos no esp~nto da
vo~sa mente e vesti o homem novo, que fo1 crea do
segundo oeZ1f- na justiça e na santidade» •.
E na verdade, muitos interpretes entendem
por homem novo,· Adão, e n'cst~ ~aso é evidente
pelo texto, que elle f~ra c?nslltrndo cm estado
de graça. Poucos, porc~, dtzl!m qn: este ho~em
novo é Christo; posto tsto, mas nao conc~dtdü:
não fica destruída a força do argumento: pois fica
sempre verdadeiro que os não convertidos são renovados (áv:o:vzo;;.,f\oci) pela graça, n'um certo ~st~do
antigo em que o gencro humano fora <..:onst1tL~1do
desde o. principio, e qu~ aquell~ estado era de .J US·
tiça ou de graça e santidade.
1 54. Corollafios.
_
.
(A) Os theologos não cstao de a~cordo acerc~ ~,
tempo em que os proto-parentcs toram const1tm
dos em graça :
.
.
(1) Alguns, com S: i:oai•e11t111~a ·, cns1~1ar~rn 9ue
a graça não fõra contenda a Adao no prni:e1ro instante da sua creação, mas sómente depois de ai·
gum tempo, para assi!11 se poder P'.cp_a~ar para receber á graça; todavia desde o pnnc1pl0 rec_cben.
o dom da integridade ou iscmpção da concup1scen·

eia.

.
(t) Porém S. Thomaz. 3, e çom :_llc commum
men~e os theologos, seguem que A~ao. fôra creado
em estado de graça; porque os prmc1paes texto!
~ Renovamini autem spiritu mentis v~st~11:, .c~_inJuite 11o~ull!
qui 5 ecundum Deum creatus est 111 ,111~t1ti.:1 e1 sa11ct11a1t
veriotatis. Ep_hes. IV, i3-24: .

"'°'"iHe1tt
J

S. · lknavnat in

l

1, q . 95 a .

1•

2

d1st. i9, a.

1,

q.

1.

acima referidos assim parecem declarai-o : "Jtàca.;
mos o homem á nossa imagem e semelhança .. ~ o
qual foi creado em justiça e santidade» 1. Por outro
lado, esta doutrina, concorda com o que escreve S.
Agostinho a respeito dos Anjosi: «Deus estava n'elles creando a natureza e dispensando a graça u. E
nem o homem foi santificado sem o proprio consentimento, porisso, que no primeiro instante da
sua creação, consentiu na graça que lhe foi concedida.
·
155. (8) Além da gr:H,:a santificante: os Protoparentcs tiveram as virtudes infusas pelas quaes
as suas faculdades se dispunham para fazerem actos sobrenaturaes ncccssarios para conseguir o fim
sobrenatural.
Porquanto, (Orno diremos no Tr. da Graca
(n. 178), a graça hahitual, é um habito cntitatÍ\;o,
não immediatamcntc operativo, e porisso, devem
dispôr-sc as faculdades nativas com virtudes sobrenaturacs para actos do mesmo gcnero. As virtudes, que de si não importam nenhuma imperfeição, como a caridade e a justiça, existiam cm Adão
simplesmente: quanto ao habito e quanto ao acto.
As virtudes que involvem alguma imperfeição;
mas de modo nenhum contraria ao estado de innocencia, como a fé e a esperança, existiam egualmente n'clle quanto ao acto e habito; porquanto, a
perfeição do primeiro estado, não se estendia a vêr
a Deus por essencia.
Finalmente, as virtudes que repugnavam á perfeição do primeiro estado, como a penitencia, que
suppõe o pcccado, estavam em · Adão innocente
1 Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram . . . qui creatus e;t in justitiâ et sancritate.
:
z De1:1s. simu! erat in eis condens naturarn et largiens grauam . De C1vn . Dei, XII, 5.
·
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sómente quanto ao habito, emquanto v. gr. estava por tal maneira disposto que, se peccasse, se
arrependeria do seu peccado. Do mesmo modo, os
proto-parentes, estando .em estado de provação,
podiam merecer e crescer na graça (S. Thoma\,

I,q. 95,a. 3-4).

1 56. 2 • These ssg1mda: "s proto-parentH foram cr11ados 11m 11stado a. naturflJtl integra. isto
' /stqfos da ignora11cia, da concupiscencl•, da dor
~da ,,,orf11 '·
.
.
' 'd d
(A) Foram _ise?l?s da zgnora11c1a no sent~. o .e
que, desde 0 prmc1p10, receberam de Deus a sç1.enc1a
infusa, quer a natural, .quer. a sobrcnatu~al, P' oporcionada ao seu estado, isto e, o çonhec1mento das
11

coisas religiosas e moraes nec~ssarias para sua instrucção e dos seus filhos.; assim. c?mo tambem n
sciencia das coisas phys1cas suffic1entc para operar no paraizo e guardai-o. E' certo.
(1) Pela Escript~ra onde se diz: •Encheu-o~ da
disciplina do entendimento, cre?u para clles a sc1~n
cia do espirito, encheu de sentido o seu coraçao :
e mostrou-lhes os males e os bens» 11. O exemplo
d'esta sciencia exhibe-se no Genesis 3 : "Adão chamou todos os animaes pelos seus nomes proprios, e
todas as aves do ceu e todos os animaes da terra»;
mas chamar todos o~ animaes pelos nomes que
lhes eram approprrados, isto. e, declara.ndo ao menos algumas das .su~s proprie~ad~s,' e com certeza uma amostra ms1gne de sc1enc1a ; logo.

····--,- cc:-5. Thom. l, q . 94; Suarer. l. cit. e. 9·1ti; Petavi11s,
L cit. c. 5-8; Palmieri, th 49-53; Mauella, n . rir e seg . ; H~t·
tin er Apologie ... vol. Ili, e. 6; fe!cli. n. 187 e ~es.
K z' Disciplinâ intellectus replev1t 11los : creav1t 11hs sc1entta.m
spiritus, ~ensu implevit cor illorum : et mal11 et bona ostendat il-

. .

ias. Ecc/1. XVII, 5.
. 'b ·
·
·
·
l
Ap ellavitque. Adam nommr ~s surs cuncta ammanna, et
universa vofatilia coeh et omnes~ b~suas terra e . Ge,.. li, 19-'<lo .
• Nem d'aqui ~ pode colh8Jr que com e!'.tes norr.es se de·

(•) Ratão theologica . O primeiro homem, como
não só phisica mas moral de todo o gcnero humano, era destinado para instruir os outros
homens cm coisas de fé e em sciencias naturaes ;
mas não podia rectamente instruir os outros, se não
fosse adornado d'uma sciencia bastante perfeita ;
por outro lado, não podia adquirir logo uma tal
sciencia por suas proprias forças ; logo, teve scicncia infusa.
Comtudo, nada prova que clle tivera conhecimento de todas as scicncias naturaes, que agora
são cultivadas pelos peritos: porisso que, um tal
conhecimento, não lhe foi nccessario para a recta
instituição da vida. (Summ . Theol. 1 p. 9. 94, a. 3.)
1 57. (B) .F oram ise11tos da concupicencia, isto é,
dos movimentos desordenados com que o appctitc
sensitivo é levado ús coisas scnsiveis, ainda mesmo
contra a ordem da razão. E' certo.
Pela Escript., t na qual se dedarnm trcs coisas:
\l) A11tes da quéda, os prato-parentes não se envergonhavam da sna nudez: tcl_lm e outro estavam
nús, Adão e a sua mulher, e não se envergonhavaml) ::1;
()) Que elles mesmos, depois da quéda, adver~
tiram a sua nudez: .. E abriram-se os olhos de ambos, e conhecendo que estavam nús, cozeram folhas de figueira,, 3;
(G) que a razão porque o advertiram, fôra a sua
desobediencia: ccQuem te disse que estavas nú, senão po~quc comeste do fructo da arvore que eu te
~abeça,

dararam o genero proximo e a distincçíío especifica Je .:ada ani·
mal. Ignoramos porém n língua que Adão fallava.
~
t G~n. II, 25 ; III, 7, 11 .
2 i;:rat autem uterque nudus, Adam scilicet et Ui'.Or cjus, et
non erubescebant.
3 Et eperti sunt oculi ambrorum ; cumque cognovissent se
esse nudos, consuerunt folia ficus .
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tinha prohibido que não comesses 1> t ? E l:Om effeito: todas estas coisas, nada mais podem significar
sefláO que os proto-parcntt:s, antes do pcccado, não
e:tperimentavam os estimulas da concupiscencia ;
porquanto, evidentemente, · de maneira nenhuma
eram cegos!.!, antes de peccarem, nem careciam do
pl,;dor; mas ainda não tinha experimentado os estimulos da luxuria.
Pelo 7hdenti110 que dt:dara que a concupicencia f()ra chamada peccado pelo Apostolo "porque
é do peccado e inclina ao pcccado 1> (Scss. V, 5); e
na verdade, se clla é do peccado, não existia antes
do peccad0.
A ra\áo mostra a convcniencia d'csta isem~.ção: no estado de innoccncia, a vontade do homem estava perfeitamente sujeita a Deus ; mas era
conveniente que, emquanto o homem permanecia
sujeito a Deus, obedecessem á rnzão as forças inferiores, e o corpo á alma, para que d'cste modo a
ordem fosse perfeita; na verdade, a iscmpção da
concupicencia está posta n'esta sujciçflo das forças
ia feriores. 3
1 58. (C) Foram isemptos da morte <lo 1..:orpo no
l
Quis indicavit tibi, quod nudus esses, nisi qund ex ligno,
de quo praeceperam tíbi ne comedcrc_s, _.:f)medistí.
i
«Non est credendum quod pnm1 parentes ~sscnt producti
clausis oculis; praecipue cum de muherc dicatur quod vídit lignum
quod esset pulchrum! et. b~num nd vescendu1_n. Aperti ergo sunt
1>;uli amborum ad ahqu1d mtuenJ.um ct cogitandum, quod antea
n11nquam adverterant, se . ad invicem. concupiscend11m, quod antea
:i1>n fueratn (S. Aug11st. de Gcn. ad ht., 1. XI, e. '.\i, apud S. Th:
z.' 2 1 " , q. 164 a. 2. ad 9).
.
l
S. Thom . 1 q. 95, a. ~ . . Ue .que _modo Adão tinha o ape1
tite sensitivo perfeitamente su1ctto a raz~o, dedara-o Suarer ti.
cit. e . 1 l, n. 17 e seg . ) : (a) Deus prov1den;:1ava para 9ue não
occorressem objectos que perturb.usem a paz e a tranquilhdade da
~ma; (b) aperfei'toav~ as facu!dodes do. homem por habi1os extrinsecos, de mane1r~ que a _razao se in_chnasse a julgar rectamente, a vontade a seguir a razao e o apetite a obedecer promptamente a uma e outra .

sentido de q~e, cumprido o tempo da provação
passassem vivos P?ra a vida .immortal. E' de fé;
segundo os Conc1hos que abaixo vamos citar.
(1) Pr~va-se pela Escri'pl1'ra, quer directame11te
onde se diz : «Deus creou o homem inexterminavel · .. Porém, por inveja do demomo, entrou a
morte no orbe das terras)) 1 ; ou indirectamente,
nos togares .ond.e se declara 1.1ue a morte é pena do
pe~cado: . No dia cm que d'elle comerdes, morrereis .. · Por um homem entrou o pcccado no mundo e pelo pcccado a morte» -i ; porém que a morte
de que se tracta, é.ª morte
corpo, collige-sc do
contexto onde se diz: <<Porem a morte reinou desde Ad!o até ~1.oysé~, ainda mesmo sohre aquelles
que n~o p~ccaram, ü semelhança da prevaricação
de Adao" · ; porqu~nt?, tra.cta-se da morte corporal que t~mbem attmg1a os infantes que não tinham
commettido peccado actual.
.~t) Tradic. Affirma!1do os Pclagianos que Adáo
ha\· 1a de ~~~ mortal, m~da mesmo que não peccara, o Conuho geral africano, realisado cm Carthag?~ no anno _de :418, decretou: •Todo aquclle que
drz que o pr~mc1ro homem Adão fôra crcado mor:al, de manou.a que quer peccasse quer não pecLasse, morrc~ia no corpo, ... seja anathema » '· O
mesmo definm o Tridcntino na sess. V, 1-2.

?º

·
· b.1lem ... lnvidiâ aulen1
. b 1. Deus . .:reavit
. . no
. minem
ine:-..termma
J ta 0 11 mors mtro1v1t m orhem tcrrarum . Sap . li, 2 3. 24 .
2 ln hquo~umque enim d1c .:omederis ex eo, ·morte mor1· er1·s
f) cr unum ommcm
"·
· h un.; mundum mtrant
·
· ct per
· ···
G p cu.;llum
m
pecca tum mors. ~11 . li, 17; Rmn. V, 12 .
'
. 3 Sed regnaHt '!10rs ab Adam usque ad Movscn etiam in eos
° ~n peccanrunt tn similitudinem praevaricalioni~ Adae. Rom.

w.• 1

4

4 • Quic~mque

dicit A~arn primum hominem mortalem fa-

~!u~, At~ ~~ ~ve peccaret, s1.ve. non pe~caret, m?reretur in _corpo-

. .

·

(' Go:ieau. L1bcllus fidet, n. 3. Este canon tmha siCon~-. Milevitano li (4 i6).

go tal::.amentc mscnpto no
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. (C) Os proto-parentes não eram por nature{_a
1mmunes da morte; porque o seu corpo, por isso
que composto de partes, estava naturalmente sugeito a corrupção; mas por privilegio tornaram-se
immortaes no corpo. E era isto, na verdade, conveniente. Porque era decente que, emquanto a alma permanecia perfeitameete sujeita a Deus, o corpo estivesse egualmentc sugeito á alma, e por ella
se preservasse incorruptivcl.
. Investigam egualmente os theologos, por que
meios o corpo dos prato-parentes podera conservar-se immortal. Na verdade, o homem preservase da morte violenta em parte, na verdaJe, pela
propria razão e prudcncia, pela qual evita as coisas nocivas, em parte pela providencia divina, que
o defendia por tal modo que nada lhe acontecesse
de improviso que o molestasse. Era, porém, preservado da morte natural, a saber, das enfermidades e velhice, pela m·vore da vida, (Orne se infere
d'estas palavras: «Para que talvez não estenda a
sua mão e coma da arvore da vida, e viva eternamente». • O fructo d'esta arvore não só alimentava
o corpo á maneira de comida, mas reparava as suas
forças e o confortava por modo de medicina. Mas
porque a sua virtude era finita, não preservava da
corrupção se não por um determinado tempo : acabado elle, ou a vida do homem se transformaria em
espiritual, ou precisaria de comer novamente da arvore da vida. t
t Ne forte mittat manum suam et sumat etiani de ligno viet comedat et vivat in aeternurn. Gen . Ili, 22.
1
Cf. S. Thom. 1. e. a. 4; Suare;, 1. cit. e. 1S; 'Petavius t.
e. e. 5 ;,Marre/la, n. 762; Lüken, Tra<liti~ns de l'humanité, t. p .
101 ; V1go11roux, M. B1bl. 1, n. '28o ; La Bible ct les Découvertes...
1. l, e. Ií, 5• ed t. I, p. 224 e scg. Julga comtudo Bel/arrnino que o
fructo da arvore da \'Ída:urna vez comido, causa\ a a immort(llidade.

l«~,

1;

•'g

1 59. (0) Foram isemptos da dôr e &osavam de
singular felicidade. Prova-se :
(1) Escript. pela descripção do paraizo, no qual
principalmente tres cmsas e~primiam a amenidade
do Jogar: as arvores fructiferas, o rio que se dividia em quatro braços, o ouro e as pedras preciosas 1 ; porquanto, todas estas coisas, segundo o
modo commum· de faltar, tornam maximamente
ameno este togar .
E' porisso que se lhe dava o nome de paraizo
de prater-paradisus voluptatis. O mesmo se collige do facto de as dores e os trabalhos improbas se
exhibirem como penas do peccado li ; por conseguinte não existiam antes do peccado. Por outro
lado a impassibilidade parece seguir-se da immortalidade corporea.
.
(•) Confirma-se pelas tradições dos povos so. bre a edade de ouro, que se lêem em auctores profanos a:

•Aurea prima sata est retas, que vindice nullo
Sponte sua fidcns rectumque colebah 4 •

S. Agostinho descreve poeticamente, do seguinte
. .
1 Disputa-se.•mtr~os erudictos eaffirma·~e com mais probab1!1dade que<? Pai a1zo fora colloca~~ entre os limites do Mesopota.
n:ua,onde se luntam os alveos do f1gre e do Euphrates. Cf. PetJvius, t. cit..:: .. , n 7; O~r;-, l>u berceau ~e l'cspéce humaine .. . Paris
1858; V1&ouro.r, M. B1bl. n . 287; La Btblc et les découvertes ... )•
ed. t. J, p . 212·2:13; I,.es Livres Saints et la Critique, v<Jl. 111, e .
6, a. 4. Todavia arresentou outra opinião com argumentos mais
provavt:is, Etienne Brosse 1Revue thomiste, mars, mai, juillet 1895,
Lc site de l'Eden), segundo a qual, o Paraizo, devia collocar-se na
Jndia, junto das montanhas do Himalaya .
i
Gen. UI, 16-19.
·1 Estas tradições, podem ler-se em F. Le1tormant, Origines
de l'Histoire, e. ii;_ f1eikice, Hours ~ith th~ Bible, e. 8 . The Story
of Eden, e. 1°! Or1~in of. ~lan; Th~m, Chr!slian anthropology, n.
138 e se~.;.Lüken, TraJmons de l Hurnantté t. I, p. 94-111.
1 Uv;d. ,Metam. 11, &,.i
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8. f liddade dos proto-parentcs: <<O ho~em
~
.
o, pearaizo como queria, emquanto quer1á o
v1v1a no
. .
d d D
1
o e eus; pe o
q ue Deus mandara: vivia .gosan
.
· d"
· t
uai o homem era bom; v1v1a. sem m 1genc1~ a qguma es 1a ndo na ·sua mão 0 v1 ver sempre.
b ' dTnha
.
,
1·mento
para
não
ter
fome;
a
be
t a paa li 1 o a t
d a v1·d a, para· ue_ a
sêde
.
a
arvore
ã ter
ra n. o ;;;o entrasse
'
· ha corrur-rn.·"o
n'cllc . ,r.-iao .·. tm
ve lh Ke no
1 •
nhuma no corpo ou não sotfna mo esttas .nench
cnferm1da.
n umas nos seus sentidos
. ; nenhuma
.
·
·r
nenhuma
ferida
temia
do
cxtenor,
go.
.
de mteno ,
·1·d d
1 a e em
sava op t 1·m·i' saude no corpo e ·trangm
- h
·
·' ssim <.:omo
no para1zo nao
avta neto d a a a lm u" . •1.
•
•
d
Oll frio assim no seu habitante na a
1
nh\lm ca or
'
N h
' en ·uma
. a rcL·ear da l.'.ubiça. ou- Jo temor.
h avia
·
h
.
ienhuma alegria va : porem o goso Un a
tnst:z;~n~e eQJ Deus, para o yual tendia o seu coa s~
e ardia na caridadt!, que brolaz1a de um
raça o qu
·
d'
'- ·
~ puro de uma wmcu•11ca boa e uma1e
coracao
'
· d e fi1et nasa'd a
• _ era fin.trida
. e uma soctcda
que nao
e·
,
.
.
. ·1
.
entre sr, v1g1 anc1a
d o amor hon esto dos conjuges
·
b
·
· .1
. d da m'ente ·e do corpo, e o sena?c1a .JO
conc~r d~ sem trabalho. O cança~o não fallg.avat;>
m~n a ne m 0 somno
0 surprchcndia contra sua
OCIOSO,
.
vontade» t •
0d

q·

- -·-:-- h mo in paradiso si.:ut volebat, quamdi-u hoo dVl\ieha\ ·~sscrat : vivcbat frucns Deo~ ex quo hom_o !rat
leba t, qu?d i?eu _ le ·ull·I ege~w te ita sem per vl\·ere h~bens 1n.pobonus: \'l\'.e at si~ at ~e esuriret': potus, nc sitirct ; hgnum \'lie,
tes~ate. C1bus ad diss~h·cre! . Nihil corrnrtionis in corrore, ."el ,C:"
ne illum senect~lestias ullis ejus ~ensinus in~erehu!. Nu lh1s !nlrir.coq>ore ullas m 11 5 · 1 s mciueha tur cxtrmsccus, s~mrna tn ::arsecus morbus, n_u ~ Jct ut. ranquillita~ Si.:ut in parad1so riullus 21.
in anima
·
· •e
ne santtas,
. . o. a h · bi.tatore ·nulla
ex cup1'd'ltate ve ] t"ln<•
1
f ·
ta m e1us · a otl.•cnsio Nihil omnino triste,
·
'h'l
tus aut
rigus,
m
1
mt
1
1ts
·a b bonae ''ºunta
· ·
•
f
acce e at
d m vero perpetuabatur ex Deo, m quern ~
inaniter lre~um; gau ~ uro et conscie11tiâ honâ, et fide non 11:.Z;
grabat .carrtas d!i~~r u':rffida ' ex honcste a more soc1cta $, ~on'.-0:~
atque
se .C 1 g_
. . ct m·mdati
sine labore çu stocha · ib1
lllentismter
corpor1sque
\tg1 1ia,
•
·-· --

. t

1

160. (E) A estes privilegios pode accrescentarse o quinto, a saber: o domínio sobre os animaes, por
força do qual sem violcncia se submettiam ao homem; Deus na verdade, depois que crcou o homem,
disse: «Presida aos peixes do mar e ás aves d{)
ceu e aos animaes de toda a terra e a todo o reptil
que se move na terra . . . » t S. Thomat dá n'estas
palavras a r~zão d'isto (1, q. 96, a. 1): era na verdade conveniente, que, emquanto o homem estava
sujeito a Deus, as coisas que são naturalmente inferiores ao homem, lhe fossem obedientes. Mas os
animaes são naturalmente sujeitos ao homem :
(1) porquanto, as (OÍsas mais imperfeitas servem
para o uso das perfeitas: v . gr . as plantas aproveitam-se da terra para a sua nutrição, os animaes das
plantas, e os homens das pl:.mtas e dos animaes;
(•) além d'isso, a ordem da Providencia é_governar as coisas inferiores pelas superiores; porisso,
estando o homem acima dos outros animaes, estão convenientemente sujeitos ao seu governo.
(G) Encontra-se finalmente no homem prudencia universal, eml.Juanto que nos outros animacs se
encontra sómente a estimação natural sobre actos particulares; e na verdade os parfü:ulares estão
naturalmente sujeitos aos universacs.
r 6 1 . Corollario. Erram, na verdade, os que, com
J. Lubbock e outros. affirmam, que os primeiros homens, foram dados á barbarie, e só depois de muitos annos é que attingiram a vida racional e social.
(A) Porquanto: uma tal h ypothese não c~tá em

J~~situdo fatigabat otiosum, ' non somnus. premebat invitum . De
Civit . Dei, fü. XIV, e. zíi .
t
Prresit pisei bus maris et vol<t tilibu.~ c ccli, ct bcstiis univers.equc terrae, omnique reptili quod movetur in tem\ ... Gen . 1,
26-28· d . Ecdi . XVllJ 4.
' Theologia r>ogmatica -·· Vol.
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opposição com a narração mosayca, mas tambern
com as varias tradicçõcs dos povos, que descrevem a edade aurea, onde os primeiros homens passavam uma vida piedosa e feliz.
E na verdade, esta tradição universal não po·
qeria explicar-se, se os homens tiveram sido creados no estado da barbarie. Com effeito, de mod1
nenhum disputamos que do homem primitivo fo
ram conhecidas as artes, quer lihcracs, quer mecha
nicas, de que hoje nos orgulhamos, mas foi-lhe dada a razão, semelhante á nossa, pela qual se mos·
trou, logo desde o principio, inteiramente superio·
aos brutos, capaz de bons costumes, e religioso.
Isto demonstram-no, na verdade, vestigios anti
quissimos da arte humana, que rl.!(entcmcntc foran
encontrados, principalmente se <lltendermos que s1
requeria mais engenho para fozcr o primeiro ma·
chado, do que para aperfeiçoar as coisas inventadas
162. (8) Além d~1sso, os argumentos dos ad·
versarios não teem valor:
· (8) dizem, na verdade, que as gentes barbarm
são restos dos primeiros homem, e testemunhas ~3
sua condição primitiva .- Porem, isto l~ inteiramen·
te gr ituito, e 3té inteiramente falso; porisso que~
mliitos dos Po\'os, que agora vivem no estado ínfimo, tiveram antigamente uma (Ívilisação mais
enaltecida; como se vê, quer pelos momentos que
erigiram, quer pela \ingua que esteve cm uso entre
cl\cs; assim v. gr. os M~xi(anos, os Pcruviano~
etc. Porquanto!
etc.
este estado intimo pode optimamente explicar-se por uma 4-.:crta (orrupt;áo de cos·
tume~, e tanto mais, que é muito mais facil cahir
n'um estado mais mau, do que dcYar-sc d'elle a
outro mais alto .
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tante pelo qual agora tendemos para a civilisação,
e d'aqui inferem que foram multo rudes e imperfeitos os principios do hom.em ..
Consta, porém, pela historia, que um tal progresso não é, de facto, cons~ante mas correra fortunas varias. segundo os vanos tempos e as varias
circumstancias dos logarcs. Poriso, nada_pode d' aqui deduzir-se contra o estado primitivo do homem.
Porquanto, se os Pº"'.ºs que f~ram maximamente civilisados por dois e trcs mil annos antes
da nossa cpo~a, como os Egypcios e os Assyrios,
cahiram no estado infimo, porque não acreditaremos que os proto-parentc.s tenham sido excellentemente adornados de dons mtellcctuaes, n;fo obstante alguns dos seus vindouros terem, depois, cabido
no estado da barbarie P
· . (C) Affirmam tambem alguns que dos craneos
(skuUs) que se encontraram nas antigas camadas de
terra, pode concluir-se, que os ~omcns que então
viveram, só foram adornados do mfimo grau de intelligencia. Mas sem fundan:icnto;. porquanto, os
peritos em assumptos gcolog1cos, amda mesmo racionalistas, a ttestam claramente que, examinados
aquclles craneos, antes consta que aqucllcs homens
antigos foram dotados de não mediocre engenho '•

Isto demonstra cada vez mais que a fé nada tem a
recear-se da verdadeira sdcncia digna d'este nome.

164

Isto mesmo confessa-o ingenuamente Vircow (Discours
au Congrés des Anthr~p?l. Munich, Scpt. 18n): _nTodas as veze5
que indag!lmos o_s vesllftlOS do ho~cf!l _quatcrnano 9uc ccrtamentc'era mais prox1mo do homem pr1m111vn do que nos, sempre encontramos o homem semelhante a nós. Quasi ha dc.i annos que se
encontraram algLJns cran~os. n'!s turfoirns, (tourbieres), rios .depositos ou em cavernas anuqu1ssm~as . Pessoas l!outas 1ul_garam primeiramente que se tractava_ aqui do homem silvestre, imperfeita·
mente desenvolvid<>. Os anusos tro~ledytas, moradores de caver·
nas, os habitantes das turfarias, .1presen1am-se como homens <li·
gqos de grande estimação. Tinham ~~aneos de tal dimensão, que
muitas pessoas do nosso ternpo,re17os11~vam-sc de os ter assim. Pon:m, se os fosseis pumanos que ate aqui se cn.;ontran1m, se comp•·
--

1

§

III. Da sobrenaturalidade da graça e dos dons
concedidos a Adào

t63. Depois de termos provado que a graça e
os outros dons foram conferidos a Adão, devemos
demonstrar que todos cllcs são sobrcnaturaes, para assim se tornar bem patente a todo.;;, que os
proto-parentes foram elevados {t ordem sobrenatural. Porém a primeira thcse será dupla, para provar que a graça é verdadeiramente sobrenatural
quanto á substa11cia, e que os Olltros privilegias são
sobrenaturaes, quanto ao modo, ou prcternaturaes.
164. These primeim : fi ordem da graça conferida a fid8o • aos seus descen~entes, ' vtr~adel

ramtnfe sobrenalural. 1
E' certo contra os Protestantes, Baio e os Janse-

nistas, que a ordem da graça, está acima da força. e
exigencias de qualquer crcatura existente Je facto;
é commummente seguido contra Ripa/da 2 e poucos
outros, que ella está acima das forças e exigencias
de qualquer creatura, ainda mesmo possivel.
Explica-se: Sob o nome de ordem da graça
ram com os acruaes ci.:emplares, pode affirmar-sc sem temeridade
que nos nossos tempos, ha muitos que reem um craneo de menor
capacidade•. C:f. Thein, ob. cit. n. 92 ; Quatrefaçes, ob. cit. e.
25-28; Hamard, L'àge de la pierre et l'Homme pr1mitif, 1883.
1 A maior parte Jos theologos disputam sohre este ponto,
~ando tractam da visão de Deus ou Ja visão beatifica. Cf. S.
Thom. 1, q. 121 a. 4; C. Gent. l. Ili, e. 52; Suare;, de Divinli
Substantiíl, 1. li, e. 9; Salmantic. de Visione Dei, disp. III; Pa/mieri, th. 37-39; MaHella. n . 704 e se~., 847 e seg.; Sclreeben.
Dogmatik, § 162 e seg.; rViJhelm and Scannel, Manual of Cath'.
theology, ~ 139; Casini. de Statu purae, inter opera Petavii, edit.
\'ivés ,·oi. IV, art. 6-z.
l! Cf. Ripaláa, De Ente Supematurali, disp. XXlll, onde se
encontrapl as rrincipaes auctoridades pro e contra.
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abraçamos, quer a graça, ljllcr a gloria, que: é o
seu cumplemento. Suppomos 1 além d'isto, que a
graça conferida a .Adão é do 1_11e~mo genero que
aquclla que nos foi dada po~ \,hns_to: .porquant<?,
em parte nenhuma se faz d1st111cçao entre uma e
outra, mas, examinados os textos acima referidos,
(n. 15 3), suppóe-se manifestamente, que nós, nos
r~novamos e restauramos pela graça no estado de
santidade, antes conferido aos proto-parcntes.
16S. (A) Escript.
(1) A respeito de graça se diz: « Vêde a grande
caridade que o Pac usou comnosco, até ao ponto
de sermos chamados filhos de Deus e o sermosn l·
Porisso, argumentamos assim: pela graça nos tornamos filhos adoptivos de D<!us; mas nenhuma creatura tem direito a uma tal aJop-,:üo; porque a adopção d'um estranho é essencialmente livre e !ode.vida; porisso, diz S. Theago j: «1 0!1111/ariamente nos
gerou com a palavra da verdade•; logo, creatura
nenhuma tem direito á graça.
D'este argumento se servem os Padres, porque
rectamente advertem~ que as creaturas intcllcctuaes,
são naturalmente servos de Deus, e não tilhos; as~
sim v. gr. S. Athanasio ª: t< Deu-. não só os fez homens, mas tambcm os chamou filhos, como se os
tivera gerado. E', porém, bene11ole11cia de Deus o
ter-se feito, depois, por be11e110/encia, Pac d'aqudles de quem foi creador >l.
Realmente, Deus, como Creador, tem pleníssimo direito de propriedade sobre a crcatura racio1

. ----i-videte qualem carit;ltem Jcdit nobis Patcr, ut filii Dei
nominemur et s1mus . I Joa . Ili, 1 •
2 Voluntarie genuit nos verbo veriiatis. Jâc. I, 18.
3 Deus non solum eos homines lecit, seJ ct filios dixit, tanq_uam si ili os genuisset. Est autem Dei benevolentia, quod quorurii
sit conditor, horum postea per bencvolentiam Patrem se facíat.
Orat. II cont. Ari11n ., 1~ ..

nal, a qual é, porisso mesmo, naturalmente serva;
ama-a 1 na vcrdmic, com a11v'r.bcnevolo, e porisso
mesmo pode exi,,tir uma ~rtü • ami-.;adc na ordem
natural entre D~us e a creatura, mas não aquclla
familiaridade que existe entre Q' pae e o filho.
Por tantn, toda-; ns crcaturas racionaes são estranhas a Deus, c:mqnanto que não tem nenhum
direito ú filiação, quer verdadeira, quer adoptiva,
e se forem adaptados, isto é-lht:s inteiramente indevido. Além d'isso, transformamo-nos pela graça e
nos elevamos a um cstnJo superior, a saber, ao
consorciu da 11a/1trc{a dfri11a, segundo aqucllas palavras: "de maneira que por estes dons vos tornaes
participantes da natureza divina» 1 ; mas creatura
nenhuma tem direito a ser elevada a ordem superior e, a fortiori, a ordem divina; porquanto, assim
é necessario, diz S . Thomaz., que só Deus deifique,
communkando o consorcio da natureza divina por
uma certa participação de semelhança, assim como
é impossível que alguma coisa nrda (ig11ial) a não
:i
.
ser sómente o f ogon .
(b) Sobre a gloria se diz : "Seremos semelhantes a Deus 1 por'-1ue o veremos tal como elle é» 3; e
n'outro togar 1 : ((Deus habita luz inaccessivcl, que
homem nenhum viu, nem pode ver"· Porisso, argumentamos assim : seguindo o primeiro texto, pela gloria somos destinados a ver a Deus como ellc
e, isto é, intuitivamente, face a face; mas em vista
1

llt per hacc efficiamini divinac ·consortcs naturae. lI Petr.

4

r, · 2 Sic enim neccsse est, quod solus Deus ueificet, communicando consortium divinac naturac per quam,Jam similitudinis participationem, sicut impossibile est quod uliquid igniat nisi solus
igms . S. Thoma1, 1• 2• 9 , q. 11-i, a. 1 .
1 Similes ei erimus quoniam vidcbimus eum sicuti est. I
Joa.

m, 2.

-1 Deus \ucern inhabitat inaccessibilem, queir. nullus humi-·
num vidit; sed ncc videre potest. 1 Tim. VI, 16,
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. undo. nenhum homem pode ver. mnuralme~
o seDg s. l'ogo a gloria é alguma coisa verdade1te a eu ,
,
ente sobrenatural. Isto confir.ma-sc com as sera'? tes palavras de Christo: "Nmguem conheceu
~~lho senão 0 Pae, nem ninguem conhe~eu o Pae
senão o Fílho e aquelle a quem ellc o qrnzer reve-

d

larn Porquanto,
1•
•
·
aqui questiona-se
sobre o ~o~ h ec1nto intuitivo de Deus no qual o Pae d1stmctamcentc se contempla e é conhecido, e affirma-se
m ninguem pode gosar d' esta visa~
· - senao
- pe la
i~~e\açáo que com certeza não é dcv1d? a n.enhuma creatura: logo, nenhuma crcatura mtcl_hgentc
ex se exige tal conhecimento. Logo, a glona está
· a das forcas e das exigencias de qualquer creaac1m
.
,
tura e porisso é indevida.
Além d'isso, pela gloria nos torna ~nos «na verrdeiros de Deus e cohcrdciros de Jesus
d. .
d a d e, he
Christo» !! ; mas creatura nenhuma_ te':° 1~e1to a
tal herança; porquanto, a herança nao e devida senão aos fühos; e na verdade, nenhum .e1d1te creado
tem direito a fazer-se filho de Deus, a111 a mesmo
adoptivo; poriss~ que, sendo natu;alm~ntc servo,
não pode ter direito nenhum a reinar 1untamente
com 0 rei e senhor.
.
Porisso os Padres odmiram-sc de ver os homens elev~dos a tal dignidade ; assim S. Greg.
Nisseuo (De Beatitudinibu.s, c. 7) escre~e: uO homem excede a sua propn~ natureza., 1mmortal de
mortal de fragil e caduco, integro e incorrupto2 de
diario ~ temporario, sempiterno, cm summa samdo
1 Nemo novit Filium nisi Poter, neque P11trem q_uis novil
nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare. Mat. XI, l7i ct . Joa. 1
18 ·

2

Heredes quidem Dei, coheredei: autem Christi . t{om .

VIII, 17 .

Deus do homem; porquanto tendo sido julgado digno de fazer-se filho de Deus, terá inteiramente em
si a dignidade do Pae e será herdeiro de todos os
bens paternos" 1 •
(C) A res~eíto de uma e outra, a saber, da graça e da gloria, escreve o Apostolo :2: <• Fallamos a
sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria d'este seculo ... ~as, como cst~ escripto J, aquillo que
nem o olho vm, nem o 011v1do ouviu, nem entrou
no coração do homem, o que Deus preparou para
os 9~e o, amam. Pc:>rém, D.cus nol-o revelou pelo
Espmto Santo: Pois qual e o homem que sabe o
que é proprio do homem, senão o cspirito que está
no mes_mo homem i1 Assim, as coisas que são de
Deus, mnguem as conhece senão o Espírito de Deus,, .
~ na verdade, a sabedoria de que aqui se tracta, é a doutrina de fé, cuja consummação é a visão intuitiva da Trindade; porém, esta sabedoria
excede, por tal modo, as forças do homem, que,
como o attesta o Apostolo, nem o olho vira nem o
ouvido om·ira, ou o seu coração jámais cogitou o
que Deus preparou para aquelles que gosam da
graça e da gloria ; e até mesmo uma tal sabedoria
excede por t~l 1??do as forças de qualquer creatura que sô o Espmto poderá manifestai-o; logo, uma
. • Ex~t;dit homo su~m ipsam ~aturam, immortalis ex. mortoh, ex frag1h ~t caduco. mteger er mcorruptus, ex úiario et tem poraneo. si:mp1ternus, . m ~um.mà d~us rx homine evadens . Nam
quum d1gnus ~abuus s1t qu1. fihus Dei fiat, dignitntem Patris in se
prors~s hab~b1t,. •itque or;nn1u1!' paternorum heres existet .
~ap1ent1a~ loqu111:rnr mtcr perfectos, sapientiam non hu.
JUS saecuh .. . sed s1cut scriptum est . J Cor. II 6-ii
• • 3 Quod. oculus non viJ~t, nec ~uris audlvit, n~c in cor hommis ascend1t que! pneparav~t. Deus 1is qui Jili$unt illum . Nobis
autem Deus . re\·elav1t per Sp.1rnu~ su~m : ~p1ritus enim omnia
scrut.at.ur .e~ia~ profunda. f?ei. Q~ns.enim ommum scit qu~ sunt
homtms n~s1 ~p~nt0:s.homm1.s qu1 m 1pso est? ltn et qu:r sunt Dei
nemo no\'lt rus1 Spmtus Dei . Isa . LXIV, 4 .
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tal sabedoria, que não e outra coisa mais senão a
ordem da graça, é absolutamente sohrcnatural.
1 66. (8) Tradição.
(a) Os Padres ensinam a mesma doutrina de varios modos, principalmente declarando com toda a
franqueza, que nem os homens nem os Anjos pó dem ser. ~antos por sua natt~rcza, mas ~ue o poder
de santificar ou de conferir a µ;raça é sómente
proprio de Deus, e que porisso, c~tü acima das cxigcncias de qualquer cr\!atura : «A santificação não
existe sem o Espfrito; pois nem as virtudes do c~u
são santas pvr sua propria 11ature'{a. Pl>rquanto, s.c
assim fôra, por 11e11h11nza raiãu d{feririam do Espirito Santo» 1 . O Espirita .\'a11to nüo ~() a cada um
dos homens, mas tamhcm a cada um dos Anjos, assiste como inhabilator. P o rquanto~ Ioda a crealura
não se aperfeiçôa na sa11tidade peh1 su ,1 propria substancia, mas pela communicação da sa11tidade de oulro >i

!.

(b) A Egreja egualmentc condcmnando os erros oppostos, bem claramente manifestou a sua mente; porquanto, foi cond cmnada por S. Pio V, ao
menos como falsa. a seguinte proposiç<.fo de Baio:
"A elevação e exaltação da natureza humana ao
consorcio da natureza divina, foi devida ú integridade da primeira condição, e porisso deve dizcrse natural e não sobrenatural n :i .
1 Sanctificatío non (! 't absquc Spiritu; m:c" cnim Virtutcs
ccelorum .rnâ natur.'1 sanctac sunt. :-Iam, si id cssct, 111tl/à ratio ne dijfen·Nit a Spirit11 sm1cto . .. :'anctific:itio q tHt' l'~ t extra ilfo.
1·11"! . substantram, p e rfo ~ t.ion ~ m .1 lj11ngit per comm1micatio11em
Spmtus S. Bas11. de Spmt . s ., <. 16 .
. ·
2
Spiritus s:mctus, non solum scjuncth a se hominibus
sed .et sin~ulis quibusquc. Angelis . ~11/i,1b1t.1tor ussi stii. Quonia~
omms creatur<1 1wn ex ~ua s11bsta11tza, scd ex cmmmmicatione alterius sanctitatis sa11cta perficit~r . ~Jidy11111s. d~ Spiritu ~ ., e. 1 . ·
3 Humanre naturre subhmauo et exaltat10 m consortium di·
vinie n~tui:z debita fuit integritati prim~ con<litionis,.et pro_in9e
naturahs dtscenda Cl't, noff supernaturalis . Em De11p'i1g. n . · 901,

E' portanto verdadeira a contradidoria, a saber: uma tal elevação é sobrenatural. Além d'isso,
o Cone . Viennense, condcmnou como heretica a
seguinte proposição: ((Qualquer crca tura intellectual
é .e1!1 si m~sma naturalmente beata (ou destinada cí
v_1sao beatifica), e a alma não carece da luz da gloria. que a en~lteç~ a vêr ~ Dcus11 1. Por conseguinte, a contradKtona e de k 1 a saber: ao menos alguma crcatura intdlcctual não é naturalmente destinada á visão b~atifica e . a nossa alma precisa da
luz (sobrenatural) da gloria para vêr a Ocus.
Quanto ü opinião de Ripa/da, não foi nunca
condcmnada, mas, como cllc mesmo confessa , t "são
d~~ grande _pczo os ~c.:stcm~mhos favoravcis ü opintao negativa (yuc e poss1vcl haver alguma crcattua a quem a g1~aça fôra devida,) e porisso, deve
absolu~amcn;c por-se de parte a opinião affirmativa . A isto pude accrcscentar-se, que desde o tempo de Ripa/da, nflo houve quasi nenhum theologo
de algum º?'~1_c que a brn<;assc a sua opinião; por isso,
a nos~a opmtan tornou- se Yerdadciramentc commum.
t t)7. (C) Contirma-sc pela ra·ão:
' ) 1~ orqnanto, aylllllo
. que pertence
'
(8
á esscncia
e naturcz~ do ~OtT~cm, rnfo p_c>Jc pcrJcr-sc; porque
as esscnc1as s~o. 1mmutavc1s; mas Adão, çiepois
de lhe ~er conicnda a graça, perdeu-a, logo não
pertencia á sua natureza ou não lhe era devida .
(b) Conhecer a Deus dara e intllitivamente é
proprio e -~?_·natural a Deus, assim como é proprio
1
. Qu::d~b.ct inrclk:~t.ualis .:rca1~1ra in scipsà est naturnlir~r
bea~a \seu d.esu~iata aJ v1s1üncm hcaufi.:am,I, et anima non indiget
lumme glon~, 1ps<1 m clc\'antc aJ Dcum videndurn .
2
Magna sunt c~s1.imonia qure .faven~ scntenri~ neganri (ali·
qual!' creaturam pos~1h1Jem .e~se <:u1 gratm dcberetur), ideoque
mente;> sraµdo auctor1ta11 affirmans sententia ab~olute posthaben·

ela. D1sp . XXIII, n . 58.
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do fogo o aqueccr 1 e do s<?l ~l i!lu~~nar ; porque.º
divina essencia é de perfetçao mhmta, de actuahdade e immaterialidadc, e porisso não pó-:le ~rntu
ralmente ser vista intuitivamente senão por um mt~l
lecto da mesma perfeição e actualiJade; mas aqudlo que é proprio de Deus n~o compete naturalmente aos homens, nem aos An1os, nem a alguma c.r~a
tura creavel; logo, ::t visão beatifica não é devida
a nenhuma creatura '·
.
l;8. Objecta-se: Ha no homem appet1tc natural de
1

vêr a Deus; mas a_quillo que o homem appctcce naturalmente, é-lhe devido e nat!fral ; logo. .
. .
.
Re~p . Para resolver a d1fllculdade, pode d1_su_ngu1r. duplo appetitc : um 11a/11,.al, outro emtlltdo; o
se um
.
·
· 1
t m
·
·
para
primeiro e' •,, propensão 11at11•a e mvenc1ve.
.
· 1·a gubem ue lhe é conveniente, como e, , .. gr., a me .maç~o
natur~l para a beatitude em geral; um falso appcute nao
póde frustrar-se, porque é causad.? p~lo mesmo Deus;
orém, 0 segu11do é urna prop~nç:10 hvr~ para um ~em
pá conhecido, e um tal appct1tc. póde ~ru~trar s~, 1s~?
quando versa sobre ob1ectos 1mposs1ve1s ou mde\ 1-

(A) Argumento geral.
Foram co11demnadas, ao menos como falsas,
as seguintes proposições de Baio: tt A inteireza da
primeira creação não foi exaltação indevida da natureza humana, mas a sua condição natural>> 1;
"Deus não podera, desde o principio, crear o homem tal qual agora nasce>>!; (Den{ing. 906, 935)
é certa, por tanto. a contradictoria, a saber, a inteireza não foi devida á natureza humana; mas
Deus teria podido crear o homem qual agora nasce (afora, comtudo, o pe(cado de que elle não póde ser auctor) e porísso, com ignorancia, concupiscencia, enfermidade e morte.
170. (8) Especialmente da isempção da igno-

rancia,
A ignorancia de que agora se tracta, é uma cer-

Thom. C. Gent. 1. lll, e. 5:i; Salmant. 1. cit.

ta debilidade de razão, existindo a qual, o homem
difficilmente chega ao conhecimento da verdade e
cahe facilmente em erro. Porém, a isempção da
ignorancia é a agudeza especial do intellecto pela
qual o homem adquire facilmente a sc1encia.
Porisso, argumentamos assim : E' sómente devido ao homem aquillo que é strictamente necessario para poder conhecer o seu fim, assim como
tambem os meios para o attingir: mas, ainda mesmo com a difficuldade actual de alcançar a verdade, o homem póde conseguir o seu fim, isto é 1
Deus e os mei•)S para conseguir este fim, a saber,
os principacs deveres; logo, não lhe era devida a
isempçáo da ignorancia.
O que mais e mais se cvidenciará1 se se attendcr á natureza do homem, cujo intellecto, como se

n.
. ..
V lV.:S

C · i de Statu purae naturae (inter opera Petavii, de
"s1vª" 'p 509 e seg.) ubi egregie fuseque hâc de re d1spu·
VO 1•
• •
'
li
. -r ..... n 78~ e
tat·, Pillrnieri. th. 44-•6: Mane a, n. T11 e !lei;L 'er~, · 1·

' Integritas primae creationis non fuit indebita humanae
naturae exaltatio, sed naturalis ejus conditio.
2 D_
cus non potuissct ah ini(io talem ..;reare hominem qualis

seg.

nun.; na;;i;ttur,

t

dos Í<: na verdade, o homem não tem nenhum ªJ'Pe~ite
a a visão beatifica porque transcende mte1ra·
na t ur ai Par
•
·
~ lh
' d
mente as suas forças naturaes, e, porisso, nao e e ed
a tal visão. O homem póde, na verdade, ter um
p~tiie cmittid? 5ondici?nal ~e ver~ Deus, q~ando co·
... •·asao beatifica e poss1vel, e att: o bem
n ece q Ue " •
. nao
- lhe dá o d"1re1to
· a pos·
. mas um tal dese10
max1mo, '
·
· ·d
· lle bem · assim como o deseio emattt o por
su1r aque
' ·
~
d d' ·
um menino de voar pelos ares, nao lhe tl ire1to a re·
ceber azas e voar.
.1...
6q. TJiese segunda : ôs r•sfantt~ dons con.l'.rl·
1

ahª

dos aos profo-parenfes eram grafullo• • pret.rnaturaes. E' certo'·
1

5 - 1 ~·

Cf.

s.
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prova nas Instituições Philosophicas, está apparell:tado de tal modo, que passo a passo se eleva das
coisas sensivcis para as e!>pirituacs, racfocínando,
induzindo, syllogisando; porquanto isto exclue a
e;x.igencia de qualquer scicncia infusa. ~em vale.o
dizer que lhe é necessario o conhecimento . do dic...
reito natural; porquanto, para poder obrar rect.amente, basta o conhecimento d'uns certos principios essenciaes, que é facil adquirir: porquanto,
uma vez que se opére segundo o conhecimento que
se tem, e por outro lado não se seja negligente em
conhecer o que deve, operará formalmente o bem e
conseguirá o seu tirn. Por isso. diz rcctamcnte S.
Agostinho 1 : "A esta mi seria de justa condemnação, pertence a ignorancia e a d(!/iculdade (isto é, a
concupiccncia) que soffrc todo o hotrn.:m desd_e o
principio do seu nascimento, e ningucm é livrado
d' este mal senão pela graça de Deus. . . Ainda
que a ignorancia e a ditfo.:uldade, fossem os primordios 11aturaes do homem, nem assim devia ser
Deus culpado mas louvadon. D' onde se deduzem
duas coisas, a saber, que a ignorancia e a concupicencia nasct;, na verdade, do peccado original, mas
comtudo podera existir sem o pcccado, porque, como n'outra parte expõe, não são mal moral, mas defeitos 11aturaes d'ondc pode surgir advcrtencia de
progredir e exordio de pe1Jeição.
17 1. ( C) Da isempção da co11rnpice11cia. A concupicencia de que aqui se tracta 1 é a inclinação do
appetite sensitivo para um bem sensível, ainda mesl
Ad q~am miserian'! justa_c damnationis pertinct ignorantia
et dijficultas {t. e. concup1scen11a) quam pat11ur omn1s homo ai:
exordio nativitatis suae, nec ah isto maio nisi Dei grati:i quisquair.
liberatur ... Quamvis ignorantia et <lifficultas, ctiamsi essent hominis primor·dia natura/ia, nec sic culpamlus Deus, sed lau<landus
esset. Retract. fü-. 1, e. 9. Esta doutrina de S. Aµo~tinho expóe-n;1
mais largamente Palmieri, th 44-·

~o contra a razão da ordem. Postos estes princip1os, pode argumentar-se do seguinte modo: A
isernpção da concupiccncia, seria devida ao homem
em tanto quanto a concupicencia repugnasse ou
em si, ou á liberdade, ou á cmidição nativa
homem; mas nada d'isto pode dizcr-!>e :
. (8) 1\ão repugna em si: porquanto, digam o que
disserem os Protestantes, a concupicencia l'm si não
é peccado? m~ts sôrncnte imperfeição, por força da
qual, nos mclmarnos ao pcccado ; porquanto, para
o peccado, requer-se conhecimento do mtellccto e
consentimento livre da Yontadc; e na verdade, a
concupicencia pode existir cm nós, sem n'clla consentirmos ; logo, de sua natureza não é pcccado. 1
(b) :\em á liberdade; porqt1anto, não obstante
a concupicencia, (~ hn~1~m pode ainda a~sim julgar
rectamente e segmr o rmzo da razão.
(C) Ne~n á co11diçã~ nativa do homem; pois, pelo contrario, a concup1cencia tluc naturalmente da
constituição do homem; porquanto, as faculdades
sensíveis _do homem, tendem naturalmente para o
bem sensrvel, ao passo que as faculdades intellectuaes, tendem rara o bem espiritual; mas d'estas
propensões contrarias, nasce naturalmente a lucta
.
.
.
'
q_ue _const~tuc a concupKcnc1a ; logo, a com.:upicencta e de s1 mesma natural ao homem.
172. (O'l Da immorta/idade. Do mesmo modo
a immortalidadc não é devida ao homem; porquanto, a morte pode nascer naturalmente de dois modos, ou de causa extrinseca, v. gr. pelo fogo, agua,

do

.
t
S~d haec ( concupisccntia_) ctiamsi voce-tur peccatum no n
utique qm~ peccatum est: seJ qu1a pec..-aco facta est. sic vocatur, .. E~ 1dco iam. non s1t peccatum, sc<l sic vocetur," sive quod
peccato tacta slt, s1ve quod reccandi delectatione mo\'eatur ccsi
ei, vince~t: dclei.:t,atio_~,c justitiac 1 non consential'.lr». S. August ,
;id !>omta1;. J. I~ ~. u1.
-
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espada etc, ou de causa intrinseca, isto é, pela corrupção natural do corpo ; mas Deus não é obrigado a impedir o cffeito d'csta dupla causa; logo, ~
homem é naturalmente mortal.
173. (E) Da impassibilidade. Finalmente, a im·
passibilidade não era devida ao homem . Porquan·
to, a natureza humana, como sensitiva, está natu·
ralmente sugeita ás sensações agradaveis ou desa·
gradaveis que são causadas por agentes naturaes
mas Deus de modo nenhum é obrigado a impedi1
o curso natural dos agentes naturacs; logo, não f
otrigado a tornar o homem impassível.

Coro/la rios
174. O homem foi creado para um fim sobrenatural. Porquanto, os meios proporcionam-se ao
fim, ou, por outras palavras, o fim deve ser da mesma ordt:m que o meio ; mas a graça, conferida ao
homem, é meio sobrenatural; logo, o fim a que o
homem foi destinado, é cgualmcnte sobrenatural.
Por outro lado, provámos tambem, que o homem é
destinado para a gloria ou para a visão beatifica,
a qual, em vista do que fica dicto, e sobrenatural.
175. 2.º O estado de pura 11alure'{a é possivel 1 •
E' certo, contra os Baianos que seguiram absoluta·
mente, que o homem não podia ser crcado em estado de pura natureza, e alguns .Agosti11ianos :1, que
affirmavam que isto pode absolutamente fazer-se,
mas sem ter em consideração os attributos de Deus,
principalmente a sua sabedoria e bondade.
Consta não só da condemnação da proposição
t

Cf. Ca.sini, ob . cit.; de Rubeis, de Peccato origin. e . 38;

Palmieri, th . 4-7 ; .;i,.farr~Jla, n. 880 e sc!í ·; fesch. n. 224 e seg. .
?
Berti, August1rnanurn systema vind1cntum, dis. li . e. 1, ~
61 n . fl ; Norisius_, Vindic . August ., ..: . Til, ~ li .

177

de Baia, acima referida, mas tambem da razão theologica. Porquanto, o estado de pura natureza, consiste em o homem ser destinado para um fim natu.
ral e em receber os n~cio~ suft:1cientcs para attiugir
es~e fim;. mas Deus nao e. obngad.o a dar alguma
c~:nsa mais ao homem, pois, cm vista _d o que fica
dtto, quer a graçn, quer os dons sobrcnaturacs são
inteiramente indevidos ao homem. Nem n'ist~ se
offende a divina bunJade, que sufficientcmcnte se
manifesta pela distribuição dos dons naturaes ou
a sabedoria, a qual requer sômente que Deu~ dê
ao h?rnem os meio~ necessarios para attin~ir 0
seu fim . Nem pode dizer-se que n'cstc estado fôra
in-;uperavd a co ncupii.:cncia, não se vencendo cita
hoje senão com o auxilio da graça ; pois Deus teria dado os auxilios gratuitos da ordem natural para vencer as tentações .
·
176. 3.º Aos proto-pare11/es foram dado$ hellS
de Ires ge11cros :
(1) Os bens 11at11raes, a saber, o corpo e a alma
racional adornada de intcllecto e de vontade com
concurso natural, como se explicou em Philosophia.
(b) Os bens prclemalriraes, a saber, a isenção da
ignorancia, da concupiccncia, da dor e da morte.
(C) Os bens .wbrc11aturaes, a saber, a graça santi!icantc com as virtudes infusas e outros privilcg1os que a açompanha111 .

Art. Ili. Da quéda do homem
I 77. Depois de termos foliado da Elevação do
homem ao estado sobrenatural, e necessario discurrc~m?s sobre a sué.l qt~é~a, q~c se chama peccado_0~·1gma/: <:ostumam d1:->tmguir-sc dois: peccado
ongma/ ongwanh·, que não é outra coisa mais scTheologia Dosmatica--Vol. +º
12
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não o peccado pessoal de Adão, cmquanto foi origem e causa d'aquelle peccado, que passou para
os seus descendentes; pcccado original oril(inado
q~e os descendentes ~e Adã~ contrahern na ~~a
conceição ou na sua origem. Disputaremos da exislencia do p~cado original, da sua '1afure{a, etfeilo
harmonia com a ratão.

e

§ J.

Da existencia do peecado original
l. Nos pro/o-parentes

1

178. These: 6s proto-par•nfH transgrediram o
manda~o 'fU• Ih• foi ~ado por .b•us_.

E' de fé ! : «Se alguem não contessar que o pimeiro homem Adão, depois de transgredir o rnandádo que lhe foi imposto por Deus etc., seja ana-

thema.1>
Prova-se a primeira parte: r .ºpela Escriptura.
Para demonstrar a nossa thcsc devem provar-se
duas coisas: que os proto-parcntcs receberam um
verdadeiro preceito e que o transgrediram ; mas
uma e outra coisa está averiguada 3 :

--,-Cf-S. Thom. •· 2•, q . 163-165; Sua,.er.Je~pe~e sex dier.
1. IV; Bellarmi1111s, Cont~overs., de Am1l>s1onc Gr11t1ae hv. III; Petavius, de Sex dicrum oprf., 1. li, e. '1-10; de R11bc1s, tle Peccato
originali: Palmieri, th. 65; Manel/a, n. 901 e seg.; Hr;rtcr, n. '.:92
~ seg.· Pesch, n. 228 e seg.
.
.

2 Si quis non confitetur primum hommem Adam, cum muidatum Dei fusset transgressus, etc . , A. S . Trid . sess. V, ca11.1.
3 Alguns auctores mod~rnos juli.:am, com C..ie.tarro, que a
narração mosayca~ s~bre a qu~da dos prot~-p~rcntcs e allegoric;z
e que nada mais s1~n1fica s~nao ,quc lhes fo~a imposto um preceito positi~·o cuja natur~z~_nao pode 9e1crmrnar-se e que Í?ra por
elles violado. Esta op1111ao nunca for rcprovJda pela Egre1ai !1'laS
oppóe-se á opinião comm~m. dos Padres e thcologos. Mas se1a o
que fôr, ainda mesmo ~d~mrnd?·sc a <11lcµoria,a nossa t.hese permanece inconcussa pois amda n este caso houve verdadeira tenta·
ção, apesar de nenhuma serpe!lte appareccr ;í ml1~he~ e o~ prol•>·
parentes consentirem \•erdade1~amente na ~1.1ggcstao interior, pela
qual foram sollicita.dos par~ violar o p~c~clto de Deus. Cf. L~
IJY<lnffe, Revue Bibltquel Ju11. 18~)], p ' -'4-' e ses .

1 79

(A) Porquanto Deus tinha prohibido que, sob
pena de morte, os proto-parentes não comessem
da arvore da sciencia do bem e do mal : «pois no
dia em que d'dla comerdes, morrereis de morte» 1•
(8) Por outro lado, os proto-parcntcs violaram
livremente o preceito, comendo d'aquclle fructo 1 ,
e por isso peccararn segundo as palavras de S. Paulo: «Por um homem entrou o peccado no mundo» 3 .
E na verdade, commettcram este pcccado, por
instigações de Satanaz sob fórma de serpente 6; por
quanto, diz a Escriptura: •Por inveja do diabo entrou a morte no orbe das terras» 5 .
2.º Pela ratão . A razão não pôde demonstrar, na
verdade, a cxistcncia do pcccado de Adão: mas
sómente investigar como o homem poderá pcccar,
estando isempto da con..:::upisccncia.
E com effcito, a iscmpç<'i.o da concupicencia tirava, na verdade, uma das causas do peccado, mas
não todas: por quanto, a vontade do homem permanecia livre e pl..!ccavcl; porisso que peccar não e
outra coisa mais que d..:c!inar da regra dos costumes,
porisso, é sómente impeccavel, por natureza, aquelle cuja regra é a sua propria vontade; o que é prot
Jn quocumquc enim die .:omeJcris ex co morte morieris.
Muitos cntcnJcm as ditas pal;\\'ras Ja morte quer do corpo quer
da alma ( Gen . II, 17 ), outros só da morte do corpo, de maneira
que o sentido ~cja: csrarás sujeito á morte. Cf. Pe>tav_ ob cit . J.
II c . 10. Ou pódc clizcr··sc, que D.::us, .:omminara a morte no tem
p~ em que Adão receasse, ma~ que depois ditTcrira, por misecordia, a execução da scnt<.:nça.
z Geri. JII, 6.
3 Per unum hominem pcccatum in hun.: mundum intravit.
Rom. V, 12.
• Grn IH, 1-6 .
• Jnvidiâ diaboh mors incrnvit in ornem terrarum . Sap . II,
2~. Da natureza tia serpente e das serpentes e das varias tenta·
.;úes v.J Jlaa:s, Chri~t in typc, vol. 1, p . t~G e seg .
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prio de Deus;. logo,_ o homem, ainda mesmo isernp1
to da concup1scencia, e~a peccavel .
Mas não é de õdmirar que uma vontade defecti vel, algumas "Vezes falh~ e peque: logo. Confirma-se pelo exemplo dos anJ?S 1 os. guaes apezar de
náo terem nenhuma concup1scenc1a, poderam peccar e de facto peccaram.
Porém a razão porque Deus creara os homens
e os Aujos livres e peccavcis, foi para qu~ assim
podesscm merecer ou dcsm~rcccr; porque e melhor
que attingissem o seu fim hvrcmcntc do que como
que coactos.
1 79 . Segunda parte. _ ..
A transgressão de Adao foi um pec~ado grave.
E' certo e consta :
(A) Da gravidade do preceito; a gra:·idade do
peccado depende da gravidade do pr~~ctt?; mas o
preceito imposto aos proto· parentes e inteiramente
grave, como se vê · .
.
(8) do fim do p1:ecczlo: l?º.rquanto.' Deus que~1~,
por aquella. pro~ib1ção, cx1gtr um t:1bu1? de su1e1ção e obcd1cncia ; mas. o homem e obrigado, sub
gravi, render aqudl': tributo a Deus :_logo;
'(b) da commmaça9 de pena gra_1•e. porque t~n
to mais grave se mani'.c:-:ta o preceito quanto ma1~r
é a pena que l~1e. está 1_mpo~tll, mas a pena comm1nada era grav1ss1ma 1 isto e, a pena de morte para
o corpo e para ? alma? _log.o. .
,
(8) Das varias malzczas 1nclmdas n aquelle peccado. Porquanto, os proto-rarc~tcs, v1olando o
preceito divino, commcttcram muitos pcccados:
(8) a saber, um e outro, commettcu o pccca~o de
soberba, appctccendo a semelhança de Deus, d uma
maneira desordenada, segundo as palavras da ser- --- · 1·S.T1tom. l, q. 6.l, a.

1.

no

HoMF.M

,~.

pente: ,,e :.ereis (Omo Deuses>>•. E' por isso que se
diz : <!da mesma (sobcrha) tomou principio toda a
perdição)) '!.
/
(t) Um e outro commettcu o pcccado de curiosidade, appctcccndo dl~:mrdcnadamcntc a sciencia
segundo as palavras da serpente: uc sereis com~
Dt!uses, sabendo o bem e u mal» 3 •
(C) Amb?s (~mml!ttcram, cgualmentc,o peccado
d~ dcsob~d1cncm, ~1uando violaram o preceito divmo. Ponsso se diz : "Pela dcsobediencia d'um
só homem, muitos ficaram sendo peccadores» •. Finalmente, Adão commcttcu o pcccado de amor desordenado pnra com a mulher, quando, para comprazer com ~lia, comeu o fructo, e Eva o peccado
de gula: ((viu a mulher que era bom para se comer o fructo da an·orc1> 6 ; e o pcccado de escanda/o
quando otfüreccu o fructo ao marido, e até scgun~
do a opiniã_? mais provavel, o pecrndo de t11jidelidade, acred11ando na~ pa~avras de Satanaz que fallava contra Deus, pois diz S. Paulo 6: uO marido
Et eritis sicut Dii. Gen. III, 5.
ln ipsê (superbi5~) initiun:i su.mpsit omnis pcrditio . To/J .
IV, 14. Que o soberhn tora º. pr~mc1ro 1.1eccado do primeiro homem, prorn-o o Douto_r .4n1r_elrco \1, <1 .. 1G3, a. 1-2) : lbi fuit primum
p~c.::acnn:i h~mm1s, ub1 potu.1t es~c primu,; nppctitus inor1linati fi.
n~s; ~1qu1 ~nmus appeu~u~ ~nordmutus 1~on potuit esse circa sen·
s1b1lia, quia stante. r<.'~utudme volu~taus, .::.arnis concupiscentia
non ernt ;, ergo fu1t c1rc_a bonum srimtua,le !º.ºr.ditate appctitum;
q~od pe!·t~net ad_s~~erb!am · Qure superb1a hnt in hoc quod inord.ma~e dr;mam sm11htu<lmem <~ppct1er1t, non s1militudinem aPqualrtatis, quam nemo sanae mentas optare potest, sed similitu<linem
imitaticmis, volendo per virrutt:m propriae nuturae determinare sibi qui<l :sse~ bonum et quid mal-J~ ad age_ndam, propriisque virib~s beautuJ111em. consequ1. Ne~ d1~atur p~1m1;1m Adami peccatum
fu1sse .m~bed1ent1am :__quum cmr:i. mobed1enua non sit propter se
appet1b1lis, ex superb1a cu usa ta tu1c.
l
Et eritis sicut Dii scit'ntes bonum et ma/um.
; P~r inobe,dientiam unius hominis peccatores constituti
sunt mulu Rom. \i, tQ.
6 Vidit i~itur mulier quod honum e~~et li~m1m ad vescendum. Gtn JIJ, 6.
l

2

6
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náo foi sedusido, mas a 11111/her foi sedusida para

prevaricar» •.
II. Do ;ieccado original nos descendentes
de A:iào

1 80. Estado da queslán.
E' dogma catholico qne Adão, pcccando,

nã~·

sô para si mas tambcm pnra nr'>s, perdeu a santidade cm que tinha sido constituído, e que nos tr_an~·
mittc o reato da culpa, pelo qual desde o prmc1·
pio fomos constituídos pcccadorcs.
Este pcccado, qt~e os descendentes de Adã~
contrahem na sua origem, chama-se peccado original: mais adiante se cxplicarü a sua _natur~za.
Agora cumpre-nos mostrara sua cx1stcnc1a con·
tra os Pelagianos e U11itarios, que atfirmam que o
peccado de Adão prejudicúra a cllc s<'isinho e não
aos seus descendentes, a não ser, talvcz,dando-lhe,
mau exemplo, e entendem os textos da Escriptura
ou a respeito das miscrias d'csta vida ou do pec·
cado actual, que commettemos á imitação do pec·
cado de Adão t.
Os Racionalistas regeitam cgualmente o pec·
cado original como contrario á razão, cujas objec·
ç6es abaixo se exporão e resolverão.
- - - , Vir non est seductus, 11111/ier .1utem seducta in pr:i.evari~·
tionem fuit. Consta da Escripturn, que o J?rOt?·parentes,c:on~egm
ram perdão do seu pcccado: ~Haec (S.1~1entia) tllum qu1 rmmucr
formatus cst a Deo pater orb1s ~errarum, cum solt!s esset cre:it~>.
custodivit et eduxit ili um a dehcro suou. ( Sap. X, 1). A op1mao
commum ~'que elles conseg:1irurn. a snlvaçâo, poi~ diz S_. A~os~i·
nho, iEp. q9 ad Evodiumj: • Eccl.cs1am terc totum co.nsentire Chm·
tum cum· ad inferos descenJ1t, mde Adamum hhcrasse». Cf. Sua·
rer,'<le Op. sexdier. 1. IV 1 c .. y.
,
,
2 A doutrina dos Umtanos, expõe-na J. F. Llarke, Ma!1u~
of Unitarian belief, Boston, 1888, p. 37. Ide~ fere tenent pler1qu1
Protestantes in Gallià, como se ve em F. L1chtenberger, Encycl
des Se. Religieuses, voe e peche, \'OI. X, r. 35R e ses;.

t83

181 • Thest.•: ?:odas 01 homens gerados naturalme11fe õe fiõtfo, d e:rcepç4o õa }Jt1afisslma Virgem, co11frt:thel'T/ algum peccado f{ue com rtt;s6o se
chtt171a peccaõo or1giqa/ 1•

E' de fe, segundo o Tridentino (sess. V, e. 2 ):
«Se alguem affirmar que a prevaricação de Adão
prejudicara sómente a elle e não á sua descendencia, e. que ellc ~er~cra par~ si só e não para nós
a santidade e a Justiça que unha recebido de Deus
seja ana~hen:rn: ou que_ 1~anchado pelo peccado d~
dcsobed1cncia, transrn1tt1ra sómente a morte e as
penas do corpo a todo o gencro humano, e não 0
peccado, que é morte de alma~ seja anathema» '·
Diz-se naturalmente gerado, porquanto transmittin_do-se o pcccado original pela geraçã~, pelo
que diremos, se algum homem tosse dircctamentc
creado por Deus ou fosse concebido fóra das leis
nat~raes, não est_?ria sujeito á culpa original; poporem, a cxcepçao em favor da SS. Virgem. prova-se no Tr. do Verbo Enc.
0
1 82. 1. Escri'ptura. (A) S. Paulo, estabelecendo
a compara~ão entre Adão e Christo, diz estas palavras: •Assim como por um homem o peccado entrou
no mundo, e pelo peccado a morte, assim a morte foi
t_!"an_:~_1E~tid_~ara todos os homens, no qual a todos
.1 Cf. S. _Thom. 1• 2•e, q. 8.1; C. G".nt. 1 IV, e. 5o-52; Bel-

larminus, oh. ctt. 1. IV; de R11be1s, oh. c1t.; Palmieri th. 66.70 .
Marrei/a, n. !.ll7 e se~.; Hodçe, Systematic theol. vol'. II § 8-r3'
. ~ Si qu.1s Ada~ prnevaricationem sibi soli, e~ non eJus pro:
~agm:, assent n_o~ms~el et ~cceptam a D.eo s~nctitatem, et justittarn, quam perJ1J1t, s1b1 solt, et non nob1s euam eum perdidisse·
:iut inquin~turn ili um. per inobedientiae peccatum, mortem et
nas corpons tantum m omne genus humanum transfundisse non
autem et peccatum quod mors et anima e, A. S.
'
3
•
d~e in qudo (grrece tf;~> significad in AdAamo, ou. eo quod,guia,
e pon 1 o 1spl!ta o eritr; os -...ommenta ores. primeira proposição
qu~ affirm.a 111 quo ~sta por in Adamo, tem em seu favor os Padres
launos, cu1a auctor1daJe comtudo em questão de ph1Iologia grega
não é de ta~to valo~ como dos Gregos, e a maior parte dos dou~
tores cathohcos :mttgos e alguns recentes. A segunlJa tem cm seu
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peccaram . .. Porquanto, assim como pela d~s~be

áemnação de todos os homens >i t ; o que certamente
não pode dizer-se da concupiccncia. Logo, o pcccado de que se trncta, é verdadeiramente peccado.
(b) Este pcccado não e o pcccado actual, commettido á imitação do pcccado de Adão, mds peccado especial que entrou por Adão n'cste mundo,
ar~astando comsigo a morte ( 12), o qual depois
remou no mundo pela morte, ainda mesmo nas
creanças que não pcccarnm ê.Í semelhança cia prevarica(,:áo de Adão! ( 14), o qual foi d'um só homem
e pelo qual todnvia todos foram constituidos pcccadores ( 19) e foi para todos causa de co11dcmnação ( 18); porem , todns estns coisas, competem só ao
peccado original, o ...Fiai, "·ommcttido só por Adão,
passa como hercditario para todos os seus descendentes; logo .
Confirma-se com c'tns palavras: 11todos n6s
era mos po~- n~~urcza filhos dn ira » 3 ; com toes palavras se s1grnítL-n, que todos os homens por natureza, isto é, jü desde o seu nascimento, não por
acto proprio: s<fo odiosos a Deus; mas não podem
ser odiosos a Deus senão pelo pec(ado; logo, ainda
antes de obrarem, contrnbirnm algum peccado.
(8) Dois outros textos foram addlisidos pelos
Padres na controvcrsia pclagiana, mas tem s<Smcnte força provavel :

.~4

diencia d'um só homem, fomos todos const1tu1dos
peccadores, assim ta.mbcm !)ela obcdiencia d'um
só muitos são const1tU1dos 1u..;tos )) t· Donde argum~ntamos assim: const<t d'cstns palavras que, pelo
peccado de Adão, alguma coisa entrara n'cste "!undo isto é em todos o~ homens, como se ve do
co~texto,' e que por Adão todos os homens foram
constituidos pecccadorcs; mns o pcc:cado de que
se tracta é o pece<1do original; porqunnto
(1) é verdadeiro pcccado, e n5o só p~na do pe~
çado ou morte, como querem o~ ~dagian~s e Unitarios; porquanto, o Apostolo d1stmguc crndadosamente entre o proprio pcccado que chnma i tip."'?''"'
(lhe sin), e a morte que é a pena do pcccado, e aí.firma que se incorre n'um e n'outrn_; accrescenta
além d'isto que, pelo pcccado de AJ~o, os ho.mens
se constituiram peccadores; o que nao pode mterpretrar-se senão do pcccado verdadeiramente inherente á alma; nem pode ser a co11cupicc11cia, porque
este peccado se oppóe á justiça ou á. graça ( 18- 1 g),
e porisso, não pode permanecer nos Jllstos, ao passo que, pelo contrario, fica n'cllcs n concupiscencia; alem d'isto, aquellc pcccado, userJJe para a conP:id~cs. gregos
ªeritissimos da sua linp;ua n 1w11ür p;irte das vc.r so l!s , n~o r?ucos
~outores catholicos i:no J ernos .eruJ110~ . \Lts scia q11al ~or a mterretaçíío que se adn11tta, na,la 1mporrn par:1 ª?Prrovaçao da no~sa
fhese, porque ainda i:nc smo que 111 .q1w ~tl.\n1h~u". a mesma . co1sa
quaten11s, exige o t~xto que se intenda 111 Adamo,)á P.ºr
q ue quia,
e diz · aper unum hommcm p.: c: ca1t1m 111 hunc mundum m:~i~u já rorque abaiXO Se _a('(;.~"l!j'_(t:nta ; IHlllÍllS Jc 1ÍC\O JTIUl.t i ffiQTtUi sunt,. ... sicut per umu~ uc 1.:tum in o nme s 1iommes 1n ~n Jemnationern>>. .. CI. Corluy, ob . .:1t . vol. 1, p. 228 e ,;eg . ; ..-a1 -

! vor a syntaxe e o uso de folia r .dos Gr cg•>S, cin co

. mieri th . 66.

.

· h

J

·

Sicut per unum hommen~ pccc.1111111 111 . une mun um mtra\'it, et per peccatum mors, ct ita om11es hmnmes .mors ~rtr:an
. siit, in quo omnes ptccaverunt . ·.. ~1cut emm pe~ 1nobed1ent1~m
ius hominis peccatores corut1tut1 .sunt multi, 1ta et per umus
.:edientiam justi con:;tituentm multa. Rom . V, n-19 .
'1

1

/n om1ws homi11es i11 condemnationem.

0 :; .:ommentaJorcs disput:im ~obre o sentido do \'ers. 13
e 1.~. Esta interpr.: ta.;ii o p;i rccc mais prov;l\·cl : o peccado não é
imputado a pena t~mp o ral quand.o n5o exi s ~e lei positiva que a declare; mas todo s, desde Adao ate Moys ~ ~. 111nJa mesmo os que não
tinham tr:msgreJi-lo a ici penal, mor riam ;\ imitação de Adão como as cr:anças. Lo.go, sotfreram 2 morte e m pena do peccado
commett.1Jo por A<.Jao, que passou para cllcs por herança . Cf. Cor·
fuy, 1. Clt . p . 243-244 .
l
Nos omnes eramus n:itud filii irae . Ephes . li, 3 .
i
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(8) O primeiro lê-se assim na Vulgala 1 : «Quem
pode fazer purn o que foi concebido d'uma semente impura? Não és por ventura lu só ?i>; no texto
hebraico: •Quem dará o puro do impuro? Nem
um só11 2 ; os Selenla traduzem: «Quem é puro da
impureza? Ningucm, nem ainda mesmo que viva
um só dia sobre a terra»~ .
E na verdade, quer a Vulgata, quer a versão
dos Setenta, claramente se entendem do peccado
original; porém o texto hebraico que é o unico inspirado, pode na vcrdadc ser interpretado da macula original, mas tambem poderia significar que
todos nós somos pcccadorcs, porque fomos concebidos de paes pcccadorcs: e porisso, o argumento
não é convincente.
(b) O segundo tira-se dos Psalmos •: ,, Pois eis
que todos fomos concebidos na irnquidadc (no hebr .
depravação) e em peccados (no hebr. pcccado) me
conceheu minha mãe»; mas David não falia aqui
do pcccado dos paes, tendo sido conc<!bido de legitimo matrimonio; nem do peú:ado proprio actual, que não podia commetter no instante da conceição; logo, falia do peccado original.
Comtudo aquellas palavras podem talvez entender-se da concupicencia~ qu...: algumas vezes é chamada pecrndo, e t::into mais, que David implora
aqui o seu perdão, dizendo que fôra concebido na
enfermidade, na depravação, ou com inclinação
para o mal; e todas estas coisas podem entender1 Quis pote~t facere mundum Je immundo conceptum semine? Nonne cu qui solus es ·~ Jub, XIV, 4.
2
Qui dabit munJl!m Je immunJo t '.':e unus quidem.
3 Quis enim mundlls a sorJe ? Nullus, etsi una dies sit vita
ejus super terram.
4 Ecce enim in iniquitatihus (hebr. pravitate) conceptus
sum et in peccatis /hebr . peccato) conccpit me mater mea. 'Ps.

L,

s'.

HOMEM

se da 'oncupiscern..:iu . Porem, i:J conn1pisccncia, não
pode rectamcnte cham~r-se peccado, senão porque
procede do peccado dos pro to-parentes, e assim ao
menos indirectamente se c.:olhe argumento d'este
texto 1 •
r83. 2. 0 Trad. (A) Dos Padres: Confessam os
adversarios, que desde o tempo de S. Agostinho, a
doutrina sobre o pcccado original, fôra ensinada
comnmmmentc pelos Padres; algum; porem, accusam a S. Agostinho: de ser dlc o primeiro a ensinar
este dogma : porém isto é inteiramente falso, porquanto, o mesmo S . Af..{ostinlw, apresenta testemunhos de muitos Santos Padres anteriores u ellc que
ensinaram abertamente a mesma doutrina~. "Por
esta verdade catholica, os santos e beatos sacerdotes, prcclarissimos em tractar as palavras divinas

Jreneo, Cyprianu, Rilicio, Olympio, Hilario, Am~
brosio, Gregorio, lmwce11cio, Juão rChry·.wstlwmo),
Basílio, aos quacs accrcscento 1 quer queiras quer
não, o pr.esbytc.ro Jeronymo, para não follard'aquelles que ainda vivem, contra vós proferem a sentença
sobre a successão maligna do peccado original de
todos os hornens ,, 3 •
1 Por outro lado esta interpretnção Jos Padres foi commum;. ass im Ag_ostinl!o (n'cstc p<alm., n .. 10): «Suscc pit personam
gene~1s humam ~and _ct nttc~J1t .o mntum \'incula, propaginem
morus cons1derav1t, or11uncm 1n1qu11a11s adverti! cc uit: Ecce 111
iniquitatibus COL?~ei:itus sum. :":1mqui~t David de 11dulterio natus
erat, de Jesse, viro 1usto et conJ U!o(e c1us ? Quid est quod se dicir
in ioiquilate conccptum, nisi quia trnhitur iniquitns ex Adam. ;
Cf. 'Palmieri, th. 67, Brevis :m1rnaJvcrsio: Pesch, n . :138.
·
i
S. Aug11st. Contra Julian . 1. li , e .' 10, n. 33. Outros testemunhos ~i: cm de Rribe1.ç. ob. cit. , .: 21 e se~ . ; Bellarminum
ob. cit. 1. IV, e. 1.S; '7'almie:i, th . ;:o; Hurter_ •. n. f04 e seg.; 'Pescli :
o. 24t e seg~; Bossitet, Déknsc de: la TraJ111on et des SS. Péres,
1.

VIII, e.

2-J.

Propter quam CRthnlicam veritatcm saneei nc beati in div~nor~m eloquio:u.m pertracta.tionc ~lar_issimi sacer~ote?_ lrena>us,
<Aypru.mus, Rette1us, Olxmp111s, H1/ar1us, Amhros1us, <iregorius
/mtocentius, Jo.-rnne.~ l C/irysoM .), Basili11s, quibus addo presbyte~
3
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Porquanto, diz s. Justino, que Christo tora ba~
tisado, por causa do genero h11ma110, q_ue por ~dao
tinha calzido na morte, fraude e sedi~cçao da se1pe11te , Dia!. com Tri'ph. n. 88). Nem d outro modo se
1
' ·
S . Ireneo
na . verdade,
a
expnme
. . ·• « Offondemos,
_
_
d
Deus no pnme1rn Adao, nao_ .curnpnn o o seu
preceito; porem, fomos rcconclliados no segund~
Adáon. Tertuliano tambcm escreve~: u Chamamo:s
a Satanaz anjo da malícia, artificc de todo o :rr?,
pelo qu::il o homem foi ~crcado des~c. o pr.mc1. ... d l pois todo o gencro humano fur 11ifecczonap10
do da sua semente, e pelo qual a co11demnaçao passou
a todos os homens»·
Ha, comtudo, difficuldadc quanto aos Padres
gos q ue menos di:-cctamentc c~crcvcrnm sobre
gre
,
.
i· -··
· .. ,
0 peccatlo original ; porem isto _tem .1ac1. e~p Kcl- porque n'aquelle tempo havia
. _
çao,
. . . os. Mamcheos,
uc exaggcravam o peccado ong11~,1 1, pons~o, nao
muito opportuno instar dc.mas1adamcnte sobre
aquelle ponto de doutrina. ObJecta~n~se lambem. as
. alavrds de S. Chrysostomo que d1Z1a: que os i~
fantes não tinham peccados antes <lc serem bapttdos
sa d os,· pore'm isto deve entender-se
.
. Speccados
A _.
roprios e actuacs, como. Já o a~vert1a : .· go:.t~
~ho a: <e entende dos propno:;, e nao lw disputa nc·

~ra

. . . noli.s ~~i~· Hieronym1m1, ut omitiam cos .qui nondum dor,ru.m, t aJver:us vos proferunt de om111111n homin11m Feccato ori·
mieru~ '
·•
ess1onc sententiam ·
in primo Adam olfcndim.u.s
facientcs
·
· s·e ~·unto
AJam reconcdrntt sumus. Adv.
CJUS
pra;:?.::cp 1um; m
' ·1utem
'
Hieres liL V, e. 1G, n · 3 ·
.
·
·fi2 · Satanam Jicimus ma liti;ie ang :!um, tot1w1 ~rrons art1 ~em,
l
0 a primordio circumvcntus . .. exmde totum g-en11s
persequ~m
tom.mJ,;ectuin
de
mm e sua
·
• suae etiam d.mrnationis traiucem fecit. De
Testimon . animae,c. 3.
.
A ·
·
J
lntelli~e propria, et nulla conten_
l lo c:s_t. _t, mqui~s, cur
· s addid7t ro ria ? Cur, putamus, nis1 qu1a t.1!.s put.ans tn Ça·
~h~i'Jâ Ecdesià, ~ot se aliter intelligi_~rbitr.abat~r t~h quaesuone nu 11•1us puJsa batur, vobis nondum 1111gant1bus secunus loqueba·

gmal~ ºt'~~~'I ~~fJe~

!1º"

r

18~)

nhuma. Mas, dirás 1 porque não accrescenta elle proprios? Porque razão, julgamos nós, senão porque,
disputando na Egrcja catholica, estava persuadido
que se não entendia de outro modo? corno se não
agitava tal questão, porque vós ainda não litigaveis, fallavam com segurança)>.
Por outro lado, os Padres gregos proposeram
equivalentemente o nosso dogma, ensinando que,
por causa da queda de Adão, fóra condemnado o
genero humano, que os homens careciam da rcdempçáo, que Christo era Rcdernptor de todos, de
maneira que sem ellc ningucm pode conseguir a
salvação. 1
(B) Da parle da E§n')a, a qual baptisou sem.
pre as crcanças para remissão dos pcccados. Na
verdade, qual a razão rorque seriam baptisadas as
creanças para remissão dos pecrndos, se não tiveram nenhum peccado original? O mesmo provam
varias exorcismos que se empregam no baptismo,
para afugentar o demonio: porquanto, a escravidão do demonio não se contrahc senão pelo peccado. S. Agostinho emprega muitas vezes este argumento: t (( ~Ta verdade, porque concedem que as
creanças devem ser baptisadas, e neccssario que
tur . Con~ra Jul!an:_, liv . 1, e . 5, n. 22 _. Realmente S . Chrysostomo (hor:i1.L 10 rn Ep.ad Rom . , ap . M1gne LX, .J75) ensina o peccado origmaL
t
Cf. H11rler, n. 405; Palmicri, Ih. 70, 1mde se expõem claramente os textos ditliccis dos Padres.
z Porro quia parvulos hapti.zandos esse conccJuni conce.
dant oportel eos eger~ illis .lx:neficiis mediatoris, ut abluti' per sacramenlum .. . ut sak1, UI J1l>era1i, ut redcmp1i, ut illuminati fiant .
Unde? nisi a morte, vitiis, remu, subjectionc. tcnchris peccarorum? Quae quoniam n~1l~n in eíl aetate per suam vi111m propriam
commis~runt, restat ong_rn~le _pecca!um .... Quid de ipsü formà sacra menu Joquar ? .. . Qu1d m lllo ag1t exorc1smus meus, si in familià diaboli non tenctur ? Quomodo .:rgo dielurus erat eum renuntiare diabolo, cujus in eo nihil essct ? Quomodo converti ad Dom_iaum, ~uo no.n ~ssel ~versus. De peccat. mcrit. er remis. 1. J, e.
io1 34. Ct. I'J/1111en) th . o~; H11rter, n. -103 .

.ª.
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concedam que carecem dos beneficios do mediador. para que sejam purificadas pelo sacramento,
para ficarem salvas, livres, rc"?i~as, illurninadas.
De quê, senão da morte, dos v1c1os, do reato, da
sujeição, das trevas dos pcccados? Mas porque elles
nenhum peccado tinham commcttido, na sua edade, pela sua vida propria, resta o pcccado original. . . E para que fali arei cu da mesma forma do
sacramento? ... O que opera n'clle o meu exorcismo, se elle não está na familia do diabo ?...
Como se havia de dizer que cite renunciou ao diabo, não tendo parte nenhuma com cllc l1 Como converter-se para o Senhor, se d'cllc não se tivera affastado)) ?.
(C) Pelos Concílios: vinte e quatro Concilios,
desde o anno 41 2 até 43 1, condcmnaram a heresia
pelagiana .sobre o pec~ado original; e .entre estes
o ecumemco Carlhagme11sc (418), assim como o
Arausicano II; no primeiro lê-se 1: "Tambem mereceu approvação~ que todo aqucllc que negar,
que os recem-nasci~os do v~ntrc d<~s mães, devem
ser baptisados, ou diz, que sao bapt1sados, para remissão dos peccados, mas que rn1da trazem do peccado original de Adão, que seja expiado na ablução da regeneração ... seja a~~thc~an. ~sta definição foi renovada pelo Conc1ho 7rzdenlmo.
184. 3.º Pela raz.áo não pode demonstrar-se a
cxistencia de pcccado original, mas sómente pode
persuadir-se por argumentos provaveis, que se tiram das miserias d'esta viJa. Na verdade, o homem
na presente ~·ida, cstü como acabrunhado sobre o
1
Item placuit ut quicur:n~u~ pnrv~ilos reccnte~ab uteris matrum baptizandos negat,_ a~t d1c11 m rem1ss1oncm <.1'·1:1dl·~ peccat~
rum eos bap1izari, sed mh1l ex Adam traherc onginahs peccatt,
quod 1 egenerationi~ la\·acro expictur . . .\, S. Ap . Gaudeau, Libellus fidei, n. 4.

pezo de tantas miserias, affasta-se de Deus com
tanta facilidade, é arrastado para as coisas illicitas com tanta promptidão, parece tão frouxo para
o~ trabalhos, tão i~clinado á concupiscencia, que,
mnda que taes dc:feltos possam, strictamente faltando, fluir da propria constituição do homem, comtudo1 supposta a Providencia divina tem com cer.
'
t~za melhor exphcaçã?, se se admillír a culpa original como fonte e origem ~mesmos. S . Thon:iaz as~im o recon~cce com estas palavras: '·«Assim, pois, tacs defeitos, apesar de parecerem absolutamente naturacs ao homem, considerando a na~ure~a humana da parte d'aquillo que n'ella ha mais
tnfer~or, con:1tu?o, considerando a divina providencia e a d1gmdade da parte superior da natureza
humana, co"? muita probabilidade pode provar-se
que taes defeitos são penacs; e assim pode colligírse que o gencro humano fóra originalmente affcctado d'algum pcccado original.
I~to mesmo se confirma pelas varias tradicções
consignadas entre os pag?os, poeta' e philosophos,
nas qu~es se. conhece mais ou menos explicitamente a ex1stenc1a da quéda. Assim, entre os Gregos,
Hesiodo 2 descreve o fado de Promelheo o qual
. de ter arrebatado fogo do ccu, nüo' só teve'
depo1s
de soffrer em si penas crucis, mas tambem foi causa da terra ficar innundada de todo o gencro de
males. 3
Sic igitur hujusn.1odi defcctu~, quam\'is natural<!s honiini
v1deai:tur _abso~ure,_consalcrando humanam naturum ex parte ejus
quo~ 1~ ea est mfer~us! tan1c~ considerando divinam providentiam
et dtgnttat~m supcrions part!s humanae naturae, satis probabiliter probart potest hu1usmod1 dcfc.:;tus css.c ,roe;iales; ct sic colligi
potc:st h.um_anum geí?us pecc:ito ahquo ongmahter esse infectum.
C. Gentil. l1v. IV, e. )2.
z Theog. V, 5 w e seg.
l
Estas tradicções traduziu -as assim poeticamente Horacio
.

1

(1. 11 Carm. III z7 e seg. j ;
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Entre os Latinos, Cicero t assim declara a coisa:
«Ü homem foi dado á luz da vida não por uma

mãe mas nor uma natureza madrasta, com o cor,
t
ffi'
po nú, fragil e. enfcr~<? ; ma-; -:om uma alma a . teta por molesttas, su1e1ta a t~more~, molle para os
trabalhos inclinada á concup1sccnc1a : mas ha tambem encc~rado 110 seu seio um cerlo fogo divino de
engenho e de mente ... Dos erros e calamidade~ da
vida humana, resulta que algumas vezes os antigos
vates ou interpretes da mente divina, no ensino das
coisas sagradas, disseram que nc'>s, cm ra:rão d'algumas iniquidades pralicad(~s na l'ida superior, n~s
~emos para satisfazer penaltdadcs , parecem ter visto alguma coisa, e que nc)s estamos condemna~os
a um supplício scmc~h~nll! aqucllc q.uc soffrcnam
corpos vivos ajustad1ssum1111cntc coll1~ados com os
mortos assim as nossas almas cstao copuladas
. com mortos». 2
com os' corpos, como vivos
Estas mesmas tradições vigoram entre os Oriefltaes, 3 e um tal consenso commum mostra, com basAudax Ja pcti ~enus
Igncm fraude mnl:'i gentihus intulit .
Post igncm aeth~rià dom0
Subductum, ma.:ic ~ c t nova lcbrillm
Terris incubuit c ohors :
Semotique prius tarda ncce , sita s
Lethi .:orripuit i-:ra,lurn
l
Horlensius sive de l'hilosn ph i<i frngmcn ta .
Homo non 'ut a matrc, sc1I ui a novcrd natur.1 edit~~ 1n
virnm, corpon: .n.udo, et fraf;ili, et ~nfirmo ; animo autem ~~x~o ad
molc stia s, hum1li ad t1morc s, molh a tl lalu>res, r~o.no a~i h~1d~nes;
in quo tamen inessct tanquam ol>rntus .4u1dam d1_1•111us 1gn1s, mgenii et mentis . . . Ex quihus human51<: ''.llac c~· ron_h~1s ct aerumn!s
fie ut interdum ve teres illi va tcs, ~ l\' l" 111 .saa1s 1mtmquc tradend1.s
Jivinae mentis interpretes, qui nos ob al1_q1111 sal era su.scepta m ~
tá superiore, poenarum _lu~nt.larum causa natos esse. dtxcrunt, ahquid vidisse vtdeantur, s1m1li nos _alle ctos esse sup~hc10 atque eos,
quorum .::orp?r'.1 viva c~m mort~1."'. ad~. e~sa advcrsts accom?1odata, quam apttss1mc c?ll1~ahantu1 , 1t ~.'1111111?s. n~stros cum L~orpo
ribus copulatos. i;t vivos cum ~ortu1s~ e'::>c coniunctos:
3 Cf. Nicolas, Ewdes ph1loso1 . h1t[Ut: ~ , t. 11, e. 4, § 1 ; Lenor-

tante evidencia, que .o acerbo das miserias d' esta vi. da 1 sem a culpa primitiva, não pode tão facilinente explicár-se, como admittindo-se o peccado original.
185. Resolvem-se as dijficuldades.-As difficuldadcs
que teem a sua origem na razão, não podem resolverse senão depois do que diremos sobre a natureza e transmissão do peccado original. Aqui bastan\, portanto, resolver as difficuldades da Sagrada Escriptura.
1. 0 Em E'{echiel XVIII, 20~ dize-se : cA alma que tiver peccado morrerá; o filho não levará comsigo a iniquidade do pae•. 1
Resp. O filho não levará comsigo a iniquidade do
pae, se de modo nenhum foi d'ella participante, concedo ; porém se foi d'clla participante, 1lt>éfO ; pois n'este
caso, com razão será punido. 1 E na verdade, todos os
descendentes de Adfo, foram p.irticipantes do seu peccado, no sentido de que Adão, constituído por Deus
procurador de todo o genero humano, não só obrou em
seu proprio nome, mas tambem em nome de todos os
s :us descendentes, como abaixo se explicará. Porém o
texto citado refere-se aos peccados pessoaes dos paes
que se não transmittcm aos vindouros, e o sentido é este : o filho innocente não sotfrcrá as penas devidas aos
peccados do pae.
2.º Dize-se em S. Paulo : «Pela desobediencia d' um
só homem muilvs» 3 foram constituidos peccadores, mas a
palavra muitos indica que não todos incorreram em tal
peccado ; logo.
Resp. A palavra mui/os significa o mesmo que todos, que são muitos, porquanto, no versículo precedente se tinha dicto: •assim como pelo delicto d'um só, to dos incorreram na condcmnaçáo etc " ~. Porianto , S.
I

nurnt. Les
e. 2 § 2.

Ori~ines

de l'Histoire, e. li ; Histoire de l'Oricnt, 1. I,

' 1 Anima quac pc.::cnv crit, ipsa morietur ; filius non portabit
iniquitatem patns.
1 S. Thom. 1, 2 q . 81, a. 1 ad 1.
J Per inohedient iam unius hominis pcc l:atores constituti
sunt multi. Rom. V, 19.
·i
Sicut per uniu s delictum in omnes homines in condemnatitmem .

Thcologia
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utro voe.abulo, a saber, 104os e
Paulo einpreg~ u.fi eroque todos os homens, que mc.ormuitos, para sigm. ':ª 1 são muitos.
recn no {>ccc.ado ongma ' e a raça da redcmpção abun3 ." S. P~u\o de~lara q~c ogde\ic.to: .Porguanto, pelo
dara em mwtos mais do ~
itos muito mais a graça de
dclic.to d'um só, morrcr~it'o~~ais; 4 (Rom. V, 13); mas a
Deus ... abundou cm m . · al não foi universal ; logo.
ser assim, o pecc.ado ·ºi~r~rego não se encontra a palaResp. No texto ongs l''""' ,..,).)..,,\..;), e porisso, desappayra plures mas multo 1 e-se como no argumento prcrece a difficuldadc e reso v
cedente.~

§

ri: Da. natureza do

peccado original ~

.
. d peccado original prova-se faA cx1stenc1a 0
•..• é que não é tão fa.
·m a sua naturczu
_
c1lme~te, po.re
undo 0 attcsta S. Agostmho, o
cil de mvesttgar,Nsegd
ais conhcddo para se préqua l escre ve3· _· « • a a m ra entender-se». p ara propa .. rdcnrcmos
· ·
gar, nada m ais secreto
.d~ .
primeiro
com
recll
ao
,
'
.
ce dermos
. . _. f a~• ., "depois proporemos
que tudo as op1moes 15 ' · ' - ·
a verdadeira sentença.

ª

1 . Opiniões falsas
_ - ~ t-. 1sas a\rrumas peccam por
Entre as opiniocs "1·· ~ · ' i:i
tras por dlfc1to.
d excesso, e ou ·
. rA'J Primeiro que tu o e
86
º Por excesw. '
- - l d
l.
- l. . . i . ~\f.ilhias JJ!irico, d1sc1p:1 o ~
lzeret1ca a op1niao
iuc 0 nl!c-:ado original e
Li
t
L uthero, o qual cn"1nou
_ d . lma cs-;c111.:ialmente
cora mesma substan-:Hl .1 .1
.

L:

- - - .-.~ .
l li ·to multi rnortui sunt, multo magis gra1 Si emm umus te '" .
.
·
1
e" ~hundav1t ·
·
tia Det. .. tn P. ur ·' "
_ . i'·i; Bd/,1r11111111.~.
o \J • '--·11 • l · V·!
2 CL S _ Thom. L L • • ~h ., i --'i· ;\/,tiie/l.i, n . 963 e seg.,
de Rubeis, ob · cit ·; 'Pa/mieri, · / i-'
Hurter, n: 407 e se~: . -· dum notim, nihil
intclligcndum s<•
3 ;i11h1\ ali pra.:d•L•in
E te \. 1 e . :n, n . 40,
Auuust. de Mor. _cc ·
'
·

ª''

· s· -
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HOMEM

rompida, e e como que a imagem do diabo impressa na alma.
Uma tal opinião deve ser omnirnodamente regeitada porque
(1) suppóe que alguma substancia é má: o que é
precisamente o erro dos l\fanicheus ;
()) faz a Deus auctor do~peccado; porque só
Deus pódc crear a nossa alma : por conseguinte,
se a substancia da noss:l alma é má, Deus é o auctor do mal. Por outro lado, uma t<il theoria é hoje
regcitada pela maior parte dos protestantes 1.
187. (8) Deve ser cgualmcntc regeitada como
herelica a opinião dos Luthcranos e Calvinistas, que
ensinam, que o pec\.'.aJo original, consi~tc na corrupção lzeredilaria, especialmente na cournpiscc11cia, que
se seguiu á culpa de Adão'!_
(a) Porquanto, a E.,cnplura distingue cuidadosamente entre pcccado e concupiscencia, e ensina que
esta não é peccado senão quando obtiver o consentimento da vontade: pois eis o sentido d'este texto: ((Cada um é tentado pela sua propria concupiscencia que o attrahc e allicia; depois quando a concupiscencia concebeu (isto é, se junta o consentimento da vontade) párc o pcccado" J_ E, com effoi1

CL SchaJT, Crl'cJ s of Christcndom, vol. l, ~ 4\ r . 268 e

seg .
2
.. Item docc:nt quoJ po,;t l:ipsum Adre omnes homincs ...
nascantur cum pc ccato, hoc e~t, sinc me tu Oci, sine fiducià erga
Deum, et cum .:oncupiscc:nti:i(; quodquc hic morhus seu vitium
originis vere si1 pcccatum, damnans ct atforens nunc quoquc a:ternam mortem bis quis non rcnascuntur per Baptismum et Spiritum
S.» (Conjessi°_ A.1~g11stana, art. 11 1 apu~<'ichaff, ob . c!t. vol,. IJ,
p. 8, cf. pp. 9 1 , 2u, 400, Hº· 49-z, '3o, 1 ti 1 , 8o!I, 816)- <.f. .\-f(lh/er,
Svmbolism, p. 1, c. 2. l.Y..:sla opini<ÍO ni\o se afastousufficientementé Hermes, o qual, que o peccado original seg11iu, é a concupiscencia a qual niío é pc.:-:ado, dizia cllc, mas qualidade peccaminosa.
J G"nusquisque Yero tcntatur a concuriscentiâ suà abstractus et ille_ctus: dcinde concupis~enti:i~ quum conccperit 1i. e . q11an1lo a.;ccdit com;ensu~ ·•olunt11t1s) P"rt rcccatum . .l,1r. 1, 1-t· 1~ .

V
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to, se a concupiscencia não é peccado, não póde
collocar-se n'e\\a a esscncia do peccado original.
Respündem alguns protestantes, que a concupiscencia é peccado, porque é assim chamada pelo Apostolo, e porque todo o movimento de concupiscencia é prohibido por Deus,
segundo aquel4
las palavras : « non concupisces )) •
Por isto não póde admittir· se, porquanto, a concupiscencia, não é chamada pcccado no sentido
stricto, mas só causaliter, poris.;;o, que é uma das
causa~ do pcccado: n'estc sentido investiga tambem o Apostolo, se a lei é peccado, isto é, cousa
do peccado (i)·
Por outro \ado, pe\as pa\avras : "non concupisces)), são prohibidos o~ movimentos deliberados de concupiscencia e não a mesma faculdade de
concupiscendi, que é natural cm nós. Confirma-se
com o que · S. Paulo accrcscenta: «Logo, não ha
nada que mereça condcmnaçiío n'aquelles que estão em Christo Jesus)) 2 ; pois d'aqui se segue que
nenhum peccado fica n'aque\lcs que foram, pelo
baptismo, incorporados a Christo; mas todavia fi.
ca n'e\les a concupiscencia; \ogo 1 a concupiscencia

HOM~M

19j

eia actual, ou da concupiscen . . h .
da d'isto se pódc dizer .. ~ eia ah1tual; mas na.
· , rwo se pód d"
meiro, porque
a concup1· "Ccn
.· actual
e izer
.
-~
eia
~ o pri·
nos menmos, os quaes tod .
nao ex1s~e
d
d
avia estão
1d
o pec~a o original : não o s u
macu a os
concup1scencia habitual ou a e~ zm.do,. porque a
ra o mal, pó de na verdad e .. ~e:; !~d mação paé peccado, se a vonwde nãoe . .~ .r efeito, mas não
é
t
LOnscntc n' II
' an es, occasião de mcrito e
. .
e a, e até
de, quando ajuda a confundir prc_s1bd10 da humilda.
r 88
u n
.
. .
so erba 1 •
.
· 2 · r'OI def etlo OcYc r.. ·
sa segundo algl1ns .ot1 a<.
cgc1tar-sc i;omo fal.'
~ )ffil'l10Sp
1
gundo outros, a opinião d~ e t ~? provavel, see de
outros thcologos· · Lllle d"1sscran
. .ai w11 llll e de Pir:rhii
· ·
o·
ongmal! nada mais ~ .. 1 - •
que o peccado
Adse mo o pec ·ad
ao que nos é extri11seca111mte . L o actual
mesmo modo como o ·r·
d zmputado, yuasi do
b ,
.
L ime
e algum
re e extrmsccamcntc imput d
.
varao nota opinião pccca por defeitoª o a~s s_cus filhos. Esfraquece exccssivarnci1tc a , tno sentido de que en. l • na ureza d
·
gma . i\ern pode admittir-sc .
o peccado ori-

ª

d~

(h) O Tridentirw (Sess. V, <i) ensina expressa·
mente que pc\o Bnptismo se arnga inteiramente o
peccado origina\; mas todavia tica nos bnptisadoi
a concupisccncia: \ogo, o pcccado original não con·

(8) porquanto, segundo ; Tr"d .
3), o peccado original é propriotld:nlmo (Sess. V,
elle _os homens contrahem a ro . c~~a u_m e por
a9uillo que é só cxtrinsecame!te i~1a m1u:;11~a, mas
dizer-se propria de cada
.
putado, nao pode
") AI .
<
um, 1ogo
em d' isso ' segundo
0
·
V, 5()uo pcccado
original
é vcrdmesmo
d . eonc1Tio (Sess.
' s TI
a eiramente destruí-

siste na concupisccncia.
(C) A mesma ratão confirma isto mesmo: por·
quanto, se o pcccado original consiste nn concupiscencia, isto deve entender-se, ou da concupiscen-

.
_u1z, na verdade u
se~t~dol
mtetra:nente diverso d;:1p~~f~1.:cado original, m~i n~u~
ongma e materialiter quiJe
s antes: "Et ica
dstos de~ectus
orig!na.lis j' ustiti~ ..~~ ~~~céurisc.rn~ia, form,nlhe~ca~~~
pe os seus _d1sc1pu os . Se~unJo Bil entendi.to de diversos mo-

não é peccado.

'

?

Non concupisces. Rom. VII, 7.
Nihil ergo nunc damnationi ~ es~

~u. f{om. VIIl 1

ii~

qui sunt in Christo Jt.

.
·
. l0t1h1S, (, 'l
q . ::h
con~up1~cen_cm
é a parte ~1ater·· ,

a

3 _, .

a. 5} a ~o.0CL1p!scencia é chamada elo l~art. \de Peccatis, dis VI
cado ongmal, 1mpropri<! et !ale P
S Doutor material do p '
a cau_sa, e porisso, o
o cffeito costuma
dos effe1tos primarios tio peccad
1 ~ 9ue a concupiscenci~ é
• o ongmal.
Cf. Palmieri, th . ums
7 .

parar-s~

1.
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do pelo baptismo '· mas, supposta a opinião de ~a
thorini, pelo bapllsmo não se dcstroe verdad.e1ramente o peccado original 1 mas sómente deixaria de
nos ser imputado; 10go ~.

(C) Além d~isso,este. est?do, não é quidpositivum,
não é um habito que mclme positivamente a nossa almfl, para o mal, mas é um quid negativum .e
póde definir-se : uprivação da graça santificante, pela qual nos afastamos de Deus como fim sobrenatural e a qual 11os é d'algwn modo voluntaria pela
nossa com1exão com Adâo" 1. Diz-se:
(1) p1-ivação da graça santificante, isto e, não
um simples defeito, não uma simples impe:rfcição
mas a carcncia de alguma qualidade que, segundo
a ordena(,:áo Jc Deu'.'>, dl'Ycri<1 l'star cm nós; porquanto, de h.H..tol u homem e Jcstinado para um fim
sobrenatural e porisso, mesmo para a graça santificante. E, na verdade, no estado presente nasce
sem a graça; e aquclla carcncia de graça é uma
verdadeira privação, assim como o seria, v. gr., a
ausencia d'um olho para o corpo.
·
(D) Pela qual nos afastanwJ (avertimwi .. esta privação constitue-nos no estado de afastamentos de
Deus (i1z statu aversio11is a Deo), como fim sobrenatural ; porquanto, pela graça santificante, e só por
ella nos convertemos para Deus como fim sobrenatural; e, porisso, aquelle que nasce sem a graça,
não se converte para Oeus, mas pelo rnntrario, habitualmente se afasta d'elle na ordem sobrenatural.
(1) A qual é em nós voluntaria . .. porque esta
privação da graça não póde ser peccado se não fôr
voluntaria; não é porém voluntaria por acto da propria vontade, incorrendo-se n'ella, antes de poder-

II. A verdadeira opinião
18q.

1 ."

Explica-si:. Para entender o que seja

pcl..'.rndo original, devem fozcr-sc algumas observacões:

· (A) Peccado grave cm ~eral, é o afa.:tamenterzlo
de Deus, ultimo fim (avcrs10 a Deo, ultimo .fin~ ').
Divide-se em pcccado act11al e habitual: o pnme1ro
é o mesmo acto com qnc transgredimos a lei e nos
afastamos de Deus; o segundo, porém, é o estado de
affastamento de Deus, que persevera depois do acto
peccaminoso, isto é, até se fazer penitencia d'elle.
(8) Na verdade, o pcccado original não é peccado actual, pois existe nos menino~, que não são
capazes de acto nenhum. E', portanto, um peccado
habitual ou um certo cst:.1do pcccaminoso no qual,
permanecemos afastadcs Jc Deus, como fim sobrenatural.
t Lê exposição e refutação mais larga d'e.<>ta opinião ·em
Bellarmino, ob. e . 1. V, e. 1ti.
2
A palavra p<'ccado, 1cm na Escr·iprura ''a rios sen~iJos: (a)
algumas vezes significn pena do pcccado: •portahunt ambo peccatum suum: sinc liberis morientur» (ll'vit. XX, 20J; (b) outras
vezes a causado peccado,principaln,cntea rnncupisccnci;i ujam non
ego operar illud, sed quoJ hahit:lt in me, peccatum» (Rom. Vil,
17~; (o) hoJtia offerecido pelos pcc~ndos: «El;n! (i .. e. Chr_istum)
qui non noverat peccatum, pro nob1s pccc.1/11111~fc..:ll .. (li Coi:. \,
21 }; finalmente, desordenação dn vontade, pela qual se transgnde a
lei de Deus: esta é a accepçlío propria d'csla palnvra. Se uma tal
transgres~ão é grave, o pcccado é morto!, e afasta o homem de
Deus, seu fim ultimo. Muitas ve1es, o pec..:ado mortal, de fine-se,
aversio a Deo et conversio ad creatur.15, porque o adulto, peccando actualmente, nfio se afasta de Deus senão voltando-se para as
creaturas; mas não ~ as!lim no pC!cc~do original, como abaixo di-

remos.

így

1 Privatio gratire sanctificantis, qua nvertimur a Deo ut fine
supematurali, et quae est nobis aliquo modo \'Oluntaria ex nostra cum Adam.o connexione.-:-Esia d~tiniçfo não di~ respeito á fé,
porque a EgreJa, até agora, nao definiu em que consiste a essencia
do peccado ori~inal ; mas a doutrina que expomos, é e mesma
que foi prop~sta aos Padres Vaticanos no schema, e as nossas
explicações uram-se das Annotações dos theologos, como se v~
em Act. C. Varie., pp. 517, 549.
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mos obrar livremente, mas pelo acto peccaminoso
de Adão, o qual, como ~abeça moral de todo o ge-:
nero humano, peccou Jivrc.-:mcntc e perdeu para si
e para nós a graça.
190. 2.º Prova-se. .
.
.
·
(A) O pecc.:ado original consiste essenc1~Jmente

na privação da graça, ou no qfastamento habitual de
Deus, fim sobrenatural.
.
(8) Porquanto, segundo a Escnplura, .Pe~o peccado original, somos por natureza l.:'.onst1tmdos filhos da ira, inimigos de Deus 1. Na vcrda~e, o ~ue
nos torna aborrecidos aos olhos de Deus,e precisamente a privação da graça santificante; porque a
graça é o estado de amisa~c sobrenatural com D~u~;
logo a sua privação const1tuc-nos em estado de 1mmisade ou afastamento sobrenatural de Deus; logo,
o peccado original;consístc n'csta privação.
(l) Segundo o Concilio 1i·ide11tino(Sess.IV, 2) o
peccado original é a morte. ~a alma__ o~ a morte ~s
piritual; mas a morte cspmtual nao e _outr~ c01sa
mais senão a privação da graç?,. que e ~ v1d? da
nossa alma; logo, o pcccado ong1nal consiste nesta
privação.
.
.. .
Tambem, segundo o mesmo Conc1ho (Sess. V,
5) peccado original~ aquil!o.que é)i~ado~pelo baptismo; mas pelo hapusmo tira-se a pnvaçao da graça ; sendo o seu etfeito primaria a infusão da graça; logo.
.
1g1. (8) O peccado original é 110/untario pela
nossa connexão com Adão.
(1) A coisa pode explicar-se do s.cguinte modo:
Adão era naturalmente l.:'.abeça phys1ca ou o pae de
todo o genero humano, no sentido de que devia
transmittir a vida physica e natural aos seus des1

Ephes. II, 3; Rom. V,

10.

•
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cendentes. Mas alL;m d'isto, por ordenação e lei
positiva, Deus con::.tituiu Adào nossa cabeça moral
ou procurador de todos os vindouros, no sentido
de que devia transmittir-lhcs, pela geração natural,
a graça e os outros dons sobrenaturaes.
D'aqui se seguia que, <>e Adão viesse a perdera
graça pelo pec.:cado, pcrdel-a-hia não sú para cllc,
mas tambem para nós ; porisso, que o procurador
obra, não cm seu proprio nome, mas tambem cm
nome de· toda a sociedade que representa 1.
E com cffcito, Adão, de facto, pcccou livremente, e, cm togar da graça sanctific:mte, trammittill-nos o estado de afastamento de Deus: um tal
estado peccaminoso não é voluntario em nós por
vontade propria e pessoal, mas é-o indirecta e mediatamente, por vontade da nossa cabcçn, emguanto foi querido por aquellc que d'um modo legitimo
foi constituido nosso prol.:'.urador.
(l) Posto isto, prova-se do seguinte modo a nossa asserção: foram prosaiptas as seguintes propo1 Isto mesmo ~xp'.íc-no 1:x~cllc::11t~111cmc. ~· 'J'lw111,1i (Je
Maio, q. 4, a. 1 j: c.Altqu1s hnm•> s1ngularh .tuphc1tcr notcst consiJerari : uno modo s<.:cundum quod est qu;icdam pcrson;-i sin!'ularis, alio moJo sccu.ndum quOLI c\I p;1rs ahcujus -:ol!..:gii .. . in quantum cst pars collcg11, potl.!q a,I cum pcrt1ncrc a.:tus a licnus, quem
per se ipsum non fa.:it, nc.: proprio arbitrio, scd lllli lit a to to col·
legio, ve.1 a plurih~1s Jc ~oHcgi':', .vcl a p_rin.:ipc collq.~ii, sicut illud
quod· prmceps c1v1rnt1s la.:1r, d1c1tu1· c1v11a ., faccrc ... Sic ergo tota
multitudo hominum a primo parente humanam naturam ;iccipientium, quasi unum collegium, vc; potius sicut unum corpus unius
homims considcrnnd;i cst . .. Est autem con!'.idcrandum quod primo homini in suà institutionc datum fuerit <lirinitus quoddam supernaturalc donum, ~dlicct orig inalis ju., titia, per quam rntio subdehatur Deo, et inferiores vires rntioni, et corpus ;inimac. Hoc autem donum non fuerat Jatum primo homini ut singulari pcrso nac
tantum, sell ut ct1iJam principio totius hu111a11ac naturac, ut se. ab
eo per originem derivarctur in posteros. Hoc autcm dom1m acceptum prirnus homo per libcrum arbitrium pcccans amisit eo temore quo sibi datum fuerat, se . pro se ct pro totà suà posteritate.
Defectus ergo hujus doni totam cjus postcritatcm consequitur: et
sic iste defectus eo modo traducitur in posteros quo modo traducitur humana natura . . •
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sições de Baio: "º voluntario não. pertence á razão e dcfinicão de peccado ... Porisso, o peccado
d'origem te~ vcrdadcirame~tc razão do peccado
sem alguma relação e respeito á vontade da qual
teve origem» 1 (Denting. 926, 927); d' onde se segue que o peccado origi~al é, em certo sentido,
voluntario, e tem a razao de pcccado pela nossa
relação com Adão.
Porem, para explicar. esta relação, ou dev~ adrnittir-se a explicação auma dada; ou deve dizersc que Adão , por direito natural, sem alguma lei
positiva, ffmt nosso _proc~1raJ~r, ou ~c.vc finalmente affirmar-sc que Deus mduara pos111vamcntc todas as nossas vontade-> cm Adflo. J\.las estas duas
ultimas hvpothcscs rcpu~nam .
Repugna a primeira, !H~r4~1c, se Adão tivera sido nosso procurador por direito natural, na ordem
moral, tojos os seus pc((i.H.i os actuaes Ü'.'eram
pa ssado para os vi1~J<..~uros; e a~é todos os pecca~
dos dos paes, por d1rctto, pass~nam aos filhos ate
boje: ora, isto ninguem o admlllc.
Repugna a segu!1da, porl{uc. a nossa vontade,
que ainda não existia, não po~ta actualme?te estar incluída na vontade de Adao, e tanto mais, que
nem a nossa vontade vem immcdiatamente de
Deus nem tambcm se continha virtualmente em
Adá;. Por outro lado, a inclusão moral d'uma vontade na outra v. gr., do pupillo no tutor, tende a
que, peccando o tutor, nã.o ~ culpa, mas só~en
te o ctfeito da çulpa, sc1a imputada ao pup1llo,
ao passo que o peccado original. é. proprio de cada
um. Nem parece que deve adm1tt1r-sc o pacto ex-

p/icito que Deus Hzera com Adão; pois, em parte

l

AJ rationem et definitionem reccati non pertinet volunta-

rium ... Uno.le peccatum originis vere habet r~uo~e!l' peccati .sine
ullâ relatione ac respectu aJ voluntatem a qua ongmem habwt.

if
,.

nenhuma se foi.la d'um tal pacto; nem por outro
lado, o conscnymento d~ Adão, que se deseja para
o pacto propnamcnte d1cto, não era de maneira
nenhuma neccssario, tractando-se da transmissão
de dons indevidos.
Logo, _bastava o pactu implícito de que tractarno~,. por to~ça do 9u~I, na verdade, Adão, por lei
pos1uva, foi constitmdo cabeça moral de todo 0
genero humano cm ordem á transmissão da graça
•
< '
porque este, regeitando a graça, perdeu a faculdade de gerar filhos cm estado dr graça.

Coro/la rios
192. 1 .º o peccado onj;inal cm m)s e o mínimo
em razão do voluntario.
Porq.uanto, c,m vista do que tica dicto, não é
voluntario em nos por vonta.dc propria, mas por
vontade da nossa ([lhcça. Pon~s~, diz S . Thomaz. e :
«E~tre todos_os pcccados o mmuno e o original,
po1:1ss~ q~c e o que. tem o minimo de voluntario.
Pois nao e voluntano por. v.ontade d'esta pessoa,
mas por vontade do pr111c1p10 da nalurcza, sómente: Po~quanto, º. peccado actual, ainda mesmo venz~I, e volu~tano por vontade d'aqucllc cm que
ex~st.e, e portsso, se dc~'c menor pma (positiva) ao
orrgmal, do que ao vemai,,.
'9}· 2.º. O peccado original transmitte-se pela
geraçao activa .
(A) Porquanto, cm vista do que fica dieta, só
....---·
1
.
Inter omnia pec-:nta minimum cst originale, eo quod mi?Jf!lnm habet de voluntario. Non cnin, est voluntarmm volunt .
1st~us personae, seJ volunt;1te prin.:ipii natur~ tantum . Peccat~~
emm a~tuale , t;t1a111 venral<!, ~s~ voluntarium voluntate ejus in uo
est, et .1deo mmor p<ena 'positiva) debet11r originali quam vem~i
fo li di sr. 33, q. 2, a. 1 ad 2.
•
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incorrem no pcccado original, aquelles de quem
Adão foi co~stituido procurador; mas Adão não foi
constituído procurador senão da sua posteridade,
isto é, d'aquelles que elle havia de gerar activamente; logo.
Isto mostra-se tambcm d'outra maneira; a geração activa era o vehiculo da graça que havia de
ser transmittida aos descendentes de Adão ou como que o sacramento pelo qual lhes devia ser conferida a graça : logo a geração é cgualmente a via
pela qual se propaga o pc:..:cado original ou a privac.;ão da graça.
(8) Contirma-sc pelo Tride11tino que diz: «Este
peccado de Adão , que é um por origem, e foi transmittido pela propar;-..1çáo, nfto por imitação ». 1 (Sess.

V, 3).
Por isso a nos sa alma não contrahe peccado
senão no instante cm que e infundida no corpo :
porque então o homem come1,«1 a ser filho de Adão.
E nem Deus é o auctor da macula que então se
encontra na alma; porquanto Deus creou a alma
sem graça, mas a carcncia da graça em si não é
peccado, nem se torna tal senão quando a alma,
que carece de graça, se torna parte do composto
que deveria ser adornado com a graça . Tambem
por este pacto se dú a entender o sentido em que
peccarnrnos cm Adão, a saber: todos os homens
virtualmnntc existentes cm Adão, que era cabeça
moral de todo o genero humano, peccando elle,
peccaram todos, porque o seu pcccado não foi sómente peccado pessoal mas peccado de nature{_a,
que pela geração se devia propagar a todos os vindouros.

194. 3.º Se Eva só peccara, os vindouros não
contrahiriam peccado original. Porque sómente
Adão, e não Eva, foi comtituido nosso procurador, segundo as palavras: "Por um homem entrou o peccado no mundo11 i; portanto Adão só podia obrar em nome de todo o genero humano; por
isso a concupicencia não se manifestou Jogo depois
do peccado de Eva, mas ~ômente depois da queda
de Adão.
4.º Se Adão, antes do peccado, gerara filhos,
etles e os seus dcsccndcn tcs não teriam contrahido
o peccado original ; porisso que um tal peccado
não se contrahc senão pel~ geração; por conseguinte, asJcreanças, que antes tiveram sido geradas
em santidad~, não podiam perder a graça pelo peccado de Adao; porque a graça, uma vez possuída,
não pode perder-se senão por propria vontade .
5.0 Os outros peccados 'iie Adão, se os commette, não foram transmittidos aos. seus vindouros: porque não era nossa cabeça moral, senão
quanto a uma coisa, a sa bcr, a transmissão da graça, e por outro lado perder a dignidade da cabeça moral logo que pcccou.
·
ó.º D' aqui se dü tambcm a entender a razão por
que Adão não rcstaurára a graça rara os vindouros
pela sua penitencia . Porquanto, pelo peccado perdeu o munus e a dignidade de cabeça moral do
gene:o hu~an_o, e o outro, a saber, o proprio Christo foi subst1tmdo em seu logar para redimir todo
o genero humano.

1

Per unum hominem peccatum intravit in mundum .

.
1 H.oc. Ad.ae pec cat~m, quod origine unum cst, et propaga·
trone .non mutat-1on!' transtusum .

..~-~
;
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§III. Doa effeitoa do peccado original•

196. 2. º Quanto aos dons preternaturaes, os prato-parentes perderam
(1) a isempçáo da concupiscencia: pois se diz :
11 Abriram-se os seus olhos e, tendo reconhecido
que estavam nús, coseram folhas de figueiras>i 1 ;
mas um tal modo de obrar dos proto-parentes mostra 9ue s~ntiram os primeiros movimentos da concup1scencia;
(b) a immortalidadc, segundo aquellas palavras :
a és pó e cm pó te has-de converter,, t ;
, (8) a felicidade terrena ; pois foram expulsos do
paraizo do prazer, e ficaram sujeitos aos trabalhos
e enfermidades: «Comerás o pão com o suor do teu
rosto. . . parirás os filhos com (.Mr• 3 etc . Tudo isto tambem consta do Cone. 7i·idcntinv já citado.
Nem é para admirar, porque os dons prctcr-naturaes estavam anncxos ao estado de justiça e deviam perseverar emquanto a vontade do homem
se achava perfeitamente sujeita él de Deus; mas
pelo peccado a vontade do homem affaston-sc da
sujeição divina; logo, foi com razão, gut.: lhes foram tirados aqucllcs dons ~(S. 7k l. e. ~1. 5).

Estes effeitos podem considerar-se quer nos
proto-parentes quer nos seus vindouros.

.!. Nos prolo-pa,.entes
195. Tlrese : Pelo peccado os profo-parentes
perderam os bens sobrenafuraes, ou a graça e os
bens prefernafuraes.
·
E' de fé, yuan to á graça e immortalidade, segundo o Trident., que abaixo citaremos; é certo
quanto aos outros bens prctcrnaturaes.
Prova-se 1 quanto á graça:
(A) Pela Escriptura: Porquanto, cm vista do
que fica dito, os prato-parentes pcccaram gravemente; mas o estado de justi~a e de graça é inc()mpossivel com o estado de pcccado, segundo aquel-·
las palavras~ : <<Pois que participação pode ter a
justiça com a iniquidade :1 ou que sociedade pode
fazer a luz com as trevas :1 n logo.
(8) Pela Tradição. «Se algucm não confessar
que o primeiro homem, quando transgredira o mandado de Deus, perdera immediatamcnte a justiça e
a santidade em que fôra constituído e incorrera na
ira e na indignação de Deus, e por isso na morte ...
e com a morte no captiveiro sob o poder d'aquelle
que depois teve o impcrio da morte, isto é, do diabo ... seja anathcma . » 3 (7i·id. Sess. V, 1).
.1)

Cf. S. T!zom. 1. 2. q . 85; Bellarmilius,ob. cit.,I. VI;
de Rubeis; Palmieri, th. 7~ e seg.; Manel/a, n. 1040 e seg.; Hurter, n. 418 e seg .; Pesch, n. 782, e s.ei;.; Tepe! ~. 866 e seg.
2
Quae enim participa110 1ust111ae cum m1qu1tate ? aut qua:
societas lucis ad tenehras. li Cor. VI, 14.
l
Si quis non confitctur prinrnm homincm, curn mandatum
Dei transgressus fuisset, statin:i sanctitat~m et justit.iam i.n quâ con.stitutus fuerat amisisse incurnssequc .. . iram et md1gnat1onem Det,
atque ideo mortem .. . ~t cum ~orce. captivitatem .sub ~jus potc~
tate, 9ui mortes deinde hahu1t 1mpcrrnm ho.:- cst dt~boh . . ,
t

~.·

II. Effeitos nos descendentes d8 Adà::i

Os cffcitos do pcccado original nos descendentes de Adão podem considerar-se, quer com relação ávida presente, quer ávida futura.
1 Aperti sunt oculi corum, cumque coguovissent se esse nudos, consuerunt folia ficus. Gen . Ili, 7.
2
Pulvis es et in pulverem reverteris. Gen . Ili, 19.
3 ln sudore vultus tui \·esceris pane ... in dolore paries filios. Gen . 111, 16-20.
4 Não deve julgar-se que todo o conhecimento infuso no intellecto de Adão, fôra inteiramente perdido; pois não podia desempenhar o seu officio, se n:io conservara esta sciencia ~ porém,
depo~s d~ pecc~do, só com _difficuldade tivera podido adquirir nova sç1~nc1a 1 assim como ho1e o homem,
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Na vida presente

197. O primeiro effcito é a perda da graça santificante. E' de fé, segundo o cone. Trid. ~Sess. V,
2), o qual declara, que Adão, perdera a graça ou
justiça original não só para si, mas tarnbem para
nós. Porisso, a perda da graça é simultaneamente
peccado e pena de pcccado; cmquanto affastamento (aversio) habitual de Deus, é peccado, ou estado pcccaminoso; cmquanto privação do dom que
antes lhe füra concedido, é verdadeira pena.
1 ~18. O segundo, é a perda dos dom preternaturaes, de que foram adornados os proto-parente~ ..
. (A) Consta tambcm da dcdarm;ão do Concrlw
Ji·id. ((que todo o Adão, segundo o corpo e a alma,
ficará mudado para pcioru;, e que esta condição passara para os vindouros (Sess. VI, e. 1).
(8) Pela perda dos dons prctcrnaturaes, o h~
mem se diz ferido; porque ferida é a ruptura e divisão das partes unidas. E, na verdade, depois do
peccado original, as pot71Kias d' alma, ~ue antes estavam perfeitamente umdas e subordinadas umas
ás outras, foram como que divididas e separadas.
Logo, com razão o homem se diz ferido, não obstante conservar inteiras as suas propr;edadcs e forcas naturaes. ~
' (C) Quanto ao corpo, as feridas do homem lapso consistem nas enfcrm~da__dcs, dtlrcs e tra?alhos,
e finalmente na morte. l<, sao quatro as fendas da
'
'
alma:
(8) a ferida da ig11ora11cia, pela qual o intellecto
está por tal modo debilitado cm comparação does- 1 Totum Adam sccundum corpus ct animam in deterius
commutátum fuisse.
?
Bellarminus (ob. cit., e. q-13) principalmente, descreve exçellentemente estas ~hasas depóis de S. Tltomcrj, 1. 2. q. 85, a. 3.

,
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tado de justiça original que, só difficilrncnte, chega
ao conhecimento da verdade, facilmente cahe em
erro, e mais se inclina para as coisas curiosas e tem~
poraes do que para as eternas ;
(•) a ferida da malicia, pela qual a 11ontade é
inclinada aos males, e se acha por tal arte debilitada 1 que só com ditficuldadc vence os Yicios e cultiva as virtudes, e pelo contrario tende immoderadamente rara ac, coisas tcmporaes ;
(C) a ferida da e1~fermidadc, pela qual o appetite
irascfi1el labora no torpôr quando occorrem difficuldadc'i, e pelo contrario é inclinado ú ira ;
{d) a ferida da conc11pisce11cia, pela qual o appctite ~~11cupiscit 1el e imrnodcradamente levado para
0 bem scnsivcl. ainda mesmo contra a razão da

ordem.

199. o terceiro etfeito e a dominação do demo:..
nio sobre o gcnero humano. Porquanto, como diz
S. Pedro t, 1cqualqucr torna-se escravo d'aquelle
por quem foi vencido». E, na verdade, o genero
humano foi vencido pelo diabo, pelo peccado original; logo, o gcncro humano está d'algum modo
sob o poder do diabo. Esta dominação consiste em
os demonios poderem tenwr-nos de varios modos,
e até ohscdiar os nossos corpos, como se disse
quando tractámos dos A1~jos (n. 91 e seg.)
200. E' ponto control'ertido entre os theologos,
se o homem é mais fraco no estado de natureza
lapsa do que o fôra no estado de natureza pura.
(A) Alguns, entre os velhos thcologos, ~nsinaram
que as forças naturacs do homem, depois do peccado original, diminuiram intrinsecamente. Mas uma
tal opinião deve regeitar-se ; porquanto, a diminuição intrinseca não pode fazer-se senão pela detra-

--- .--A·q~~uis :rnperatus est, hujus et scrrus e~t. /1 Petr.11, l~l·
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cção d'alguma perfeição, ou pela infusão d'algum
habito que incline ao mal : mas uma e outra coisa
repugna:
(1) a primeira, porque se alguem podesse, sem
. culpa propria! privar-se de bens indevidos, não é
justo que, em razão da culpa dos preto-parentes,
fosse despojado dos dotes naturaes que lhe são devidos; pois, como diz S. Thoma'{, l<O soffrer alguma pessoa algum detrimento nas coisas que estão
acima da natureza, pode acontecer, ou por vicio de
natureza, ou por vicio de pessoa; porém, o soffrer
nas coisas que são da natureza, isto parece que
não pode acontecer senão por vicio proprio da pessoa. 1
(a) Repugna a segunda, pDr.:iuc não é decente
que Deus infunda na nossa alma algum habito positivo que incline para o mal: aliás julgar-se-hia o
auctor do mal.
(8) Muito5 Thomistas, entre os quaes Goudiu
e Billuart ~, disputam que as forças naturaes do
homem não foram, na verdade, intrinsecamente diminuídas, mas só extri11secame11te, isto é, no sentido de que ha, no estado presente, ohstaculos extrinsecos, que não se dariam no estado de natureza pu·
ra, a saber : a tyn11111ia do diabo, a..ffaslamenlo de
Deus, como fim 11aJural, s11bJraC1ção dos auxílios e
outras coisas assim. Esta sentença é provavel, principalmente com rcla~ão á tyrannia do diabo: sómente deve advertir-se que aqucllcs ataques do
t
Quod Jetrimentum aliquod patia rur a!iqua pcrsona in hü.
quae sunt supra naturam, potcst .:ontingcrc \'CI ex vitio naturae
vel ex vitio pcrsonac; quod autcm patiatur 1n his, quae sunt naturae, hoc non vidt:tur posse :ontini;crc nisi proptcr vitium pro·
prium personae. S. Thom., De Maio, q. 5. a. S.
2
Cf. GouJin, de Grati<i, q . li. a. 41 cone!. 3 ; Bil/11,1rt, de
(jrçi.tiâ 1 diss. 11 1 a . 3,

llO HOMl!M
2f)

demonio são compensados, no estado •.
Ia guarda dos Anjos bons.
presente, pc- Não co~~ta, porém, que os homens foran
pel..cado original, atfastados de Deus co . ~' pelo
tural ; porque o homem . tende natu;alm~~t m na~eus, e nada prova que es1a tendencia natu~af~~
ra mudada pelo peccado original Con'
verdad
. .
.
icssamos na
e, que os primeiros proto-parentes
~ ,
çlo, se affastaram de Deus. ainda me
' peccannatu 1
·
·
smo como fim
. ra ' porque S(Jcnte e voluntariamente tr
dtram o preceito da lei natural p · J0
lansgred d .
' c qua somos
man a os obedecer a Deus, que nos im õe
dad~ sobrenatural. .Mas os vindouros ~ão ma~
gred1ram nenhuma lei . e o que se lhe. t
tra.nsniio ·
·. r
~ s ransmitte
• ~a proprw u~spos1çao pcccaminosa de Ad- .
mas sómente a privação da <Yraça p
ao•
1
1
fast~m de ~cus, como fim s~brcn~tu~:I ~~~se afpozemos acima. 1
'
o ex(C) Finalmente Suarer, Bellarmino i e a
.
parte dos theologos da Companhia de J
ma1~r
tos
t
·
esus e muiou ros, ~ns1.nam que as forças naturaes do ho~e~, ~em tntnnscca nem cxtrinsecamente fora
d1m111u1das, e que o homem se enco 1
'
m
n
I .J
.
11 ra agora no
es auo que se liJJera permaneci..i
. iesmo
_______
.__
"º 110 estado
1

Isto niesmo ex põe- no assim p 1 . .
«El sane d h
.
·
,7 m1er1 (th -8 p
;;,.,,...)
'
a . ona natura lia unaquaequc erson h · I '. · ~~ :
es_l_personi1 smgulans, ralione suac natu~1e ~ a a abct r~s, p~ouc
ex<..Jdere ncquu IJISI rrorter pe . ..,1ll
•.
qUO rrornJc JUre
IAJam~s) acru peccans quando~"~id~~l ~;{;rnu~1.I
lpse quidem
peccavH, a versus est qu0<.1ue a fine nat
r1~ntr a egem na1_u1 alem
imputatt:r nobis nisi qu;itcnus ..
ura • ílt r .e ccatum erus non
.::onstiturus crat, iJcoque riversi~ ·~fjl~: nrstrum m ordine morati
P.~ia, nec lransit ad poste;os~ . Poris : ª ine Jnatdu~ali fuit ejus profo rrae, inimici D<'i isto <f"l'e cnrcn. si 0 , quanl o izemos naturâ ti- da ordem naru··il
• · · Jl ~ ·s , d"rfi 1,.er.J.~e 1 'a ord em so brcnatural
e nao
d ])
•' · 01 · e ''· 1~1 1 · e con ·cb
d
•
o ~us /!f'ssa .:rear naturalmente um21 alma ~uc
.e que mo- - ·. S!'arer, de Grati:I, Prolcgom. IV .e se1a adv~rsa.
de Grat. prim1 ho:n. e 5 ; M.7 -·e/'1
o6 · ~ · !I, Bellarn111111s
1

..

lh-se

78.
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nature{a pura, com a excepção de que ;:igora permanece destinado para fim sobrenatural. Esta opinião parece-nos mllito provavel, porque é mais
consentanco com a noção do pcccado original acima dada, segundo a qual, na verdadc1 o peccado
original é mera privação dos dons sobrenatuares.
Nem pôde objcctar-sc o axioma commummente recebido na Escola 1 a saber: que o homem pelo
pcccado original, fôra expoliadv dos dons gratuitos,
e feriáo nos 11aturaes; porquanto, o sentido d'este
axioma é, que o homem fora despojado dos dons
gratuitos, isto é, da graça e outros dons indevidos
e pela perda dos prctematurae.~, fôra, conseguintemente, ferido na natureza considerada .•não philosophicamente, mas historicamente, pois, de facto, a natureza do homem tinha sido augmcntada com privilegios indevidos, com a integridade, a immortalidade etc., e a ·perda d' estes privilegios foi uma ferida, como já acima o cxpozcmos; e, por isso, quando
Padres e os Concilios diz~m que nós estamos
em peior condição do que antes, faz-se a comparação entre o presente estado e o estado de justiça
original, mas não entre o estado de natureza pura : cc Por esta razão, diz Bellarmi110 (de Grat. primi hom. e. 5) não mais ditfcrc o estado do homem, depois da quéda de Adão, do seu estado de
pura natureza 1 do que diffcre o que é despC?jado do
que está em nrú 1.

os

2 .º

20 1 •

·· ------- -

ltlaoutra vida'

Os effeitos do peccado original, quanto á

1 Quare, diz Bel/armino (Jc Grat. primi jhom. e. 5), non
magis differt ~tatus hominis post l.1psum J\d;-c a statu ejus in puris naturalibm quam diffcrat spoliatus a nudo . . ,
~ Cf. S . Thomas, Qurest. disput. de Maio, q . .\; Suaref,

2 .~

vida futura, dizem sómente ri;speito uos meninos
ou dementes, que morrem sem baptismo, ates de
chegarem ao uso de razão e aos adultos que, por
causa de imbecilidade natin.t de engenho, permanecem moralmente no estado de i1!f"ancia, sem attingirem o pleno uso de razão, para poderem commetter peccado mortal, plenamente deliberado: por
quanto, estes podem equiparar-se aos infantes, segundo alguns thcologos 1.
Os outros adultos que attingcm o uso pleno
da razão, ou se convertem para Deus ou não : no
primeiro caso, são puriticados do pcccado original,
como se expõe no Tract. da Graça, (n. 88); no se.:.
gundo, são condcmnados pelos pcccados actuaes
que commetteram. Diremos, portanto, o que seja
o estado dos meninos que morrem sem . bílptismo
·quanto á pena de dam110, quanto á pena áos sentidos, quanto á beatitude natural.
202. (A) These: ôs 111e11ino:s ou dementes, 111orrando com o peccado original. mfo go:sam õa .,,isllo
infuifiva de :Deus .
E áe fé, segundo o Concili1> Florentino, que

abaixo citaremos.
(1) Porquanto, diz a Escriptura: ((Se algucm
não tiver renascido pela agua e pelo Espirita Santo, não entrará no reino de Deus,, 2; mas os meninos ou dementes de que se tracta, não são regenerados pelo baptismo; logo, núo pôdcm entrar no
reino de Deus, ou gosar da visão beatifica (Cf.
Tract. da Baptismo, n. 35).
áe Vitiis ct Pc =catis, di sp. JX; de R11be1s, ob . cit. e . 72-76; Bellarmini, ob. cit . L VI, e . 1-7; SJ011d1'<1ti, Nodus pr:cdestinationis,
p. 1, XXlll ; Maj;ella, n . 1040 e scg ; Palmieri, th . ~1: Hurter,
n. 814 e seg. ; Bolgeni, Stato dei Bambini morti scnza Dattesimo.
1
CL Dublin Re11iew 1881, p. 1:d; U.xc11ham, Cath. Eschatology, p . 20. Pesch, n . 28i.
·1
Nisi quis renatus fuerit ex aqu<I et Spiritu sancto, non po·
test introire in regnu:n Oei. Joa. III, 5
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(l) O f1·1urentilw Jcliniu : •que as almas dos
que morrem em pcccado mortal actual, ou mor-

rem só com o peccado original, descem logo ao i1!fer-

no, mas alli serão punidas com penas deseguaes)) 1
(Denr_ing. 588). Na vcrdnde, no inferno não ha visão beatifica; lo~o . Deve porém notar-se,que a palavra inferno, não designa ncl'.cssariarnentc aquelle
Jogar onde estão os condcmnados adultos, mas designa todo o logar inferior ao céu, e comprehcnde,
quer o Limbo quer o Purgatorio, quer o inferno
propriamente dito~.
(C) A graça santificante é o meio nccessario para conseguir a visão beatifica ; mas os que morrem
com o peccado original, nfüJ tecm a graça, em vista do que fica dito; logo 3 .
203. (8) Controverte-se entre os theologos, se
os que morrem com o pcccado otiginal sentem Jristez.a pela privação da visão beatifica.
(8) Uns, 'com Bellarmi110,aftirmam, porque aquelles meninos ou dementes conhecerão, ao menos
no juizo, que foram privados do ma:<imo bem, e
não pódcm deixar de entristecer-se d'uma tal perda, todavia confessam que a sua dôr é mitigadissima '·
(D) Porém outros negam com maior probabilidade, com S. Thoma\ 5: porque ninguem se entrislllorum animas qui in uctuali morta li peccato vel solo oriinfernum descenderc, poenis tamen disparibus pumendas.
.
·
2 Isto i;nesmo ensina-o o Ca~ech'. Cone. Trident. (p . ~'a . V, n.
4): •Verum mferorum nomcn :ibd1ta 1lla r.:ccprncula s1gn1ficat, m
quibus animre detinentur, qure coelestcm bcatitudinem non si.mt
consecutre . lta sacrre litter:t! hanc vocern multis in locis usur?tt

lfin~li dece_dunt, mox in

ruot~.

3
S. Thom . • 1. e . a . 1 .
" Cf. Beilarm . oh . cit . 1. VI. c . 6"7 .
~ S . Thomas .• ob . cit . a. 3; ln 2 . llist. 33 q. 2, a. 2, Ónde
diz: "Hoc est superexcedentis gratire ut aliquis sine actu proprio
praemietur: unde defectus talis grati:r non magis tristitiam causat

!

21 ::>

tece da perda de um bem que não conhece: mas
aquelles meninos não teem conhecimento da beatitude sobrenaral que só a fé lhe póde fazer conhecer ; logo, não concebem tristeza d'uma tal perda.
Por outro lado, segundo alguns, pódc admittir-se
que elles não se acharão presentes ao juízo universal, e porisso mesmo não terão conhecimento da
visão beatifica conferida aos outros homens: porquanto, as palawas pronunciadas ~'cio Juiz supremo 1, parecem dirigir-se sómente aos adultos, fazendo-se alli mern;úo sômentc dos actos pcssoaes:
ou no caso de se acharem presentes, não entenderão todas a:; coisas que allí se passarúo, e gosando
dos dons naturacs, achar-se-hão contentes da sua
sorte.
204. Controverte-se, se os que morrem sómente com o peccado original soffram a pena do
sentido ou do fogo .
(A) Alguns dos Padres Latinos, principalmente
S . Agostinho:, o quol com tudo depois deixou a coisa em duvida, ensinaram que aqucllcs meninos experimentam a pena do sentido, mas mitigadissima.
A razão é porque descem ao inferno; e, na verdade, no infcrno existe a pena do fogo ; logo.
(8) Todavia, a opinião communissima, ensinada pelos Padres Gregos, e quasi por todos os Escholasticos, segue que aquclles meninos de maneira
nenhuma experimentam a pena dos sentidos; e esta

··-- -· -··-· - -·---· ... in p~eris de.:eden~ihus non ~aptizatis qua111 in _sar.ientibus hoc quoJ
in e!S mult:i: grawi: nun fiunt, quae 111 1:1l11s s1mil!bus lacere sunt_."
·Ponsso, ainda que conhecessem que toram privados <la p;lona,
d'isto não teriam pena, porque sabem que nunca estiveram proximamente proporc!ona~os para conseguir n gloria eterna . Cf.
Suare;, de Peccat1s, d1sp . IX, sect. 6.
t
Matt . XXV, 42-46 .
2 Serm. 294. ha etiam S. Fulge11tius, de Fide ad Petrum,
n. 341 68; Gre8orius M., Mor . IX, 82; lsidorus Hispal:, Sent. 1,
2 2 . Ctr . Pef11v1m, de Ueo, 1. IX, c . 1o; de R11be1S. ob. cn . e. 75.
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sentença pode seguir-se c,om seguran11~, c?mo consta da condcmnação do Synodo de Pis/01a) que reprova esta opinião como uma fabuJa pclagiana

(Denzing. 1389)
(8) Segundo a .t:scriptttra, a agudeza da pena
sensível que existe no inferno, corresponde á deleitação culpavel, que se teve sobre a terra: (( Quanto se glorificou e viveu cm dcfü:ias, outr<: tanto lhe
dac de tormentos e dôr » 1 ; mas os menmos e os
dementes, de que se tracta, não tiveram nenhuma
deleitação culpavcl sobre a terra; logo.
.
.
Confirma-se com o decreto de lnnocenc10 III:
<1 A pena do pcccado original é a carcncia da visão
de Deus; porém a pena actual do pcccado. é o tormento do fogo perpetuo»':!; logo, os meninos não
soffrerão nenhum tormento, não tendo peccados
actuaes.
(b) ~o inferno ha uma dupla pena, a saber: a
privação da visão beatifica, que corresponde ao
afastamento de Deus, e a pena do sentido, que corresponde á conversão para as (reaturas; mas aquellas de quem se tracta~ estão na verdade .n? estado
de fastamcnto de Deus pelo pcccado original; porém não se voltaram para as crcaturas; logo, não
devem experimentar o tormento do fogo 3 .
205 . Controverte-se cgualmcntc, se os que morrem com o peccado original, gozam da beatitude
natural.
(A) Muitos thcologos, ainda mesmo entre os
Thomistas, negam; porquanto
t

Quantum glorificavit

se, e1 !n

dcliciis fuit, tantum date il·

li tormentum et lucturn. Apoc . . XVIII, 7· .

..

.

.

.

2 Poena origina/is peccatt est care111ia v1~wms D~1; actual1s
vero poena peccatt est gehennx perpetna.' n-11c111111s . L1v. Jll Decret., tit. 42, e . 3.
.
.
.
· l
S. Tl1om . l. ..:. ;i. 2.

(l) segundo o 1·1orentino, elles descem ao inferno para alli serem punidos com penas deseguaes :
e na verdade, é diffü:il conceber, de que modo possam ser juntamente punidos, soffrer penas, e comtudo gosar da beatitude natural. Póde comtudo
dizer-se que elles são punidos no sentido de que
são privados da visão beatifica: para a qual foram
remotamente destinados.
(•)Além d'isto, segundo muitos thcologos, aquelles meninos afastaram-se de Deus, não só como
fim sobrenatural, mas tambem como.fim natural; na
verdade, aquellc que se afasta de Deus na ordem
natural, não pódc conseguir a bcmaventurança natural. Porém, já acima refutamos este argumento

(n.

200).

(8) Outros, porém, com Sfro11dati, Suare:r. e
Lessio affirmam 1; porque, pelo peccado original
o homem é destituido, na verdade, dos bens sobrenaturaes e pn:ternaturnes, mas não dos bens naturaes; por conseguinte, nada embaraça que consigam a beatitude natural ::iqucllcs que fallcccm sómente com o pcccado original; e até seria coisa
cruel privai-os dos bens naturaes cm razão da culpa que não é voluntaria por vontade pessoal. Parece que S. 1'/wma{ e favoravcl a esta sentença
quando diz 2 : ((Posto que os meninos não baptisado!' estcjam separados de Deus quanto áqudla união
que é pela gli)ria, comtudo não estão inteiramente
separados d'cllc. E até estão com cite unidos pela
1 Cf. S11are;, Jc Vitiis ct paccatis Jisp. IX, s. 2, n . 18;
Lessius, de div. pcrfcct. XIII, :n e si!~ . ; ,\laift!lla, n. 105o e scg.;
Palmieri, eh . 81 .
·

2 Quamvis pueri non haptizari sint separati a Deo, quantum
ad iliam conjunctionem, qux est per gloriam, non tamen ab eo
penitus separa ti s11nt . lmo ipsi conjunguntur per participationem
naturalium bonorum: ct ita etmm de: ipso gaudere poterunt naturali cognitione et dilc..:tionc. 111 li dist. :n, q. 2, a. 2, ad 5.
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partiópaçi.lo dos bcn~ naturaes : e do mesmo modo poderão gosar d'elle com conhecimento e amor
natural» .
Porisso, esta opinião, que outro tempo foi fortemente combatida por Bossuet, hoje tornou-se
mais cornmum . 1 ~em deve comtudo dizer-se que
aquelles meninos conseguem o seu fim, porquanto,
tinham sido destinados para um fim sobrenatural
do qual são privados, e, sob este ponto de vista,
estão cm estado de cnndemnação. Porisso, seja qual
fôr a opinião t]llC se seguir, devem estimutar-se os
pacs a bapti:rnr, quanto antes, os seus filhos, para
que não fiquem privados da eterna beatitude.
~

IV. Da concordancja do peccado :Jriginal
com a razão

Até aqui temos tractado da existcncia do
pcccado orig inal, natureza e effeitos . Porém n'este
ponto sahem-nos ao encontro os Racionalistas e os
Unitarios, affirmando que uma tal doutrina é inteiramente opposta á razão :1, e que o peccado original repugna, quer em si mesmo, quer quanto ao
modo porque se transmitte.
1.º Repugna em si, porque ajustiça de Deus não
pode permittir que os innocentes sejam punidos
por um peccado alheio; nem a sua sabedoria, que,
por um levissimo motivo, o genero humano seja
206.

1
Bossuet, Lcttre ii Jnnoc XII , CEuvres, t . XXYI, p. S:d eJ .
Viv~s, 186.t . Hàc de re cf. Ph. D1mand. L 'Evolution do.:trinalc in

period. Revue du Clerçe fra11çais, 15 aout 18Q5, p. 51G-h8.
2
Nem a benigmdade de Deus pode conceder que pelo peccado de um homem se corrompa e deprave toda n natureza dos
h~mc:n~ ; nem a sabedoria so~r~ que a obra preparada desde o
prmc1p10 com dotes excellenuss1mos, se transforme, pouco depois,
por causa levissima; nem a justiça de Deus admitte que os innocentes sejam punidos por peccado alheio. (lVeigscheider. Inst.
theol. § 117).

'..l.lq

posto cm peior condi~ão; nem a sua bondade, que
por um só pcccado, toda a natureza humana fica sse corrompida .
2.º Repugna, além d'isso 1 quanto ao dogma da
transmissão, pois não pode acontecer que a macula espiritual seja transmittida pela geração.
Para resolver estas difficuldadcs, provaremos
que o peccado original não repugna nem cm si nem
quanto ao modo da transmissão.
l. Não repugna cm si

·.w7. A doutrina catholica sohrc o pcccado original não repugna aos divinos attributos, mns pode conciliar-se com a justiça, sahedoria e bondade
divina.
1 ." Não repugna áj11stiça. Porquanto, cm vista do que fica dieta, o pcccado original não é alguma coisa positi\"C>, mas sómente a privação da graça e dos dons sobrenaturacs ou de coisa indevida.
E, na verdade, uma tal privação não é injusta;
pois se o fõra, sel-o-hia, ou poryue Deus não tem
direito a conferir aqucllcs dons, ou porque, de facto, a condição posta foi irracional; mas nem uma
nem outra coisa pode dizer-se; porquanto,
(A) Deus podia, na verdade, dispensar a graça
e os dons pretcrnaturaes ao homem sob condição;
porisso que, estes dons s<fo gratuitos; salva a justiça, Deus podera confcril-os ou negai-os ü natureza humana; logo, a fortiuri, Deus podera conferil-os
sob alguma condição, isto é, sob a condição de
que Adão, nossa cabeça moral, não peccasse.
(B) Por outro lado, a condição addicionada por
Deus, foi omnimodamcnte consentanea com a ra\áO, se se attcnder á lei da hereditariedade, que vi-
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participação dos bl..!n-s naturacs: e do mesmo modo poderão gosar d'elle com conhecimento e amor
natural».
Porisso, esta .opinião, que outro tempo foi forte~entc combatida por Bossuet, hoje tornou-se
mais commu:n. 1 Nem deve comtudo dizer-se que
~quelles !11enmo~ conseguem o seu fim, porquanto,
tmham sido destinados para um fim sobrenatural
do qual são privados, e, sol:I este ponto de vista
e~tão
~~tado de co11de~m1ação. Porisso, seja qual
for a opm1ao que ~e seguir, devem estimutar-se os
paes ': baptisar, qt~anto antes, os seus filhos, para
que nao Íh.JUem privados da eterna beatitude.

cn:

*IV. Da concordancia do peccado original
com a razào

Até aqui temos tractado da existencia do
pcccado original, natureza e ctfcitos. Porém n'este
ponto sahem-nos ao encontro os Racionalistas e os
Unitarios, affirmando que uma tal doutrina ê inteiramente opposta á razão i!, e que o peccado original repugna, quer em si mesmo, quer quanto ao
modo porque se transrnitte.
1 .ºRepugna em si, porque a justica de Deus não
pode permittir que os innocentcs ~ejam punidos
por um pe~ca.do alhci?; nem a sua sabedoria, que,
por um lcv1ss1mo motivo, o gencro humano seja
206.

1
...
Bossut!f, Lcnre :·1. Inno~·. XII, <Euvres, t. XX\'I, p. 523 eJ.
\ , m:s, 1864 Hac de re e!. P!i . lhmand , L'Evolution doctrinale in
period. Revue du Clerçe frmiçais, 1S aoOt 18QS, p . .516-5 2 8.
:t Nem a benigmdade de Deus pode conceder que pelo pecca<lo de um homem se corrompa e deprave toda a natureza dos
h~m~n~; nem a sabedoria soffr~ que a obra preparada desde o
prmc1p10 com. d<;>tes e:1:..:ellen~1ss1mos, se transforme, pouco depois,
por causa. lev1ssm_ia; nem a;11$f1ça de Deus admitte que os innocentes seiam punidos por pecrndo alheio. (Weigscheider, lnsl.
theol. § 1 17).

posto em pcior -:ondi~ão; nem a sua bondade, que
por um só pec;.:ado, toda u natureza humana ficasse corrompida.
2.º Repugna, além d'isso, quanto ao dogma da
transmissão, pois não pode acontecer que a macula espiritual seja transmittida pela geração.
Para resolver estas difficuldadcs, provaremos
que o peccado original não repugna nem cm si nem
quanto ao modo da trnnsmissão.

l. Não repugna cm si
A doutrina catholica sohrc o pcccado original não repugna aos divinos attrihutos, mas pode conciliar-se com a justiça, sabedoria e bondade
divina .
e.º Não repugna ü justiça. Porquanto, cm vista do que fica dieta, o peccado original não é alguma ;.:oisa positivo, mas sómcnll..! a privaçiío da graça e dos dons sobrcnaturaes ou de coisa indevida.
E, na verdade, uma tal privação não é injusta;
pois se o fôra 1 scl-o-hia, ou porque Deus não tem
direito a conferir aquellcs dons, ou porque, de facto, a condiç<lo posta foi irracional; mas nem uma
nem outra coisa pode dizer-se; porquanto,
(A) Deus podia, na verdade, dispensar a graça
e os dons prctcrnaturaes ao homem sob condição ;
porisso que, estes dons são gratuitos; salva a justiça, Deus podera ;.:onfcril-ns ou negai-os ü natureza humana; logo, afortiori, Deus podera conferil-os
sob alguma condição, isto é, sob a condição de
que Adão, nossa cabeça moral, não pcccasse.
(8) Por outro lado, a condição addicionada por
Deus, foi omnimodamcntc consentanea com a ra{áO, se se attcnder á lei da herediJariedade, que vi207.
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gora entre os homens. Porquanto: assim como
os paes, na ordem natural, por força da heredila1·iedade, transmittem aos vindouros a vida e as disposições do corpo e da alma, quer cognoscitivas
quer moraes; assim era do mesmo rnodc conveniente, que, na ordem espiritual, a vida e os bens
espirituaes nos fossem transmittidos pelos paes t ;
e assim como os pacs transmittem algumas vezes
a enfermidade corporal á sua prole, assim egualmentc, por paridade de razão, não é para admirar
que, dada a lei positiva de Deus, possam transmittir a enfermidade espiritual, ou a privação da graça. Porquanto, Deus podia estabelecer com justiça,
que Adão nos transmittisse a graça pela geração,
sob a condição de que ellc a conservasse. Se Adão
não cumpriu, de facto 1 a condição, isto deve attribuir-se a vicio seu e não a Deus.
Egualmente, por força da solidariedade, os membros da mesma familia, da cidade ou do reino, estão por tal modo ligados, que, sotfrendo um, é ne1 Esta lei d(: solidariedade j;í a tinham reconhecido os Esnão só. guanto :Is doenças mas tamhcm quanto ás dispos1çocs c?gnos.:1t1vas. e moracs: '" :orpnris dcfcctus craJucuntur
a parente 11_1 prolem_, ~1cut lcprosus general lcprosum et podagricus po<lagricum». S . Tlwm ., 1. 2 . , q. 81, a. 1). •Secundum vero
natur;1 m individui, est ali4uis hahitus co~nos.:itivus secundum inchoationem 11at11ralem, in quantum unus homo, <'X disposítíone organorum, est mag•s. aplu'i ad hcnc intclligcndum quam alius, in
q~aotum ad. ~perationem intcllcccus in<ligcmus virtutibus sensitiv1s. ln appcuns autcm potcnt11s, ex parte i:orporis, secundum naturam individui, sunt ali<(ui hahitus appctitivi, sc.:unJum í11choatíones na.turales; sun! enun 4uidam dispositi, ex proprià corporis
complex1onc, ad casuta1er:: vel mansuetllllincm, vel aliquid hujusrnodi •. í r. 2. q . 51, a . 1 ) . Os philosophos e biolo~istas hodiernos,
1llustraram a me sma lei de vanos moLlos, e algumas vezes exaggeraram-na com .detrimento d~ li herdade : porém, consta com certeza a mesma lei d~ hcreditanc~ad~t apesar. <~e _n~o destruir d.e
modo nenhum a liberdade. 1Cf. X.1bot, L hercll11é psycholog1que, cujus exagger~tiones confutantur a Vallt•t, Effcts et conséquences de l'hérédué, ap. Cong. scientif: internai., 18q1, Se. Phllosoph., p. 246 e seg.; Lefebvrc, L'Hén:dité, apud Con8; &cient. intenr. 1891, se. math. et naturelles, 11· 170-196).
.:olas~cos,

Z'2 r

cessario que tambem os outros soffram. t Ora, isto
verifica-se, especialmente, quando a cabeça d'aquella sociedade obra, não só em seu proprio nome,
mas tam hem em nome de todo o corpo moral.
A coisa pode illustrar-se com o exemplo do
Rei que conferiu ao pac de familia e aos seus vindouros, certos dons gratuitos, assim como tambem
a amizade familiar, e fôra sua vontade que todos
elles derivassem do pac para os filhos, mas comtanto que conservasse fielmt~ntc a condição addiccionáda á doação. E, na verdade, se o pac, que é
cabeça de toda a familia, livremente violar esta condição, perde a amizade do Rei e os dons gratuitos,
não só para si, mas tambem para a sua familia, e
elle mesmo, com os seus, torna-se odioso aos olhos
do Rei, sem que por isto de modo nenhum se offenda a JUStiça.
E é isto mesmo que succede relativamente á
graça e aos outros dons gratuitos conferidos ao genero humano ; Deus tinha dispensado a Adão e
aos seus descendentes dons indevidos e a sua amizade, mas sob a lei de observar fielmente o divino
mandado ; portanto, violado este, Adão perdeu com
justiça, para si e para os seus vindouros, os ditos
dons.
208. 2." ~em

á sabedoria. O peccado original

1 Os proprios Ra.::ionalistas são obri~ados a reconhecer es·
ta lei de solí4.'1rieáade : ftl'\ostri t~mpori~ galliós philosophis valde
urgeré placult eam quam lwmam ge11er1s solrdaritatem appellant ;
quibus verbis signíficare volunt duos homines minime ad ínvicem
esse independentes, sicut duas arhores juxt11 posirns, sed gemma. rum (bourgeons, b11ds) instar ejusdem arboris aut rami. Omnes
gemmas suc.::us communis circumit. Cum arhorís vita in radicihus
damnum partitur, in ramis ve\ trunco, ipsac ~cmmae jacturâ affi·
ciuntur. Idem fit de hominiflus 'magnae hum;mi t;cncris arbori insitis. Nemo sibi soli vivi! aut moritur, ast cum patitur alter, patiuntur omnes; si humani gene ris vit;1 venero in suà origine inficitur, in onmia cjus membra ipsum ~uttatim effundituri; . f.I. F.
Clarl<e, t:nitarius, Orthod. p. 1 ::;6}.
'
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repugnaria á sabedoria de Deus, se Deus, quer antes quer depois da quéd.a, .não deu ao homem o
meio sufficiente para attmg1r o seu fim sobrenatural; mas tal não pode dizer-se: porquanto, Deus,
conferindo ao nosso proto-parcntc o poder de nos
transmittir a graça, proveu-nos sufficientc e sabiamente do meio de attingir o nosso fim sobren~tu
ral. Porquanto, Adão, em razão .ias eximias qualidades com que estava ornado, podia absolutamente observar com facilidade o preceito que Deus lhe
tinha imposto, e porisso, conservar a graça e. transmittil-a aos vindouros ; além d'isso, depois que
Adão, pela sua culpa, se .ton.1m.1 incapaz de n?s
transmittir a graça, Deus mstltum um outro me10
para podermos attingir o nosrn fim ; logo. . .
Nem se diga que, por uma causa leviss1ma,
Adão e os seus descendentes foram gravemente
punidos ; porquanto, ap_esar do .comer. d~ fructo
prohibido parecer, em s1, u~a coisa l~v1ss1ma, era
Comtudo em virtude das c1rcumstanc1as, um pec'
.
cado gravíssimo, como acima provámos, e com razão, por causa d'aquelle peccado, Adão e os seus
descendentes perderam a graça.
. .
209. 3.º Nf:'m á bo11dade. O peu.:ado ongrnal
repugnaria á bonda?c de Deus 1 se por clle ficara
totalmente corrompida a natureza humana, como
o ensinam os Protestantes; mas não é assim; porquanto, ainda mes~o d.cpois do pe~xado original,
o homem conserva mtelfos os seus dons naturaes,
e pode livremente escol~er entre o bem e. o m~l, e
nada perdeu senão ª.qu11lo que,. lhe era _mdev1do.
Por outro lado ma111testa-se n isto maximamente
a bondade de Deus-o ter instituído um remedio
com que podessc lava~-se a man~ha do p~ccado
original, e em não hesitar cm enviar seti Filho ao

mundo, para, por elle, o mundo ser salvo. E assim
a doutrina do peccado original não deve ser considerada em separado, mas emquanto connexa com
o dogma da Redcmpção, e n'este caso podemos,
com razão, exclamar com a Egreja: ((O' feliz culpa que mereceu ter um tal e tão grande Redcmptor ! n 1
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II. O peccado -Jriginal não repugna da parte do
modo da tranemissào
.
2 1o. Porquanto, o pccLado original propaga-se
pela geração, não no sentido de que a geração ponha na alma a macula ou o habito mau, mas no
sentido de guc, pela gcra~ão, se produsao homem,
o qual, como filho de Adão, deveria estar adornado da graça, e toda\'ia está d'ella privado cm razão da culpa do proto-parcnte; porém isto não repugna nem da parte de Deus nem da parte dos
paes.
1.'' ~ão repugna da parle de Deus, porque
quanào Deus cria a alma, não infunde n'ella nenhuma macula, nenhum habito vicioso, mas produze-a tal qual clla fôra no estado de natureza pura, e por isso mesmo não pode chamar-se auctor
do peccado original. Porém se Deus, creando a alma, não infunde n'dla a graça santificante, isto deve attribuir-sc a Adão, que não observou a condição, sob a qual lhe devia ser communicada uma tal
graça.
2. Nem da parte dos pacs: porquanto, os paes
quando geram os filhos, fazem uma obra que cm si
é boa, e se os meninos, por elles gerados, nascem
privados da graça, e infeccionados do pcccado ori0

1

O felix culpa, ']uac tali:-m a.; tantum mcruit hatiere Re-

dernptorem l
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ginal, os paes não tem intern,:áo de fazer isto mas
succede por accidente, não por culpa d'elles, mas
de Adão; mas, como consta do Trai. dos Aclos humanos, é licito pôr uma acção de si boa para produzir um effeito bom, posto que por accidente d'ella se siga algum effcito mau ; logo, os paes não
peccam gerando os filhos, nem são auctores do
peccado original.
:i 1 1. Para dizermos tudo cm poucas palavras,
devemos estabelecer o seguinte sobre a propagação do pcccado original.
(8) A causa <!fficie11/e moral, unica, d'aq uelle peccado é a vontade pcccaminosa de Adão que obrou
como procurador e cabeça jurídica de todo o gencro humano.
(b) A -.:ausa instrumental, ou a condição sine qua
non, é a geração natural, pela qual nos fazemos
verdadeiramente filhos de Adüo.
(C) O szúeito, por tanto, são todos e só os homens naturalmente gerados de Adão.
212. Basta isto sobre a quéda miseranda dos
nosssos primeiros paes, que Deus permittiu para
nossa instrucção. Feliz aquclle a quem os perigos
alheios tornam cauteloso! Porquanto hós, assim como os proto-parentcs, fomos augmentados pelo
baptismo com dons sobrcnaturaes, e collocados na
Egreja como n'um paraizo, onde cresce a arvore da
vida, isto é, a Eucharistia, e corre o rio abundantíssimo das graças, por meio do qual o jardim da
nossa alma é regado pelo:> sete canaes dos Sacramentos. ~em faltam os cstimulos da-. tentações : a
serpente antiga move e desperta a nossa concup[scencia com blandicias e paliadas; o mundo nos
attrahe a peccar pelos escadalos. Se quizermos fallar com o seductor, ou ouvir o~ suaves susurros

do mundo, dentro em breve o peccado entrará na
nossa alma , e como peccado a morte. Temamos por
tanto uma só coisa o pcccado, pelo qual o primeiro colono foi expulso do paraizo : u Porém se algum
peccar, temo!-> um advogado perante.º. Pae, Jesus
Christo justo, e clle mesmo é prop1c1ação pelos
nossos pcccados,, 1 (1.Toa. II, 1-2)do qual devemos
foliar no Tratado seguinte.
---1- se,J· ;~· si quis p.:..:caverit, _<1Jvo,: atJm ~~b~mus armd P~
trem , Jesum Chri>lllm j11stum ; ct 1pse c s t rrop111at10 pro peccat1s
nostris.
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])o Verbo encarnado
e T(edempfor
Stbra oYerbo Encarnado escreveram :
Entre os Padres : Saec. II : S. Justino, o qual
na Apologia I (n. fo-6o), e Dialogo com Tryphão (48108) discorre de Christo como filho de Deus, S. jreneo, Adv. Hrereses, liv. V; 7erfulliano, Liber de carne Christi .-.-..aec. /[].· S. j{!fppolifo~ Contra a heresia
de Noeto, onde não só expõe a Trindade, mas tambem,
o mysterio da Encarnaçáo; <Srige11es, Libri octo contra
Celsum. --Saec. IV : S ..J'/lhanasio, Liber de Incarnat. Verbi; Libri duo de lncarnat. contra Apollinarium;
Sermo major de Fidc ; S. Cyrilfo Xierosol., Catcctleses 12 e 13 ; S. Çreg~rio }'f.:rz., Orationcs V. de
Thcologiâ, (o:. 3-4); Ora tio in Chr·isti nativit~tem; Pcemata theolog1ca, hv. l, sec. I ; S. Çregor10 Jfvss.,
Oratio catcchetica magna, e. 9-32; Orationes V de Re·
surrectione Domini; S. €phrem, Sermones polemici 12,
14, 17-19, 24, 29, 3o, 31 , 34, ~ 1, ~4· -- Saec. V: S.
figosfiqho, Liber contra Sermonem Arianorum ; S.
Cyri/lo filez., Scholia de Incarnatione ; Liber quod
unus sit Christus ~ Libcr de Jncarnat. Verbi Dei Filii
Patris; Adversus Nestorit blasphemias; Explanatio 12
capitum seu anathematisrnorum; Apologeticus pro tz
capitibus; Liber de rect:i fide in 1.). N. Jesum Christum; De Incarnat. Dominicâ; S . .LetJo }'lfag110, Serroones ~ de ~lr(erii~ Domjni ; Epistol9' dogmaticae,
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~rincipalmcnte :.i8. <~ Flaviano; S. }'edro Cltrysologo,
::,ermones dogmauc1 80. t19, r 41, 147, 148. -- Saec. VI:
S. Fulgencio lfusp., Liber ad Victorem contra sermonem fastidiosi Ariani ; I .iber ad Scarilam de Incarnatio~e Filii. Dei .-Saec. J'III: S. Jodo j)amasc., Exposit10 fide1 orthodoxre, li\'. 111-IV.
. Entre ~.s T~~'!lo.gos: Saec . X II: S. finselmo,
L1bcr de F ide 1 nmtat1s ct de lncarnatione Verbi; Libri
duo cur Deus homo; }'. .Combarao, Libri Sententiarum, liv. Ili; lf ich. a S. V1cfor, Libcr de Incarnatione·
de Emmanuele ; De comparatione Christi ad florem l\la:
rire ad virgam.--.. .\aec. XIII: S. Jhoma::r, O. P' . . 3
q. 1· S1 cum Commentariis Caie!a11i; Cont. Gcnt. liv. IV:
e.
~ seg., cum Comn:cni_. Perrarimsis, Qu:cst. disp.;
de Lmone Verb1, de sc1ent1ü Christi, de Grati<i Christi,
S. }Joaveqfura, O. ;\l. Commcntar. in li v. Ili Sentent.; Brevil?quium.:--Saec: XIV: J. j)uns Scofo,
O . .M., ~n hv. III Sentent1arum; }'. }'aludano, O.
P., ln hv. III Sentem. --Saec. X VI: }Jarfholomeo
)llediqa, O. P.; Commcnt. i_n 3""' p. S. Thomre ;
Franclsco õe Chrlsfo, Urd. S. A., Pra:lectiones sive Enarrationes admirabilis Verbi lncarn ;1ti. . Saec.
XVII: Çreg. ae Valenfiâ, S. J . ,de lncarn;1tioncdivini Verbi; Ç .. Vasque3, S. J . '. ln · ~)·'"' p. S. Thoma:;
;:. -~uar<1z, S. J . , de lncarnat1onc; j)e .Cu10 S . .1.,
~e !\lysteri~ lncarna~ionis : }Jellarmino, S. '.J . , De
Chnsto, capne Eccles1a?~ João de S. 7homaz, O . P . ,
ln 3am p. S. Thomre; Çonet, (). P., Clvpeus, De Dco
l~~arna~o; Smiglecl(i, De Christo vcro
n;iturali Dei
F1.ho, e1usque pro pccca~is nostris satisfactionc; }'efav10, S. J., De lncarnationc; 7homassino, ( )rat . , De
lncarnatione; SalfT/a'lflcenses, de lncarnationc; }Jérulle, Orat., Des Crandcurs de J. C. Sacc. X 1'111 : :J>.
}'erez, O " P., De lnctfabili Incarnationis mystcrio ;
}Jilluarf, O. P. ~ De Incarnationc, De:: .\lystcriis Christi; C/auáio Frassen, O. M , Scotus -Acadcmicus ·
.C!grand, S. S., De lncarn;1t. Verbi (ap. Migne, vol .'
IX); ). ÇauflJier, S. J., De, Augustis~imo \r crbi Incarna ti mysteno ; j(tolzclau, S . .J., de V crbo Incarna. to (in Theol. '''irceburgensi). --Saec. XI V: .Ciebermaqn, Instit. theol ., de Generis Humani Rcdemptione,
T. .;ti Jacquemin., de Incarnar. Verbi divini; G". .C.

2z
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lJriffafq, O. P., The Divinity of Jesus-Christ; j>~r
rone, S. J., Pra:lect. theol., De lncarnat. · De D. N.
Jesu Christi divinitate ; Franzeli'l, de Ve;bo Incarnato: Sfenfrup, S .. J., de V crbo Incarna to; Card. Safolji, De Incarnat10ne; Scl]eeben, Dogmatik, liv. "\', §
'.lo(~ e seg.;,J.. )llorris, Jes~~· the Son of :.\lary; .Canõ_ru~f, Lc Chn~t. de la T~ad1t1on; }Jougaud, Le Christianismc et les 1 emps prcsents, t. II, Jésus-Christ· Faber, ,Bethlchem; Thc p_;ccious Blo~d; .C. ]Jillof,
J.,
De \ crbo Incarna to, 1892; 7epe, S. J ., Prrelect. theol.;
vol. 111, De Verbo Incarnato, 18q6.
Entre ?s Protestantes-: j)orner, Entwicke-

S.

lungs~csch1ch1e der Ld1re von der Person Christi ...
Berlin, 1X.i(i ::,1;, vertido em i11gle'{ H istorv of the Devclopincnt of thc Doe trine of thc Pcrson of Christ 1HtiX
1 X72; <;. 7homasino, Christi Person und We~k
Er~
langen, 18ri·l.i4; w. F Çess, Christi Person und v\'erk,
Basl.c, 1870~ 187~i ; ./1rchd~acon. Wilberfo_rce Çconvcrt1do depois para k catholica), fhe Doctrme of the
1!1ca.rnation; j(~ .Ciddon, Thc Di\·inity of Our Lord :ind
Sav1our, J. <.. , lbrnpton Lectures for 18GG; W . .B.
}'ope., Thc Pcrson o.r Christ, dogm atically, scripturaTíy
anel l.11st1~r11.:ally .co1~s1d.cr~d , 187~; fi. JJ. ]Jruce, The
H111111liat1on \li Christ 111 1ts phys1cal, ethical and ot1icial
aspccts, 1 Xj'.">; .Cicqte11óerger, Encyclopédie, vol. 111,
.187K, vocc f.'lms!ologú:;, -?,· jJovon, Théologic du N.
~es1;1mcnt; Laus,nn11e- 1 >-:~p-94; C. Çore, The Incarnat1on oi thc Sonof (1od, Bampton Lect. for 1Rci1; C. j(odge
S)'s~crnatic '~h~ol?gX, vol. li, part.
SchajJ,
Chnst and Lh~1st1a111ty; J(. C. }'owell, The Principie
of the lncarnat10n, London, 1891i; ôffley, The Doctrinc of the Incarnation, London,- 1~7.

http://www.obrascatolicas.com

111; }'.

llfll88 dl Canolllo BGUmBllGO da EplBSl 111 1. '81

Se alguem não confessar que Deus é
verdadeiramente Emmanuel, e, porisso, que a Suntissima Virgem é .\fáe de De11s, pois pariu segundo a carne o Verbo de Deus, conforme o quefoi es cripto : «1 O
Verbo se fez carne•: seja anathema.
2. Ca11. 2. Se alguem não confessar que o Verbo de
Deus Pae feito carne unido á carne, segundo a substancia,
é um unico Christo com a propria carne, a saber, que o
mesmo é simultaneamente Deus e homem: seja anathema.
3. Can. 3. Se alguem divide n'urn só Christo as
substancias depois da união, unindo-as só pela connexão,
que se faz segundo a dignidade, ou tambem a auctoridade e poder; e não antes pela reunião que se fez por
unidade natural : seja anathema.
4. Ca,,. 4. Se alguern divide nas duas pessoa!! outros
substancias, as palavras que se conteem nos escriptos
Apostolicos e Evangelicm, ou as que dizem de Christo
os Santos e elle mesmo, e adaptar, na verdade, algumas
d' estas como ao homem,que se entenda especialmente além
do Verbo de Deus, e as applicar como dignas de Deus,
só ao Verbo: sela anatherna.
5. Can. 5. Se alguem se atraver a chamar a Christo·homem J"heophoro, isto é, que traz comsigo a Deus, e
não disser antes que é verdadeiramente Deus por natu~
reza, porisso mesmo que o Verbo se fez carne : seja
anathema.
i.

Can.

1.

6
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~· Se a'guem disser que Deus é tambem Senhor de
Christo, Verbo de Deus Padre, e não ~onfcssar cue é a o
mesmo tempo Deus e homem, por isso que o Verbo se
fez. ca:-ne, ~egundo as Escripturas: seja anathema .
7 . .çan. ·7. Se algllem j- hamar a Jesus como que homem a.1udado pela operacao do Verbo de Deus· e attribue
a gloria do unigenito como a outro que exist~ além do
Verbo: seja anathema.
8. Can: 8. 5c alguem se atrever a dizer que o homem a5sum:do deve ser co-adorado e conglorificadocom
o Vcrho Je Deus,. e que deve ser chamado Deus , como
out:o com ~utro (porquanto a syllaba crm accrescentaca
~sSJm o 0brrga a entender) e que antes Emmanuel não
e venerado :om uma sú supplica, e niío lhe dá uma unice ~loriticaç<ío , em Cllnformidade com o dogma de qc.e
·
o \i erbo se fez carne: seja anathem<.1.
~·· C.:m. '). Se alguem disser gue um só Jesus Christo fôra glorit1c~doJ1elo J.:~pu-ito . S;mto, como quem .por
elle usara de v1rtu e a lhc1a, c d ellc recebera a efficac '. a
'?~tra o.s _espiritos iminundos, póde t • mbem obrnr pro
d1g1os divmos em presença dos homens, e não confessar
ai:it~s o seu proprio Espírito, pelo qual realisou p rodigios
d1vmos: scia anath1:ma.
.
10. Ca11. _10. A Escripturn recorda que Christo se
tornara Ponu~ce e Apostolo da nossa wnfissão, pois offereccu-se a s1 me smo por nús a Deus Pae em cheiro
de suavidade.
se algucm disser , que ellc se
&
1> Porquanto,
.,.
1ez nosso ont1 lCe e Apostolo, e n;ío o mesmo Verbo
de Deus, quando sc fez carne e homem segundo nós os
homen:>, mas como um outro além d'cllc mesmo, espec1almen~e homem da mulher, ou que diz que por si
m.esmo .olle!eccra ª.ob lação, e não antes sómente por
nos ~po1~ nao carecia de oblação aquclle que desconheceu mte1rnrr.ente o pcccado): se1a anathema.
1 i._ G_a~:. n. Se algw.:m wnfessa, que a carn.e do Senhor, e V1''1ficadora e propria do mesmo Verbo de Deus
Padre, mas como tf'um outro <ilém d'elle mesmo ao
rr:esmo unido por dignidade, ou como tendo morad~. di
\1na e não podendo ances vivificar : seja anathema.
12. Can. 12. Se ;1lguemmíoconfcssa, que o Verbo de
Deus soffrern na carne e feira cruciticado na carne e &uppvrtaro. tl rnorte na carne e que se tornara primogenito
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dos mortos, por ser n vida e vivificador como Deus : seja anathemn.

CONCILIO IV DE CALCEDONIA, GERAL, IV,
DECRETO

Coutra Eut_rches, m1.

4-'ÍJ

13. Seguindo os S a ntos Padres , todos unanimemente ensinamos, que confrssamns um e o mesmo Filho e
nosso Senhor Jesus Christo, e que o mesmo é perfeito
na divindade e perfeito na humanidade, verd:1dciramen·
te Deus e verdadeiramente homem, que o mesmo, composto de alma rncional e de corpo, é consubstancial ao
Pae segundo a di,·indadc, consubstancial a nós segundo
a humanidade, cm tudo semelhante a nós, afóta o peccad o : ~crado, na vcrdadc, do Pac, antes dos seculos scgundo ~i div indnde, 7 que o mesmo, nos novíssimos tc31·
pos, por am o r de n'. •s e.. Pºr cau~a da nossa salvaçao,
fô ra g~rado de Man ;1 \ 1rgem Mae _Je . Deus~. segL~ndo a
humanidade : ~luc um e o mesm o Lhristo, hlho Senhor
unirrenito , de1 1e ser er111ht•odo em duas 11al111'l'\as i11co11·
jus~ me11 te, i111m11/ ,11•e/1~1e11te, i11di~ 1 isa111e11/ e, i11separa1 1elm e11/e, St'Jll 111m ca se / 1r,1r <7 d1//ere11~-.1 das 11..:1/111·e;.as,

ú111S<.l d,1 1111/âu, t' sa/i'<ll!do-St' ,1ssi111 111effior cl .p1·0·
. priedade de 1~111'1 ('. u11/ra~11,1!11n'.iª (' co11(:11~ ·1:e11du 1t'11111t.I
pessoa e s11bs1s1<'11c1<1, e 11:10 11•~1.· t1do u'.1 d1~· 1d1do e111 d!1<1s
pe:;soas, ma s um t ' '.' lll l' Sm11 ~ · 1/11" .11n1;.:c111to !>cus , Ver ·
bo Senho r, Jesus Clrn sto : d ellc lall aram os prophetas
e o mesmo Christo 1101 -o ensinrn1 , assim como o sv rn bolo dos l\1dre s.
.
·

por

Symbolo Athanasiano
14. Mas é nccessario para a eterf!a sal v açJo que se
creia: fielmente, na Encarnação de Nosso Senhor.Jesus
Chri sto. E" por tanto fr rect~ , o crermos e confessarmo s~ que Nosso Senhor Jesus Ch1:isto, Filho de Deus , é
Deus e homem Deus da substancia do Pae, gerado antc=s dos seculos, e ho mem , da substanci:1 da Mãe, nasci do no seculo .
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1 S. Perfeito Deus e perfeito homem, subsistindo de
alma racional e de carne humana. Egual ao Pae segut~
do a divindade, menor que o Pae segundo a huroantdade.
•
~
ã
'16. O qual, posto que seJa Deus ~ homem,_ nao s o
todavia dois Chr1stos mas um só Chnsto. Inteiramente
um, não pela conversão. da divindade 11a cari:ie, mas pe·
la assumpção da human~dadc em Deus; Ommmodame~
te um, não pela confusao da su~stanc1a, mas pela u~1dade da pessoa. Porquanto, assim ~omo a alma racio:
nal e a carne, é um só homem; assim Deus e homem e
um só Christo.
_
17. O qual s.offreu pela nossa salvnça?, d~sceu ª?s
infernos; resuscitou dos mo!:'os, .ªº. terceiro dia. Subiu
aos ceus, está sent~do á m~o. direita de Deus Padre,
d'onde ha-de vir a 1ulgar os vivos e os ~ortos. Quando
elle vier, todos os homens d!!vcm rcsurgir c?m os seu~
corpos e teem de dar '?~tas dos se';ls propr1os actos. E
os que fizeram o bem, 1rao para a v1d~ eter~a, e. os ~ue
obraram o mal para <! fog~ et:rno. ~1s a fe cath_olica,
na qual, se alguem nao crer, hei e hrmemente, nao poderá ser salvo.

Definiçi:1.o do Synodo VI da Cor.stantinopla
III. A. 680
8. O presente santo e. universal Synodo~ tomando
1
sobre si fielmente estas coisas, e .a?raçando de braços
abertos, tanto o pensamento que t~o1 sL1ggen~o pelo Santissimo e beatíssimo. Pap~ ~gatha~ da. ~nt1g~ Roma a
Constantino, nosso p1cdos1ss1mo e f1dehss1mo 1n:perador,
0 qual nominalmcn_te accrcs~entou o que ensinaram e
prégaram como acima se d1ss<!, um:i vontade e urna
operação 'na dispensação da Encarn~ção de Nosso Senhor Jesus Chnsto, nosso Hrdade1ro Deus; ab~açou
egualmente tambem o ou~~o pensa~ento que lhe foi suggerido pelo sagrado concil10, que foi. c~lebrado pelo ll_lesmo santíssimo Papa, e ao qual ass1suram cento e.v~nte
e cinco Bispos, tão amados Je Deus, para tranquilbd~
de do povo de Deus, e que conco_rdavam com ~ doutrina do santo Concilio de Calcedom~, e com o hv;o que
escreveu 0 beatissimo Papa da antiga Roma, Leao, que

foi otferecido a S. Flaviano, o qual, este mesmo synodo, julgou verdadeiramente orthodoxo; assim como tambem, com as epistolas synodicas que foram escriptas pelo B. Cyrillo, contra o ímpio Nestorio, e dirigidas aos
Bispos orientaes; seguiram tambcm os cinco santos synodos universaes, e os veneraveis Padres, e consoamemente definindo, que confessam a nosso Senhor Jesus
Christo, nosso verdadeiro Deus, uma das pessoas que
traz a origem da vida da Trindade santa e substancial,
perfeito na divindade e tambem perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus, e verdadeiramente homem,
constando de corpo e alma racional ; co11substancial ao
Pae segundo a divindade, e consubstancial a nds segundo a humanidade ; cm tudo semelhante a nós afóra o
peccado; gerado, na verdade, do Pae, antes dos seculos, segunao a divindade ; e nos ultimos dias, por nós e
pela nossa salvação, gerado do Espirito Santo e de Maria Virgem, propria e verdadeiramente }Jãe de Deus,
ségtmdo a Jmm.:midade; que um e o mesmo Christo Filho de Deus u11ige11ilo, deve ser reconhecido em duas 11ature:tas inco11fusame11/e inc01wertii•elmente, inseparavelmente, indivisamente, sem nunca se extingtlir a differença d' estas 11ature1as, por causa da união, e resalvand'? mais a 1ropriedade d'u,ma e ou/r~ nal"!re1a, e re11mndo-se 11 uma pessoa e n uma subs1ste11c1a, e não repartido em duas pessoas ou dividido, mas um e o mesmo Filho unigenito, Deus Verbo, Senhor Jesus Christo ;
segundo o que a seu respeito ensinaram antigamente os
Prophetas e o proprio Jesus Christo, e o diz o Symbolo dos Santos Padres ; e que lia 11' elle duas vontades
naturaes, assim como duas operacões i11divisame11te, inconvertive/menle, i11sepa1·a11elmenie, i11conf11same11te; segundo a doutrina dos Santos Padres, cgualmentc o proclamamos ; e duas vontades naturaes não contrarias,
para longe tal doutrina, segundo o que affirmaram impio~ ~erejcs, mas segundo a sua 11ontade humana, e não
res1stmdo ou recalcitrando, mas antes, sugeila á sua divina e omnipotente vontade.
ig. Porquanto, era neccssario que a vontade da carne se movesse, mas sujeita á vontade divina, segundo o
sapientissimo Athanasio. Porquanto, assim como a sua
carne se diz carne do Verbo de Deus, e o é, assim a
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vontade natural da sua carne, se diz propria do Verbo
de Deus, e o é, na verdade, como clle mesmo diz: «Porque desci do ccu, não para fazer a minha vontade, mas
a dC> Pae, que me e11vio11», fallando da sua propria vont~de, que era a .da sua .:ame. Porque tamb~m a carne
se tornou propriamente sua. Porquanto, assim como a
sua santíssima e immaculada carne, animada e deificada, não foi tirada , mas pernwneceu no seu proprio estado e razão; assim tambcm a sua propria vontade huma11a deificada, não foi tirada, mas ficou mais rcsalvada, segundo as palavras de S. Gregorio, que diz : 6Porquan~<j, o seu. querer, segundo se, mtend~ no Salvad?r,
não e contrario a Deus, sendo Elle 111/ewamente dei.fi-

cado».
zo. Por~m p,·lo1·(/iCL11110s d11L1s opera~·ões 11aturaes i11dil•isa111e11te, i11co11 t1·01 erli1 elm1!11/e, im:o11f11same11te, i11sep.:i 1·apefme11l I! 110 mesmfJ Senhor Jesus Christo, nosso
verdadeiro Deus, isto é, L1 dil,imt operação, e a operacâ·o Jzu111a11a, segundo o ensinamento de S . Leão, que
}udicios1ssimamence aflirma : " Porquanto, uma e outra
forma obra com a wmmunhão da outra, que é a primeira, isto é, o f 'erbo, cmquanto opéra o que é do Verbo, e que executa 11.t C<tr11e o que ~ da ca1·ne». Porquanto, não Jarcmos em qualquer lfellas uma .operação
natural de Deus e da crcatura, assim como não attri1

proprio : segundo esta razão, co11fessamos duas vo11la·
des e opet·a~óes naturaes, que 11'elle co11correm co11venienteme11te pm·a a salvaiçãn do genero humano.

Decreta Sgnaal Ep~BSIDIB IEGUDtBDIGIB Ili e. 431 '

1

buimos ú divina csscncia o ~1uc ~ crcado, nem rebaixamos ~it~ ü crcatura o que é cximio na natureza divina.
a Conhecemos tanto os milagres como as paixões d'uma
e outra, segundo as naturezas a que pertencem, e nas
quacs devem existir ", como diz admiravelmente Cyrillo.
21 . Conservando, por tanto , o que de todos os lados é inconfuso e indiviso, diremos tudo em breves palavras ; crendo que 11111 da Santíssima Trindade, e, depois da Enc.1rnaçfo, Nosso Senhor Jesus Clwisto, é verdadeiro Deus, affirmamos que ha duas naturezas que
resplandecem 11'11ma sua subsistencia, na qual tanto mostrou os milagres coino as paixões, em toda a conversa cão dispensativa de si, não por phantasia mas verdadeiramente, em razão da diifcrcnça natural que deve seiconhecida na mesma subsistcncia unica, ao passo que:
cnm a commwihão da fluira, uma e outra natureza~ quereria e operan·a indivisa e inconfus11mente o que lhe t:

1.

Cmr. 1. Si quis non conlitctLJr, !Jcum esse vcraciter f,'111-

man1111el, et proptcrca Dei Gc11itricc•111 santam Virginem: pcrerit
enim secundum carnem, carncm fo.:tum !Jci Vc rnum, se,undum
quod scriptum e:>t : ,.\ferhum caro fact11m cstn: ..\ . S.
z . Can . 2 . Si quis non confitctur •arni secundum suhstan tiam ~ uni tum Dei P<1tris Vcrbum, unicum esse Christum cum propriâ carne, eumdcm scilicet D.: um sim ul c:t h o mincm : A . S .
3 . Can. 3. Si quis in uno Christ o di\·idit suhstaniias post unitionem, solà eas connexionc con junf.\t.:n s, qua: s ccundum di~nitn·
cem fit vel etinm auccoritatcm ct potcst;itt.:m, ac nun potius conventu, qui per unitatcm focllJs c't na111rah:m: A . S .
4. Can. 4 . Si quis in personis duahns vel s uhsi•a e ntiis cas v o·
ces, qure in Apostolicis sc nptis ..:ontin.:ntur ct Evangeli,·is, Jividit 1
vel qure d e Christo dirnntur a S:m..:ti,, vcl ah ipso. ct aliquas qui dem ex his vclut homini, q11i pra:tcr Dei Vcrhum ~pcci:ilitcr intcl·
Ii~atur, apta1•erit, ilias aLJtem tanquam digna s Deo. sol i Dei Pat ris
\• erho deputnvcrit : .\ . ~.
·
5 . Can. 5 . Si tp.1is a u,kar d iccr ... , h omi nem Christum Theo.
phor11m, id est, 1>e um fa..::itcm, a;; n<m potiu~ Dcu:ncsse vcraci.
ter dixerit, tnnqnam fü ium ~e..- ~11n~r; 1 .m secundum quod Verbu'!l
factum est caro, ct ,:ommumcav11 s11mhtcr ut nos carni ct sa ngu1 ni : A . S.
6. Cmr. r; . Si qui s Ji,it lkum cs>c vel I>ominum Christi, Dei
Patri s Verhurn, ct non ma~is cumdem ipsum confiteatur Deum
simul et hominem, prnpterea quod Vcrhum ..:aro ia..:turn est, s e cundum Scripturas : A . S.
í· Can. ;-. Si quis velut hominem .lesum operante Deo Ver1 Cf. "Dcnzrni; . • 71-•1. C•noucs hi~ relati n ih il nlíud Mllll ni•i .s. CYrilli
anathematismi , ·t quos s,noJu!-> Eph~:~mn rccL·pir, Clrnkcdoni:ns:s in acta re iulit,
Constaolinop . .Jd<nJit .
2 Vcrsio a1Hiqua hh. ·: G1n. i. ·'· "'º"..:rn p-..·r ,.~nbt'tanti ~i m·• rcJdidit _ Idem
hab('~ur Srn . V .. ca11. ''· J~el;n11in111 :-; quod d Pi:tnv iu~ ... d~ lncarn . •.,. li\·_ e .
17, tUt!tur: U.11i·:> hyp-0~1 a~ icrt ~u.t-st <111li;11is \~I rssc :lli•ilis Jicitur, inquantum i~t ae
YO\.'.:CS N~stor ia no rum ·•a..:c11..kn:~h !"\." li fl"lll()r;ell 11.nioni11 orronuntur . Est sane uni')
j~ta ::-u bstanlin rr. m~ l'\e -:1 pt.>r t-.11Ps1~h:nt 1 1m .. ("()~nzm s, .. 1. ç .)
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bo dic:it 11djutum, et unigenici gloriam tanquam alteri prreter ipsum
existenti tr1buit: A . S .
8. Can . 8. Si quis audet d.icere assumptum hominem coa:Jorandum Deo Verbo, et conglonficandum et nun.::upandum Deum
tanqu~m a)t~rum cum alt.ero (n~m con .syllaba superadjecta ~e
cog1t tntelhg1;, a~ non. pottt.is una suppltcatione veneratur Emmanuel, unamque e1 glonficationem depend1t, juxta quod Verbum caro factum est: A. S .
9 . Cft" · ~· .S! qu!s unum Dominum ·!es1;1m Christum glorificatum d1c1~ a Sp1ntu Sancto, .tanquam. qu1 ahenà virtute per eum
usus fuerJt, et ab eo acce,r~rll c~c_ac1a~ contra immundos spirit~s, posse et. coram h.omm1bu~ d1vma s1gna perficere, ac non i:otl!JS fatetur e1us proprrum S[lmtum, per quam divina signa explevn: A. S.
10. Can. 1(). Pontificem et Apostolum confessionis nostrae factum esse Christum ,, divina Scriptura commemorat. Obtulit enim
semetipsu?l pro noh1s in odorem suavitati.s _Deo et Patri. Si quis
er~o Pont1ficem et Aposto lum nostrum d1c1t factum, non ipsum
Det Verbum, quando caro !actum cst et ~omo juxta nos homines,
sed velut a!terum, practcr 1psum, spcc1ahter hominem ex muliere
aut _qui dicit, q~od rro se ohtu!isset semetipsum oblationem, et no~
pouus pro nob1s sohs (non ernm eguit oblatione qui peccatu:n
omnino nescivit) : A. S .
'
11. Can. 11. Si quis confitetur, carnem Domini vivificatricem
esse:, et propri~m ip.si~s Verbi D<:i Patris, sed velut alterius praeter 1~sum,_co~1unct1 e1dem per 91~m~atem, aut quasi divinam habent1s hab1tauonem, ac non pouus v1v1ficarc valentis : A. S.
12. Ca!'· 1z. Si quis non confitetur, Dei Verbum passum carne, et ~ructfixum carn_e, et mortem rn rne .sustasse, factumque pr:mogennum ex mortu1s secuncum quod v1ta est, et vivificator ut
Deus: A. S.
CON'C. CHALCEDONENSIS, GENER. IV, DECRETUM

Contra Eutychen, an. 451

1

!3. Sequentes Sanctos Patres, unum eumdemque confiteri Filium et Dominum nostrum Jesum Christum consonanter omne!
~ocemus,.eumdemque perfectum i.n deitate, et eumdem perfectuo::
1n humamtate, Deum vere et hommem vere, eumdem ex animâ
rationabili et corpore'. consubstantialem Patri secundu:n deitatem.
c~nsubs_tan.tia.lem nob1s eumdem secundum humanitatem, perom~
ma .nob1s s1m1lem abs9uc pec~a10 : !lº~e .sae~ula quidem de Patre
gemtum secundum de1tatem, m nov1ss1m1s d.1cbus eumdem propter
nos et propter ~alutem nostram ex Manà V1r~ine Dei genitrice secundum humamtatem : unum eumdemque Christum Filium Dominum unigenitum, in duabus 11aturis i11co11fuse im,,;utabiliter in-

divíu, inseparahiliter ag11oscendum, ni1Squa111 'rnblatá natura~um
di.fferentiâ propter unitionem, magisque salvà proprietate utriustJUe naturae, et zn unam personam atque suhsistentiam conctJrrente,

non i11 duas pers011as partitum atque divisum, sed unum et eumdem Filium unigenitum Oeum, Verbum Dominum, Jesum Christum : sicut ante pro~hetae de eo, et ipse nos Jesus Christus erudivit, et Patrum nobts symbolum tradrdit.

EX SYMBOLO A THANASIANO

1

. 14. Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut lncamationem quoque Domini nostri Jei;u Christi fideliter credat. Est ergo
fides recta, ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Jesus Cbristus Dei Filius, Deus et homo est. Deus est ex substantià
Patris, ante saecula genitus, et nomo est ex suhstantià matris, in
saeculo natus.
15. Perfectus Deus, perfectus homo, ex animâ rationali, et hurr.anâ carne subsistens. 1Equalis l'atri secundum divinitatem, rni nor Patre secundum humanitatem.
16. Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est
Christus. Unus autem non conversione divinitatis in .:amem, sed
:issumptione humanitatis in Deum. Unus omnino noo confusione
substantiae, sed unitate personae. Nam, sicut anima rationalis et
caro unus est homo; ita Deus et homo unus cst Christus.
17. Qui passus est pro salute nostrã; descendit ad inferos; tertià die resurrexit a mortuis. Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, iode venturus cst judicarc vivos ct
mortuos. Ad cujus adventum omnes homines resurserc habent
cum corporibus suis, ct reddituri sunt de fac tis proprÍlll rationem.
Et qui hona egerunt, ihunt in vitam aeternam; qui vero mala, in
ingcm ~ternum . Haec est fidcs catholica ; quam nisi qu1sque fideliter 6rmiterque crediderit, salvus esse non poterit.

DEFINITJO SYNODI VI CONST ANTINOP. Jll, A. 68o

2

18. Quae praesens saneia et uni\•ersalis Svnodus fideliter suscipiens, et expansis manibus amplectens tam ºsuggestionem, guae
a sanctissimo ac beatissimo Agathone Papa antiquae Romae facta
est ·ad Constantinum, piissimum atque fidelissimum nostrum imperatorem, quae nominatim adjecit eos, qu1 docuerunt vel praedi.:averunt, sicut superius dictum est, unam voluntatem et unam operationem in lncarnationis dispensatione Domini nostri Jesu Christi, veri Dei nostri ; aJacque amplexa est et alteram srnodalem suggestionem, quaé missa cst a sacro Concilio, quod est sub eodem
sanctissimo Papa centum viginti quinque Deo amabilium Eriscoporum, ad ejus a Deo instructam trauquillitatem, utpote consonantes Sancto Chalcedonensi Concilio, et tomo sacerrimi ac heatissimi Papae ejusdem antiquae Romae, Leonis, qui directus est ad
S . Flavianum, quem et titulum rectae fidei bujusmodi Synodus
appellavit; ad haec ct svnodicis Epistolis, quac scriptae sunt a B.
Cyrillo adversus impium ~estorium et ad orientales Episcopos ;
assecuti quoque sancta quinque universalia Concilia et sanctos
atque probabiles Patres, consonanterque confiteri definientes Dor

~

Cf.

Cf.

Denziog~r. n.'13;>-1JK
~nzing. n. 236-2~.

1 Cf. DeoJi...er1 n. rJ+
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minum nostrum Jcsum Chrisl~m, vcrum Oeum noslrum, unum de
sanctà et consubsti.ntiali et vitae originem rraebente Trinitate,
perfec;um in deitatc, et pi.! rfectum eum_dc~1 in ~umanitate, Deum
vere et hominem \'Cre, cum,km ex anima rat1onah ct corpore ;

21 . Undique i1d1ur_ i~confusum atque indivisu!fl. conservantes,
brevi voce cuncta prolerimus ; unum sanctae Tnmcat1s, et, post
lncarnationem, Dominum nostrum Jesu111 Chriltum 11erum Deum
nostrum e sse crcdcntes, asserimus duas ejus esse naturas in unâ
ej11s radiantes sub.~istentiâ, in quii tam miracula , quamque passiones per omnem sui dispcnsitivam. conversationem, n_oi:i per_phai:itasiam, secl vera c ner demonstrav1t, ob naturalem d1fferenuam m
eàdem unà subsistentià co~noscend:un, dum c11111 alteri11s communione utraq11e natura indivise, ct inconfu~c pl'Opria vcllec , atque
operaretur : juxta quam racionem, ct duas naturalC's vol1111tates et

rons11bstm1tia/em Patri secundum dcir,1tem, et consubsta11tia/e111110bis secund11m lwmm1itatem; pt>r omni;1 similem nobis absque peccato; ante sae::cu lu quidcm ex Palre _genitum secundum deitatem,
in ultimis diehus autem eumdcm rrorter nos et propter nostram
salutem de Spiritu san.:to L't Mariii Viq:dnc propríe et veraciter

Dei lfi.'llitrice secundum _J111111,111itate111; 1~1wm eumdem:1ue Christ~1~1
F1lium Dei 1mi![l'!lll11111 1n J11.1b11 .,· 11<1/uns 111con/use, mconvert1bi/1ter, inseparabiliter, ii~diFi.1·ecog11n~c c11.fw11 nusq1!am extinctd haru.m
naturarum dif!en•11t1a pr~>pter 11111t1011c111, .rnh•a.taque mag1spropr:1etate utriusque nat111-.11• t'l 111 u11,1111 p1•r.rn11am. et m w~a~11 s11bs1stenl1am
co11c11rre11ll', mm 111 d11,1s persm1<1s p<1rt1!11111 vel d1visum, sed unum

cumdemquc uniµenill.lm F:lium, lkum Verburn, _Dominum Je~urn
Christum · juxta qu od olim propheta~ ,te co ct 1rse nos Dom10us
.Jesus Chrisrns crudil'it, et ~an.:torum Patrum nohis tradidit symholum ; ct d11"1s n.:it11r"1/,:.,. 1•0/1111t,1tes i11 1•11 . et duas 11aturales operatio11e1 i11dii•ise. iocrm 11 erlif>iliter. inscpar.ibiliter, inconjuse; sc.:undum Sanctorum l'acrum doc t rinam, adac~uc_ praedicamu~; e.~
<iuas 11at11ra/e.,· 1•0/unt,1tes 11tm co11tr"1n.rs. <1hs1t, JUXta quod 1mp11
;1sseruerunl hnercci.:i, SL'd .~1·q11e11tem cjus h11mm1am volimtatem, et
non resistentcm ve l rl·lu,·t:l!Jtcm, SL'•l 1'otins et subjectam divinae
.
.
...
ejus atque om11ipote11t! 110/1111t.11i.
19. Oportehat. enim car111s . \nlunt.itcm mov~ri, su?11c1 ve_ro
voluncati divinae, 1uxta S<l;'tCnt1ss1111un1 Ath<1n<1srum. S1cut enim
ejus caro, caro_ Dei Verh i ~liciwr ct e , 1, i1 :1 et _natur~liscarn_is ejus
voluntas proprw Dei V~rh1 d1c1111r L'1 l'St. s1.:ut 1pse ait ; «Qu1~ d~s.
cendi de coe lo, non lll la.:1;; 111 1•ril1111t.1/1•111 me.1111, sed e;us, qm m1s1t
me Patris., suam propriam dicc1b vol11ntatcm, quae crat carnis
eju~. Nam e~ caro _propria cjus facta e s~ . Qu e ma~modum enim
sanctissima atque 1mmaculata a111mat;1 c1us .:-aro d e1fi_cata, n()n est
perempta, s.:d in prop~10 su1 staru l'I racione pcrmans1t : 1ta et humana ejus voluntas ~e1ficata, n? n c.lt_ percmpta , salva ta est ::J';'t~m
magis secundum de1loquum (1regor1um, d1centem : ccNam 1lhus
velle quod in Salvatore intelligitur, non cs! conirarium Deo, deifica/um totum• .
20. Duas vero natw·a/e,· npe1-.1tio11es i11di1·is<', i11convertibiliter,
incotifuse, insepai-abil~t!r in t•odem Do~1i~o nosrro Jesu Christo,
vero D~o nostro, glonhcamus, hoc e,;t d1v111am npermwnem, et lwmanam operationem, secunJu_m di~· inum pr:ic~icatorem Leone.m,
arercissime asserente~1 : •A~1t cn;m utrn~1uc !orma ct~m altenus
communione quod pnmum cst, t ·erbo, sc1hcet, opera11t1 quod Verhi est~ et carne exseque11te quoJ ~·aniis csl.• . '.\Ice enim in quoquam
unam dabimus naturalcm orcrauonem Dei et crcaturae, lll neque
quod creatum est, in divinam cducnmus csscnti<.1m: ~eque quod
eximium est divinae naturae, ad compl!tci:iccm c.-catuns quod dejiciamus. nUnius enim ejustiem_quc cam min1cula, quamqu_e passiones cognoscimus, secundum nhud ct ahuJ carum, . ~x. qm~us e~t,
naturarum et in quibus habcc e sse,., s1• ut aclm1rab1hs mqult Cvril-

Jus.

'

'

operationes confitem11r, ad salzitem l111n1<1ni generis conveniC'nter in
eo co11c111·re11tes.

Objecto, utilidade e divisão do Tractado

:n. N' cstc tra..:tado temos a dissertar sobre o
Verbu I::11camado e Nedemplor, isto é, sobre a segunda pessoa da SS. Trindade, cmquanto assumiu
a natureza humanu, para redimir o gcnero humano, cahido pela culpa dos proto-parcntes. D'aqui
se vê a connexão ~reste tractado com os antecedentes. Porquanto, no 1i-. de Deus unico e trillo, investigamos a mesma natureza, no Tr. de Deus
Creador disputámos sobre as suas obras ad extra
dos Anjos e do Homem, prith:ipalmentc da elevação dos proto-parcntcs ao estado sobrenatural e da
sua quéda lamcntavd. Resta, pois~ foliar da reintegração do homem por Christo HcdL:mptor.
O objecto d'cstc Tractado, é optimamcnte declarado na parabola Jo hom Samaritano 1 : porquanto, o homem que descia de .lcrusalcm para Jericó, segundo não poucos interpretes, representa
Adão, o qual, quando ia de viagem, foi dar n'uma
embuscada de ladrões, isto L~, dcmonios, e despojado dos dons gratuitos e até mesmo ferido nos naturaes. Nem a lei (~·acerdoles), nem os prophctas (levi1
Luc. X, 3o e se!-[. VGr a cxposiçno clarn d'esta parahola em
Hl isema11, F:ssavs, Parables of lhe N. T. Cfr. ctiam Trench, Parables of Our Lord, p. 321, i: 18~11) ; Hurter, n. -t-ô5.
Theologia Dogmati-=a-Vol. 4.•
16
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tas) podcram curai-o. Porem, o Samaritano, isto é,

Christo, movido de compaixão, e aproximando-se
de nós pela EncarnaçJo, curou as feridas, derramando o olco e o vinho dos sacramentos, e conduzindo-nos para o slabulwn da Egrcja, onde os seus
ministros tractam de nús.
23 . 2.º A utilidade vê-se:
(a) Da dif!11idadc do ol?iecto; porquanto, aqui
tractamos de Clzrislo, que abrange cm si todos os
thesouros da divindade e ;:to mesmo tempo tambcm os dotes pcrfeiti-.;simos da naturaa humana,
e além d'isso a obra eximia da Rcdempção que vac
muito além de todas as obras de Deus.
Nada, portanto, pode aprcsl'ntar-sc mais digno
das nossas investigaçôcs, e é pl'rmittido exclamar
com o Apostolo 1 : «Pois julguei que não sabia alguma coisa no meio de vc'1s, seniío a Jesus Christo,
e este crucificado" ; nada mai-; 1u•cessario, porque
o mesmo Christo, di~se : «cu -.ou o caminho, a verdade e a vida)) 2. E na verdade, <(sem caminho não
se anda, sem verdade nfto se conhece, sem vida
não se viveii 3.
(b) Dos erros imtumcros que grassam por toda
a parte sobre este dogma ; por . .1uanto 1 sendo a divindade de Jesus Christo e a sua satisfação em
prole do gcncro humano, come que o centro e a
base da religião christã, estas Ycrdadcs foram acrirnoniosamcntc combatidas, quer pelos antigos herejes, quer pelos modernos Racionalistas ou por
algumas seitas de Protestantes, principalmente pe-

los Socinianos e Unitarios; por conseguinte, é objecto de grande ponderação o refutar estes erros.
24. 3.º Divfrão. Temos a expôr dois mysterios:
a Enc_an~ação e a Rcd_en:pçá<_:>; d'aqui as duas partes prmc1 paes : a Chrzstzolog1a, que tracta da Encarnação, Soteriologia, que discorre sobre a Rc-

dempção.
. Porém ..:om:-i o primeiro my..;tcrio suppõc a di11111 e outro importa conscq~enctas da maior ponderação, haverá quatro capttulos, corno se mostra na seguinte Synopsc.

vmda9c de Chr~sto, e

1 Nom enim juJicavi mi: ~circ aliquid int •-r v0~ nisi Jesum
et hunc crucifixum. l Cor. li, 2.
z

Ego sum via, vcrit;is et ,·irn . .foJ. XIV, i ).
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·

~ . Sine viã n~n i~ur" sine vcritat~ non ~·(•gnose itur: sine vitâ

non v1v1tur. De Jrn1t. Chnstr, l. Ill, e. JG.

http://www.obrascatolicas.com

DO VERBO ENCl\llNi\llO

Z44

t: llEDEMPTOll

(
Art. l. Pelas prophecias.
\ Cap ..1 ~Art. n. Pelo seu tcster:nunho.
da Divm- Art m. Pelos seus milagres.
dade de Art: IV. Pela prégação ~os ~P'?~tolos.
Christo. Art. v. Pela fé da Egreia pnm1uva.
1

,

Art. I. \ ~oção e e~istencia.
da União ) Consectanos.
~
hypostatica. Concordancia com a razao.

~ap~,~~-\

CAPITULO X

Art. II. da Pessoa assumente.

na dlvl1fade de Cbr1st1 ·

~da scicncia de Christo

teria da '.,

E~cama-1 A
'
\

Ili. da sua santidade, liberdade e
"
rt.
de Natureza
; potenc1,1
.
...
assumida. Ido seu appctite scns1t1vo
.
do seu corpo.

~

: Art. I. Noção e necessidade.

çao .

..

\

Art. II. da 1 Existenci~.
satisfção de~ Unive.r~1hdade.
Cap. III.
Christo ( Perfe1çao.
do Mvsterio ·dai Art. UI. do Merito de Christo .

1~;~~m-1Art IV.
..

·1

,

,

Cap-,IV \'

Con!rovcrsia do motivo
naçao.

1dos C<?n- !rt.
sectanos r~1, de um e AAr .
outro
rt.

I

\mysterio. \
1
1

do Sacrificio de _Ch.ristoR. d

tor

e eEmp .
C.0 ,.0 /l · dos Titulos de Christo
·
fi t d·1 ncar-

\

na

<

l do Culto de Christo.
.
Ü do Culto da B. Maria Virgem.
li. do Culto dos Santos.
l\~ do Clllto das Relíquias e Imagens.
·

ERIWS

PRINCIPAE~

Para melhor intclligencia dos argumentos ~om
que se demonstra a divindade de Christo, é conveniente resumir aqui os erros principaes que se
oppóem a este dogma .
25. 1 .º Erros antigos.
(A) Já no primeiro seculo os Ebio11itas e Ceritithianos, que imperfeitamente se tinham convertido
do Judaísmo para a religião christã, negaram abertamente a divindade de Christo: conheciam, na
verdade, que Christo é verdadeiramente Messias,
legado enviado por Deus, homem de santidade exi1 Sobre a divindade de Christo podem ler-se: Marano, de
Divinilatc Christi; 'Perrone, de D. N. .Jesu Ghristi Jivinitate ; Nicolas, La Divinité de N. S. Jésus-<:hrisr, em inçle; Divinity of Jesus Christ; Freppd, Confércnces sur la divinué de J . C., em ingle; redditum D1scourses on thc di,·iniry of J. X.; Lacordaire, Jt:sus-Christ; LiddtJn, Di\·inity of Christ; P. Sclia.lf, The person of
Christ: the perfection of his humrmi1~· viewed as a proof of his
divinity; H. Bushnell, :\ature and the Supernatural, eh. X, The
Character of Jesu s forbiJs his pos;;ible classification with men;
&;u8"aud, ob. cit ., 3" p., Conclusions lo~iques de la Vie de J. C.l
anghce redditum sub hoc titulo : An Argumenr for the Divinitv o
J. C.; Abbé Troncy, Refutation de la Christologie de M. RévÍ!le;
CArd. Capecelatro, Errori dei Renan nella vita di Gesú, Tournay,
1887 .
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mia. sobre quem tinha descido especialmente o Espírito de Deus, mas seguiam ao mesmo tempo que
era um simples mortal. Alguns acrescentavam que
era filho de Maria e de José, e porisso mesmo, ne-

ga mm a J1irgi11dade de Maria.
Os primeiros tomarnm~o nome ou do seu c~e
fe Ebião, ou, segundo alguns, da palavra hebraica
ebiouim (pobres), porque se va~1gloriavam da sua
pobresa; porém, o~ s~gundos, t1~er~m por chefe a
Ccrintho, um dos d1sc1pulos de S1mao Mago e coevo de S. João.
Foi contra elks que jú no seu tempo escreveu
S. João A.postolo, como o ~Htesta S. Jeronymo (De
Script. cedes. c. 1 9) : "Foi <? t~ltimo de todos a
escrever o Evangelho contra Cenntho e outros herejes e contra. ~s Ebionitas, qu.e affirmam que
Christo não ex1stua antes de Manau 1• Tambem os
combateu fortemente S. lre11eo (C. haer. 1. III. e.
1g). Foram tambem renovados por Theodoto, surrador Artemon e Paulo Samosata11es (II-III sec.) ! •
(B) Os Arianos. (sec. IV) e. todos aquelles
que impugnaram ª. ~1vindadc do ~'erbo negaram,
porisso mesmo, a d1v111dadc de Chnst<_>; porq~anto,
se o Verbo e creatura, sómente mais perfeita do
que as outras creaturas, o Verbo encarnado ou
Christo, não pode ser senão crcatura: d'este erro
já foliámos no Tr. da Trindade:
. . .
2;. (C) Os Neslorianos 3 , CUJO prmc1p10 funda-

26.

• -- 1 N~vissimus omnium scripsit Evangclium a~versus Cerinthum aliosque. hrercticos,_ et. maximc tu_n c. Eh10111ta~m dogma
consurgens, qu1 asserunt Christum anto :'.luriam non f~1sse.
.
z Sobre e~tes erros folia r am largamcnlc Petm110, ob . c1t.
1. I , c. 2 -3; Ste11tr11p, oh-.cit . th .. \ _r 148 c_seg~; Newma_n,
Arians, p. 1, e. I; Alzog, H_1 st. Je 1 Eglis~, aug-/ice, Churc~ H1story, ~ jS-66, 75; Schaff, H1story of thc Urnsuan Church, mi. H,
§ 112, 123, 150.
.
.
1
J
cf. Petavrns, ob . clt . 1. I, e . 7-11; Stentrup,,sect . 1, p.
Jo4 e s~g ; Al:rog, Church History, ~ 119; Schajf, ob.c1t. ~ 137.
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mental já tinh~ sido estabelecido por J.lfarcello,
Bispo Anc_yrensc, Photi110, Bispo Sennie11se, e Theodoro .Jfops11este110, natural da Gcrmanicia (scc. IV) 1
tiveram por chefe principal a P.lestorio, discipulo
de Theodoro Mopsucsteno 1 nascido na Syria, primeiramente pn:sbytcro de An1iochia, depois Bispo
Constantinopolit. 1.+q), homem celebre pela sua facundia e atfoctada piedade.
Estes conheciam , na verdade, que o Verbo era
Deus, mas ao mesmo tempo separavam as duas
naturezas em Christo, de maneira que affirmavam
que havia 11\:llc duas pcssnas 1 urna divina, outra
humana, de maneira que as propriedades divinas
deviam prcdicm-sc da pessoa do Verbo, e as humanas da pessoa de Christo. Porisso, atfirmavam,
que a união do Verbo com a natureza humana, é
sómente moral l' mvstica, mas não substanciai e
hypostatica; segundo elles, pode admittir-sc uma
quadrupla união entre o Verbo e a natureza humana:
(8) união de habitação ( iw,fx:1-r~•l emqwmto o Verbo habita especialmente cm Christo como n'urn
templo ;
(b) união de amor, pela com:ordin das vontaJcs;
(C) uniiío de operação, emquanto o Verbo usa
da natureza humana de Christo, (orno instrumento para obrar;
(d) un i<lo de co111nm 11icacão ou s(mzente de dignaÇáo (xci::i :r:" ";'"'' 1,,;_,;,, i no s~ntido de que o Verbo
communica 11wralme11le a Christo a sua dignidade
e cxccllcncia. D'aqui se seguia que Christo não é
Deus cm sentido proprio, mas só intimamente unido a Deus, deifcro ou instrumento da Divindade;
finalmente que a B. Virgem não é mãe de Deus,
Ozoi:-'..,",.,, mas sómente mãe de Christo X?m"•lxov Es'-
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tes erros foram condemnados no Concilio Ephesi110(431 ), principalmente por iniciativa de S. Çyrillo
Alexandrino: todavia vigoram ainda entre os Chaldeos.
28. (0) Finalmente, um erro quasi semelhante
a este, foi ensinado por Felix e Elipa11do (scc.VIII) t,
Bispos hcspanhocs, os quacs ensinaram que Christo é, na verdade, segundo a divindade, por natureza, filho de Deus, mas, segundo a humanidade, é
filho adoplivo Jc Dc11s: porem nflo verdadeiro e natural Porisso 1 os seus disL"ip11los foram chamados
Adopcianos. Foram condcmnados no Cone . Ralisbonense e Fra11colordie11se.
O primeiro, depois de muitas retratações, vencido por Alcuino em J isputa publica, retractou) finalmente, os seus l.!rros; o segundo morreu impenitente na sua hcresin.
2q. 2." Erros modernos.
(Ã) Já desde o principio da Reforma, os Socinianos 2 ensinaram que Christo ft>ra, na verdade, divinainente e11viadu 1 mas que era um simpies mortai,
nem pode chamar-se filho de Deus senão no sentido
Cf. Pef(ll'ius. 1. ), e. ·n; SJe11tn1p, th . :>8, p. Gí7 e !'eg.;
Alp1g.~1il;S~lialff,v.ol_l~',~11~.
,
.
•
~ A respeito do Socm1anos vc Mmlhe1·, Symbohsm,
878~1; Alrog, ~ 341; Sc!iaUJ, Chri st a.mi Christianity, 1\ ~l~-g6, ~nd~
a sua doutrma (· e xposta nas scr.;umti:'i palavras : «Chrtsto nao e
por m!turcza scn_ão homc_r:1 1 c a_su;~ \!da teve a sua origem Oll sua
conce1cão e nasc1mcnto . 1 odav1a d1stm~uc-se de todos os homens,
por muitas e parti.:ulares nolas, e pcl;1 µraça e _pelo;; seus !11e:it_os
tornou-se jillio de Deus ro•: l:m lllOl~O exccllcnt1ss1m~. Os S?cmmnos attribuem a sua conce1cao ;1tlm1rnn:l a v1rtL1de 1mmediata da
di\•ina omnipotencia, sem cc)operação de nenhum ho!11em; dizei!'
que o seu modo de obrar e os scus costumes, eram 1rreprehens1veis; admittem os seus rnila~rcs, resL1rrcição e ascenção. Seguem
além d'isto esta doutrina particular-que Jesus Christo antes de
começar publicamente o seu ministcrio, por uma ou duas vezes fõra arrebatado aos ceus (como Paulo) e que recebera directamente
de seu Pae tudo o que pertencia ao rnminho da salvação."
1

s

lato, porque, na verdade, Deus habitava especialmente n'elle e regia-o e inspirava-o; foi alem d'isso, segundo os mesmos, um propheta exímio, homem adornado de todas as virtudes, resgatou-nos
com os seus exemplos e doutrinas, e depois da sua
morte foi julgado por Deus digno de receber honras divinas, de maneira que, não obstante ser homem, pode, comtudo, ser adorado!
3o. (B) Os modernos U11itarios 1 que seguem
os passos dos Socinianos, ensinam do mesmo modo que Christo é mero homem, divinamente enviado, para ser d'algum modo medianeiro entre
Deus e os homens ; reconhecem de boamente que
fôra o exemplar mais perfeito de todas as virtudes
e que pode chamar-se Filho de Deus, e até homem
divino, mas não Deus, no sentido verdadeiro e proprio; e que porisso não deve ser adorado, mas antes imitado. - Os seus argumentos, abaixo os exporemos e refutaremos. Hoje em dia, muitos Protestantes, especialmente na França, Allemanha e America, professam as mesmas opiniões ii, apesar de não
adhcrircm explicitamente ü seita dos l ~ nitarios.
t
Cf. R. Sliippe11, 1\meric:m Unit;irian Asso.:iation Tract ;
Hall, Orthodoxy and Ilere s ~·; l: nirarianism : its ori~in and History, 1888-89; H. Lxu11. A stuJy of thc scct>, p. 163. Esta doutrina
eºxpõe-na cm poucas palavras J . Clarke (Manual of Unit. belief,
1. Vil): nQue Jesus r.: um ente crcaJo ~finito, e porisso, ensinam
o s Unitarios, que pela sua natureza e pessoa, é inferior ao Pae. Alguns, isto r.: os Ari:> nos, ensinam que fôra e reado primeiro que todos os entes finito s; ~as. uma tal opinião é de poucos, e parece que
fora um systema adm1tudo por pouco tempo. Geralmenl.: os Unitarios ensínam, qu e Jesus, é puro homem quer no corpo quer na alma . . . Porquanto, a l~scriptura chama a Jesus _fillto d,, Deus, mas
nunca Deus filho, os Unitarios profess:1m que e!le e filho de Deus no
sentido de que est:í intimamente unido com Elle, e lhe está inteiramente ~ujeito. Pos to que, segundo elles, Jesus não possa chamar-se Deus, todaYia, niio se em·ergonham de o chamar divino. Era
um homem divino, mas de modo nenhum Deus se fez homem ...
i Isto declara -o abertamente A. Rt!ville, Histúire du Dogme
de la Divinité de J.-C., onde (p. 179) escreve que são poucos até
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31. (C) Os Racionalistas 1 não só negam abertamente a divindade de Christo, mas tambem a sua
missão divina: segundo cllcs, Christo é, na verdade, um homem perfeitíssimo, e ensinou doutrina
muito mais cxcellente do que a sabedoria dos Gregos e dos Romanos, e porisso, 'pode ser contado
entre os bemfeitores Ja humanidade, mas não pode chamar-se Deus nem legado divino, sendo contraria á razão qualquer intervenção sobrenatural :
os seus erros já os refutümos no Trai. da Verd.
Religião.
3:.!. (0) Finalmente, muitos Judeus,. imbuidos
dos prejuízos Racionalistas, ~fürmam com Salvador 2 que, Christo~ nada mais e senão o fundador
d'uma seita, que a doutrina por clle ensinada é
uma mistura de rcligiJo judaica e dos systemas
orientaes, que com razfro fc)ra condemnado pemesmo entre os Prot c~ tant cs orthodoxos os que se atrevam a ensinar a fé na di,·indadc de .fe ~u, C:h risto como condição sinc q11:í
non do espirita chri~tiío. A cxposiçao c rdutação d 'essa obra, encontra-se na Scie11ce Catlwlique, scpt. 1:-i'.15, p. ?26 e seg., Ocr.
1895, p. 982 e seg. Os mesmo' erros l'cmsrn 4ue vigoram na maior
parte das Universidadc.s :1llemãs, pelo l]lle. cscre\'.e Lichtenbcrger,
Eocyclop. des Se. Rel1g1c11scs, verho C.hnsto:og1c, vol . Ill,, p. 149
e ~cg.; e até não poucos com :td. lfornaclr, n_cgam o nascrmcn :o
m1raculoso de Christo e a l'frµmJaJc da B. Virgem. Nos Estado;;
Unidos não se nq.;:• t :í o clar;11rn:11tc •.1 divin,l:idc de Christo, por.em,
este erro tem- se cnsimwdo no ..; csp rrrto' dos que se "hamam Lberae~, cujc; numero ;;ur;,mcnrn toJo s os dia s. (Cf. H11rs1, History of
Ratronalrsm, eh. XXl \i) .
' A historia e os erros prin .: ipae .; do Rac"ionalismo, expõem .
se no Tr. da Verd. Hclig. (n . 'l ti.38 ) ..:f. l.ec~vt.-, Hi stor y of Rat:onalism in Europc; Vi•ro11ro11.r, 1.a Bihle ct lc s Découvertes :nodernes, t . 1, Esquisse j., 1'1 li st. ,!11 Rationalisme, p . . 1-1o8; Les Li vres saints et Ia critique, t . li . l '1·0pagaram cspecwlmente es1es
erros Strauss, Das lebcn Jcsu kriri~ch berbeitcd, r 83j; Rena11, Vie
de Jésus, 1863; See/ey, Eccc li orno, r ~63 ; o a uctor anonymo da
obra Supematural Religion.
?
Salvador Jesus-Christ et sa donrinc. O que diz sobre~
c.o!?demnação de Chrísto pelos Srnhc~r.itas ~>11pi11, Jésus devant
Carphe et Pilate, Paris 182!< (ani;lice : lhe triai of Jesus, Boston,
1839); L!!nrnmz. Valcur de l':'\s <cmbkc qé1i prononça la peine jc;
mor: COntre J. X., Paris 1~81; Pernme, de lncarnat. n. 1S7 e ses.

los Judeus como blasphemador, e que a religião
por elle fundada, devia ser logo destruida pela exaltação do verdadeiro Messias, o qual não é outra
coisa mais senão o mesmo povo judaico.
Para combater estes erros, demonstraremos a
divindade de Christo nos seguintes artigos, e para
que os argumentos sejam mais cfficazcs usaremos
dos livros da Escripturn, não como inspirados, mas
sómente como historicos e substancialmente verdadeiros. Seguiremos a ordem historica, demonstrando a thesc: 1." pelas prophecias do V. Testamento que annunciam a sua divindade; 2.º pelo
proprio testemunho Je Christo; 3.(• pelos milagres
com que demonstrou a sua divindade; 4. 0 pela
prégação dos Aposto/os; 5.º pela.fé da Egreja pri-

mitiva.
Art. 1. - A divindade de Chriato auperficialmente annunciada naa propheciaa
que n'elle se cumpriram
33. No Tr. da /"e1·d,1deir,1 Relig. (229-2fo) provou-se a divina missão de Christo pelas prophecias que
n'elle se cumpriram: aqui temos intenção de 1r mais longe, e d'ellas inferi_r, ao menos muito provavelmente, a
sua divindade. Pois argumentamos assim : Já ficou demonstrado que Christo é o .\lcssias divinamente p:omet~
tido no Velho Testamento; mas o mesmo Messias foi
annunciado por muitos prophctas como Oeus e filh? de
Deus; logo Christo é Deus. A menor póde persuadir-se
com muitos textos :
(a) nos lagares em que o Aryºo de Deus se apresenta como legado de Deus, disti~cto de Jc~ovah, e. ~oda
via egual a elle, a quem se att:1buem attnbu!os ~1vmos;
por quanto, posto que alguns digam que este e an1_0 cre~
do o qual, como representante de Deus, assumiu attnbu~os divinos, muitos Padres não improva~elmente. ensinaram que este é o Verbo que, com varias mamfes-
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tações, preparava os. Judeus para mais facilmente crer3en;) o mysterio da hncamação (cf. De Deus friuo

, n.

4·

(b) Nos logares .onde a Sabedo1·ia se descreve
.d.a por Deus, e porisso, d1stincta d'Ell
..
. gera
s1multaneam:me os caracteres da di~i~daderesentando
a força creativa a ctcrnid ·idc o d . .
' a saber,
. .
' ,
omm10 supremo· porque es t a .sa b ed'oria
e identilkada pelos Padres ,
VTer~o d1vm?, descripto no prologo de S João (D~ºí) o
qno, n. b 7 ).
· ·
eus
(e) Nos varios textos dos Psalmos p
h
o 'iessias é chamado Deu~ ou F"lh. e rop etasi onde
nado de attributos divinos . .Por m~ti~o~;)bu:s'.~u adorgun:ienl tarem~s principn lmcnte do Psalmo 1[~v~eª1:e, _arcap1tu o IX. Confessamos. n:1 \'"1·J·1de gue t
saias,
t
:-- ~ f
.
- . · · .. · '
cs e argumens~ ~:ri\.: ~~t~ srºª.º a approxima~ão d'aquella luz que
d .
.
. - est~rncnto e da interpretacão dos p d~~~~ Pf;1~so, nao di sputamos que os judeÍ.ts 0 e~te~
rando
namente, mas que a su:i mente se foi prepapouco a pouco para o conhecerem .

de

I . Do Psalmo II
34. Temos

~u~~~~ str~phes:
1

<l

1

observar que t.:ste s 1
na primeira se expõe~· ~o~~~pi~~~~~ad~:

Cr<?-se cornmummcnte

•

· •

.,

David: (a) ex Act . IV 25 . Q . ~uc .e ste, psalmo tora escripto por
vid, puerj tui, dixisti . 'Qu::rre ufre pirrtu S .
os P•1lris 1wstri Dalhança d'estc ps. e Jo. ps.
~l>i~:t•rwu. t'."te.ç; lb) Pela seme0 11
tem por auctor a David; (e) da d ~ . , '? .~ nus.,, ? qual s~m _duviJa
convém optimamcnre :i eda~e 1 ~~'='r'.P~
·~ 0 Jo remo n~esstanico que
1
d_o rei em Syiio,depois de •uer~~Ht ~' 1 • tc.ndo David s1d? C?nstituifora composto depois do :xilio a~os mu1tospovos. Mais amda, que
( ª'?;~)r, . The Origin anJ religÍoi~~~~n~~~t~e~} ~~e:"JP:a~~e Crit~~s
P;
, a no~ sa 11rgum e ncaç~o m:int · · ,
. .
.r, 1.~1,
" · este caso a prophecia tcrin sid crrna sua lo~ça, pois atnda
c!mento. Para mais far 8 ex osi . ~ 0 0 , mun.o anrcnor ª.? aconte c1paes commentadore~ gdos PP ·af~·' d este .i~gumcnto, vc os prin" in p,s .mos
v i.: s B 1 ·
. .
p s . ; S. Agost., Enarrat.
"I
as110, Hom1l. m

PJ''

;°'>

in · ·.

Com .. in Ps. (Migne, Script . · C~1r~. xrv''.zú t/n/ Ps .;. Gé1U!brar.à,
suet, Ltber Psal . Re· /..· • O. :· .
J, e arm. m Ps . Bos15
Psaumes; Le;êt;~, L:~' p~;a u~e~· c~~J5c_hc~
P~almen; Le Rir, Les
1 1
e seg · i Maas, Christ in t\'pe 18 3
~ i; •-pi<.:ilcg · vol. li, p . 1 h
siamc Prophec., i8qi p ' 15~ e 5 'P : e' >1 e scg . ; Delit:rch, Mester, Ps . If .
· ' ·
cg . • o mmcntar liber den Psal-

9

25:>

que se rebellam contra o ~lcssias ( 1 -3); na segunda descreve-se a victori a de Deus e do Messias (4-6); na terceira o Messias proclama a sua divindade (7·9); na quarta são exhortados os reis a submctterem se ao Messias
( 10-13 ). Para se demonstrar que a divindade de Chris·
to fôra ao menos adumbrada, ha duas coisas a demons.trar: 1." que o psalmo é messiaitico; 2. 0 que no mesmo
não obscuramente se declara a sua divindade.
35 . 1.º Que este psalmo é 111ess1a11ico ao menos 110
sentido lfpico 1; e porisso, consta que se refere mediatamente e principnlmentc a Christo :
(A) Pela auc/oridadt' (a) dos Judeus, pois achandosc ainda no mesmo Talmude a exposição messianica
d'este psalmo ; esta tradicção dos Judeus é tão constante, que os modernos rabbinos não podem negai-a: pois
diz Jarchi (n'estc logar): <iOs nossos doutores cxpozcram este psalmo a respeito do rei ;\lessias ; mas· por
causa dos herejes (christãos) é conveniente expôl-o sobre David• ':!;
(b) do Novo Testamento : porquanto, os primeiros
christãos reunidos, depois do livramento de Pedro e
João, rccitiim este psalmo e o applicam ao mesmo Christo, dizendo: «Pararam os reis da terra e os principcs se
reuniram . . . pois que na verdade se reuniram, n' esta
cidade, contra o leu sa11/o 111e11ino Jesus» 3 •
Nem é para admirar, porque o mesmo Senhor tinha
significado ~ue esta prophecia se tinha cu!llprido cm si,
dizendo : 1 l•oi-mc dado todo o poder no ceu e na terra ~ '·
(e) Dos Pddres, que se servem commummcnte d 'aquelle psalmo, para reivindicar a divindade de Christo contra os A ria nos l.
1

O q ue seja sentido typico dedarámol-o nas Tr . de Fo11-

tibus theol. n . 5q.
Doctore·s nostri hunc psalmum exposuerunt de rege Messed proptcr ha::rccicos (christianos) coo\•enit exponere de Davide.
·
:1 Asciterunt reges terra: et prindpes conveoerunt .. . convenerunt enim vere in civicate ist<i, adversus sanctum puerum tu11m
Jesum . Act . IV, 25-27 ; cf. XIII, 33; Hebr . r, S; V, 5 .
1 Data est mihi omnis potcstas in ccx:lo et io terrà . Matt .
1

~ià,

xxvm, 18-2 0 .

~ Por isso 'Petavio, (l>c Trinit . 1. li, n . 1 S) diz nHunc vcro psalmum de Christo Dçi Filio capíendum esse, nemini chri~tia-
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36. (B) Do mesmo contexto: porquanto, aquelle de
que se tracta, chamava-sr Christo (em Hebr. Jfessiach)
ou ungido do Senhor, (2), filho de Deus (7), e se lhe promette o dominio sobre todos os povos (8); mas todas estas coisas tomadas junctamente, não pódem ser
attribuidas a David, nem a algum rei dos Judeus, mas
sómente convem ao Messias ou Christo : porquanto,
ningucm, afóra Christo, foi chamado Messias ou filho
de Deus no sentido proprio; nenhum estendeu o seu reino até aos confins da terra; logo.
37. 2.ª N'este Jogar ajffrma-se com basf.J11le proba-

bilidade a divindade dr, Messias
(A) segundo a interpretação dos escriptores do Novo Testamento, como consta da Ep. aos Hebreus, onde são citadas estas palavras, "tu és meu filho• para
provar que Christo é mais cxcellente de que os Anjos
e verdadeiramente Deus 1•
Realmente as mesmas palavras c/u és meu filho, eu
gerei-te hoje» ~ difticilmente pódr~m ser entendidas de
outro modo, porque o.Messias é declarado Filho de Deus,
e na verdade, aquella expressão no numero singular
na Escriptura, não costuma predicar-se do Anjo, nem
de homem particular, a não ser talvez que seja o typo
do mesmo Christo, segundo se disse de Salomão : ceu
serei para elle pae, e el lc para mim filho>> 3; cuias palavras a Ep. aos Hebreus affirma que foram dietas de
Christo 4 ; designa portanto muito provavelmente a filiação verdadeira e propriamente dieta 5 •
[sto confirm;;.-se na verdade com as seguintes palavras:
no fas est ambigereu. v~ todavia as varias opi11iiícs dos outros em
Corlu_y, oh. cit . p- 154 · 1~5, vcl M,1,1s, oh . de. 163-166.
l

Hehr. 1, 4-5.
Filius meus es tu, t'Kº l1odie ;::enui te.

J

Ego ero illi in patrcm ct ipsc crit mihi in filium . J/ Reg.

1

VII, 14.
l

Hehr . J,5 .
Filius meus, jilius (Dei) in numero

sin~ulari, j uxta Prophetarum stylum, de Messià tantum dicitur (Ps . II, 7, 12; Act.
XIII, 53; Hebr., 1, 5; V, S), et de eo quocl divina manifestatio fuisse credetur, prorabiliter Dei Filii (D.w. Ili, 25). Cum stirps David sit eciam Lessía:, et in Messi•I, unico Cl perfecto Da1•idis filio,
culmen attingat hrec vox lato sensn de omnibus hujus stirpis membris, sed sensu proprio de Mes~ii\ tantum prredicatur» (Liddon,
ob- cit. p- 101 n. e.)
·
l

ceu ho1e te ge1·ei·; porqu<into, estas palavras significam~
segundo a interpretação commum, que o Messias é filho
de Deus por g~neração 1 • Ha~ na verdade, controversia
sobre a palavra hoje; alguns entendem-na da eternidade, que é sempre presente: de maneira que o sentido é,
que este :filho fôra gerado pelo Pac desde toda a eternidade: assim S. A!.fostinho (n 'cstc log.): «Hoje, que significa presença, e na eternidade nem o pretcrito é ;;ilguma
c?isa, c9mo t~ndo deixado de existir, nem o futuro, que
amda nao existe, mas sómente o presente ; porque
tudo aquillo que é eterno: existe sempre; é divinamente recebido segundo estas pal<1vras: Hu ~er-ei-te ho1e.
nas q_uacs a fl'. _sint:crrima e catholit:a préga a geração
:emp1tcr.n a .ª v11;tudc e da sabedoria de Deus: que é o
tilho urngcrntov ·.. Outros entendem a palavra lwdie
do dia da resurrcição, pela qual I>cus rc~uscitando a .Jesus dos mortos, manif"cstou a sua fi!iação divina, como
póde inferir-se dos ,. te/. XIII, 33; porém o dia da rcsurreição se diz ju-;tamentc dia de geração, porque então Chri~to alcançou uma nova vida e vida gloriosa.
Mas scia o que ft)r, como nota lJ<Jssuet, '(I. cit.), todos esrcs sentidos vem a dar n'um, e tendem a mostrar
que Christo é vi.:rdadciro Deus e unico Filho de Deus ;
pois não póde dizer-se de novo gerado pelo Pac no dia
da resurreiçilo, se primeiramrnte não tivera sido gerado
por Ellc mesmo.
(8) Accrcscc tambern o co11h'xlo, porque se lhe attribue a suprema e uni\'crsal dommaçilo até aos co11~ji11s
.
1 Isto illuslra ·o i:~:dlenk:11c11t e H'.'ss1wt (Suprknda in Ps .,
m P~. li, 7J: ·Lo.:us c.•rnna1~ a..: .rrorc. singularis 111 psalmis, quo
Christus verc, 11.11ur·,iJ1ter, prnpne, l>cr jrirus usseratur ... I>ominus eni.m dixil .1J llH', no n ad alins, scJ ;d me prupric, singulariter: F1h11s meus es tu: tu, 111quarn, ct non alru ., : ergo tmicm;, uni genitus, singulari.s; 4uod nu squam ci"1 cmrhasi dic:um de quopiam.
Ego hodie /{1!11111 te: non ergo aLh;c1tns, nnn mlaptatus, sed genitus;
ncc ~ratià, o.\Uod angeli, .quod h~>mincs, sed naturà filius : q'ure tarrÍ
brevner, tam absolute d1<.:ta, ct m unum contracta ct coalita non
patiuntur tropos, n e;: altcri quam unigcnito ..:onvenirc possunt . .,
2
Hodie, qui pra:~cntiam significar, atquc in ::l'tem1tate nec
pra.·tcritum quidquam cst, tiuasi esse desicrit, nc..: futurum, quasi
nondllm sit, sed pr<'Csens tantum; quia quiclquid a:tcrnum est, semper est; divinitus acciri1ur secundum _id <lictum: ego hodie genui
tl', qu? se _mpH~ ~nam gcnerationem v1rtulls et. sap1entire Dei, qui
est umgemcus hiiu si fidcs smcerrinH1 et cathohca pra~dicat.
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da terra (8) nas quaes p~lavras não se designa sómente

a terra inteira da Palestina~ mas toda a redondeza do
1
orbe habitado, como se vc dos Jogares pa~allelo~ , e
até do facto de se acharem sujeitos ao se':1 1mper10 ~s
Gentes ou os Gentios. Porém uma tal dommaçã? nunca
succedeu a nenhum rei de Israel mas só ~ Chns:o, em
razão do poder divino qLte o distingue; ponss?· elle mesmo disse: aFoi-mc dado todo o poder no ceu e na terra. Ide, ensinae todas as gentes»:?.
_
(C) Com isto concordam os lagares parallelos; a;sim no psalmo XIX se diz: • Diss~ o Sc.nh?r
e'twvan)
ao meu Senhor (Adon ): senta-te~ m,mha d1re1~a» : porque
0 Senhor, a quem fal~a Jehov~11 e o Messias como t.:>dos 0 confessam, e é.1111 o Messias apre~en_ta-se como superior a David, como sent.:mdo-sc <~ d11~e1t~ do Pae. Cü·
mo se fôra eguaJ a Ellc : o prop1~10 Chnsto ser'1u-sc
d'este argumento contra os Phariseus '· Continua-se
tambem pela f,'p. aos Hebreu$, 1, 4 :~ 13, ond_e o aucte
sagrado usa de varias Jogares que deixamos c1tadcs, para provar que Christo é mais exc~llente do_ que cs Ar.JOS, e que é Filh? de Deus no scnt1t~o propno, «ao ~uai
constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual ta',!1bem fez os seculos ... » 5; d'ondc se segue que e:ltao
vigorava a opinião commum que tod?s estes \<;>sares eram
messianicos e que d'elles póde infcnr-se a dtvmdadc d()
Messias.

<f

;

···.

1 J Sam 11, 10; Ps . XXI, ·il">: L)( VI, X; Pmv . XXX, +·!;to
confessam-no ~s Novos C:riticos; assim <:lze_r1lt' (oh. c1t . P·. :_38)
diz: nSicut jam dixi, me;i opinio cst sc.::_un~um psalm_um 1'1'11_'11,e
ad eventum histor_icum coa::te!neu~n rclern; nulla ei:i1m tcq..-_r .s
periodus assignari potes1, qua qu1Jam rex ls~acl, eu_am pc_eu.ae
amplitudinis ratione habito\, tamquam n:x touus orb1s habe.1po·
tuerit .
.
.
·
· t .- Eiml•s
2
Data est mih1 ornn1s potestas 10 coe 1o ct m erra.
•
ergo doce te omnes gentes . 11-fott . XX Vl_II, 1X- 1o_.
l
Diút Dominus (Jehovah) Domino (Ad<m) meo : •~:e a
dextris meis.
.
.1
· ,
•
4 ,\fatt . XXIl,41-06. Vê vanos ..:ommcntauores1a a:aa
citados principalmente Cor/uy, ob. cit . p . 184 e seg.
. •
~ 'Quem constituir here<lem universorum, per quem fo:.tet
saecula.

II. Da prophecla de !saias a respeito de
a:Emmanuel» •
38. Esta prophecia' pode commodamente dividir.se
em quatro partel'i :
0
1 • Annuncia-se de antemão que Emma1tuel havia de
nascer de uma virgem 3 ;
2. 0 Emmanuel será o libertador do povo de Deus !;
3. 0 os inimigos do povo de Deus, a saber, Ephraim,
Samaria e Assurc. serão castigados ~;
4.º o reino do Messias será universal e pacifico n.
Servir-nos-hemos da segunda parte para provar a
these .. Porquanto ali.º prophcta, dc_po~s de descrever as
calamidade, que cah1ram sobre a Gahlêa (terra ZabuJon e terra Ncptali). untes da vinda do Messias 1IX, 1),
descreve a sua gloritt e feliz estado no tempo do Meli·
sias (2-S), que annuncia com as seguintes palavras: •porquanto nasceu-nos um menino e foi-nos dado um filho
e o principado foi constituído sobre o seu hombro, e
será chamado Admiravel Co11s('/heiro, Deus forh>, Pae
t
Cf. S. Hiero11ym11.~, Commentar. in ($aiam; S. Th,,m., in
Jsa;am Prorhet . expositio: Forc•in1.~. Commcnt . in Isa . (,'rfigne
ScripL Curs ., X VlllJ; Rá11kl', Die mcs'>ianis..:hen Weissagungen;
Weissagung von der .lungfrau und Emmanuel; Le Hir, Les trois
grands pmphci1es; Filfion, E>~ai~ d'exé~ése, 1: Knabenb.wer, Com·
ment . in Isa . : r.'orluy. oh . ..:it . 1, 31)4 e seu: ; Hengst.•nbl'rg, Christology oi thc O . Tcst : Del1t1cl1. '.\fossian ic prnphecics, p. 138 e
sei;t . Cheyn<', <;ommcn1 ;1ry 011 lsaiah; .\fa,TS, oh . cit . rr.-333, 449,
553 e seg.; ReJ•ue Bibliqu,., 18~u , r. ·1~ 1 e ~ g . : 189·, p . 2S1 e

seg · -• A oc.: :1s1~n
· - d" c~ta prop h ccia
· e· d escripta pe 1o me~mo ( l sa.
VII,1-; 21; a sahcr, emquanto Achai: reinava em Jcrusalem, Rasin, rei
da Syria, e Phacec, rei de Israel, unidos em alliança, começaram a
invadir o reino de Juda, e chc~aram até Jernsalem, para sitiai-a:
J'aqui resullou um pavoroso t~rnor para o rei e para o povo. Toda~· ia o ímpio Achaz, confiando mais nos homens do que em Deus,
implora com d::idivas o auxilio do rei Ja Assyria. Então Isaías é
enviado por Deus ao rei, parn lhe prometter que tiC'aria livre~ doa
seus inimigos ; o rei incrcdulo manda pedir um signal ao Senhor,
e recusando-o este, o p rophela propõe csrontancamente o signal,
isto é o nascimento do menino Emmanuc .
:i Isa.VIJ,14-25 .
4 Isa. VIllJ..1-22;y<, 1-7.
~ Isa. IX. IS-21; X, 1-34.
1

f·

r.

ba. XI-XII .
Theologia Dogmatica-Vol. 4.•
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do seetdo futura (em hebraico pae eterno ou pae da
cternid~dc), Pri11c1pe da Pª\" 1 (G-7 ). Posto isto
39. 1.º Consta que aqudle menino é o Messias:
(A) Pela auctoridadc dos antigos rabbinos, pois Tar-

g'?

escreve assim : "Disse o propheta á cas.a de Davi.d :
Eis que nos nasceu um menino ... o Messias em cuios
dias a paz se multiplica roí sobre nós > ~·
(8) Pela auctoridade do Nrll'o T11slame11to: pois lêse cm S. Lucas: ú Eis que eu vos cvangcliso uma grande alegriJ, pois 11.1au -1•os hoje o Salvador, que é Christo Senhor na cidade de David. E eis o signal por onde
o reconhecereis : achareis n 11!/;wtc . . . e na terra paz
<lOS homens» 3 ; onde se vê que :1qui .\. Lucas, se refere
ao nascimento d'aquelle infonte que ls:iias tinha predicto. Porem, A-1alfzws, depois de descrever os inícios do
ministerio de Christo nos limites de Zabulon e de Neptahm, accrescenta estas pal:1 vras : o para que se cumprisse o que:foi dicto p~lo prophcta lsaias: a terra Zabulon e a . terra Neptahm ... o povo que se sentuva nas
trevas, viu uma grande luz . . . 1> 4 • Estas palavras corTespondem ao vers. 1-2 d"csl\! .:apitulo. Confirma-se com
o consenso unanime dos Padn·s e i11terpretcs 5 .
(C) Du proprio texto e cunfrxlo: porquanto, aquelle
menino é rei potentiss1mo~ Deus forte, pae da eternidade, príncipe da paz, cujo reino se estabelecerá pelo juizo e pela justiça, e firm;1r -sc-ha para sempre (7); porem
estes rnracterc s tomados juntamente, sómente convcm
ao Messias : nem pode dizer-se, corn os modernos Jut
Parvulus cnim natus cst no hi~, ct filius datus est no bi s, et
fact11s est princip ~1tu~ ~ ur e r humerurn e jus ; c:t vocahitur nomen
-cjus Admin1bilis Crms i/i,1 r i11s, liws fortis . 'l'.rter futuri saeculi
(hebraice patcr a:tcr-nus, seu p~tcr •~t<.:rnit.itis), />rinceps pacis .
2 Dixit prophcrn domui Dm:itl: e..:.: e parvulus natus est nohis .. . ~'lessias, in cujus di c hus pa x nrnltiplicahitur super nos . Em
1\fartim, Pugio filiei, r . SKl.
3 Ecce enim evan~clizo vo':)is ;:-.mdi11111 m:ignum .. . quia 11.1tus est )lobis hodie Salvator, qui cs t Christu~ Dominu!:' in civitate
Et hoc vobis signum: i1wcnieti s i11f;rn1e111 . . et in terrn pax homi-

nibus . Luc. li, 10-14..
·
; Ut adimpleretur quo,1 t~ictum c st l)~r Is:iiam prop~etam:
Terra Zahulon et terra Nephtahm . __pop11 11' qut sedcbat m tenebris, vidit lucem magnam ... •~fatt . IV, d-1C..
•
> Encontrarás os logares ifülí.::ados dos Pndres em Kifber,
Analysis Biblica 1 in h . lo'., edit. 185ti1 1·01. 11 r. 357, not . 1.
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deus e Racionalistas, que aguelle menino é Ezechias,
filho de Achaz;
·
(a) pois, nos ~crsiculos precedentes ( 1-2) affirma-se
que aquelle !D_enrno ha-de ser a causa de alegria para a
terra da ~~IJlca ; e, ~a verdade, esta provincia nunca
este,~c su1e1ta a Ezcch1as, que n' aguei le tempo já era
nascido ha cerca de doze annos, não podia annunciar-se
como haycnd~ de nascer cm !Cmpo futuro;
(b)_alem d 1s~o a abund<111c1:1 d ;1 paz, aqui annunciada, ºª? se realts11t1. no s.eu tempo ;
_ (e) hnalmente, L~echias d~ maneira nenhuma pode
ser chamado Deus fone, 0~1 amda mesmo um hcroe (como pcrtcndcm ')S ~ac1onal!stas), não tendo sido de modo ncnhu.~n gucrre~!·o; nem pae da .ctcr;iidadc; Jogo.
40. z. Alem d isto aquclle menmo e annunciado como . J?eus; porquanto, para não foliarmos de outros titulas, e chamado
{a). Deu~ /'orle ( El. gilbor); e na verdade, a palavra
hebraica t l, que aqui se ~mprcga, si,g nifica o verdadeiro Deus, sendo logo aba!xo (IX, 2 1) empregada pelo
mesmo propheta. para des1g1.1ar Jchovah; por outro lado,
El, no numero singular, designa sempre a Deus como 0
confcss~ o mesmo Hit11~ racionalista 1 ; princip'almentc
em lsazas este nome somente se diz de Deus 1 •
(D) Pae do futurn seculo, ou pac da eternidade ou
pac eterno~ porque este nome, entenda-se como se' l'ntender, c_onvem somente a Di.:us, pois importa eternidade; logo ·1 •
.
1
--- - · A rala\'ra ( FI l'·ibbop) .:ontra tn,las ª' regras ,d o modo de
fallar, era.lute- se ClO!" lreroc, po •.-frro<o
· ·1·1ca
.. ·- · l 'orem • F/
, , senip ri::· s1gn1
D eus, ate' mesmo no G 1•11t's ., XX
X! , 2•}, e no' lo"arcs par· Jlelh - .
~
' '~ J
p~rc:'.'!1 n'?s _ rc~to~ '_l~~o ."eaprcs~nL1m par:i demon <trar que n sii:nili"ª'=ªº d t: ~ !a p.d.1' 1~1 "Jnrh'. po.iero.rn, as palavras que e iram trazei:n a sua origem :1aode <'Í. m~' u~ . i/,.quc littcn1lmcnte significa
ariete, e por consc~u111re .:h.e!c, pnn,:1pe . A.~sim Hit.ji!f apud
Hengstomb. oh. ~11. p . 88 . CLLiddo11, ob. cit . lect. 11 .' . 8
n::it. 1 o; Puse_v, ( .orn :11. Oll IJanrcl, p . 4~B.
r 9,
2
- C.1. ls.1. V. rli; XII, ·i ; XIV, r3; XL, rR; XLl!l 10
etc.
12
3
Estil 1111erpn:1 : 1~:10, apoia-se em Aficlr. V 2 : ,.1/1 lt1 Bethlc
1 1:a 1a, i~ · lr\'11,_u'
•
· mll--, Jhus
•
•
_ m E r1
C'õ 111
.Juda: ex' te cnim
egred1etur qu1 _su dom1nJ~o1 111 hr<i::!, cc cgre:>sus c111 s ab !tritio. a dieh11s
... Os 1ud~u s cn1cnderam
,... 1
.· ,wter111tat1s
' li
·s1:rnpre este
- j 0 ..,,
r l l o,Messias, e d e. e concluc:m que havia de nascer cm Bethlem ( 1\-fatt . II,
5); mas neste mesmo ln,.;a ~ se decl;1ra ouc a sahiJa ou 0
- • -.
- d o 1~I e~s1as
- e. '"\ h m1t10,
- ' - a diebus l!'ternitatii•:
na~--1
m entr:i ou a gcra.;ao
:
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CAP1TUl.O 1
DA nJVINOAOE OE CHRISTO

Sabemos muito bem que taes argumentos: tomando-se um por um, são consid~rndos como débeis pelos
novos crit1cos; mas se se considerarem 1untamente, e se
examinarem os varios títulos com que 5e adorna o .Messias a amplitude do poder que lhe havia de ser conferido
e a 'natureza de reino espiritual que se lhe promette sobre as mentes de todos os homens, não pode negar-se
que já no V. Testamento se encontram as primeiras sementes do dogma, que Christo havia de claramente manifestar.

Art. li. A divindade de Christo prova-se
pelo seu proprio testemunho 1
41. Propõe-se nssim o <1rgumcn!o: consta historicamente que Christo attirmara por muitas ve-

zes, que era Filho de Deus no sentido proprio; mas
uma tal affirmação e verdn<lcira; logo.
1. Prova-se a maior. Christo declarou a sua divindade por palavras cimas ou equivalentemente,
em presença dos seus discípulos, cm presença do
povo, em presença dos Jui:res . _Notamos,_ comtudo,
que a força do argumento nao deve urar-se sómente d'um ou outro testemunho, mas de todos
tomados juntamente.
42. 1 .º Em prcscnya dos discipulos:
(A) Na conversação. que teve com 1Vico~en_1~s,
na primeira vez que vem aJcrusalem, no pnnc1p10
da sua vida publica, Christo disse de si mesmo:
11Deus amou tanto o mundo que ate lhe deu o seu
proprio Filho unigenito, pma que todo aquelle que
cujas palavras apesar Je poder.em trndu1.ir·sc. desde t_empo remotissimo, são entendidas por muitos d•1 vcnladc1rn. et~rn1d,ade. Logo,
porisso mesmo se affirma, que o Messias ou Chnsto e eterno, e
porisso mesmo Deus. Cf. Cor/11,Y. oh. cit. 44l
1 Este argumento foi . e~cellentemenk nposto, ale:n d"outros por Lacordaire, Jésus-Christ, The lnner Li fe of J. X., Liddo11 'ob . cit. lect. IV; 1.fnns(fbre. Car . 1RiS::, '.'3• conférence. Cf.
Pe:rone, de Divinit. Xtil 1. 11, e . 7-1' .

crê n'elle não pcreya, mas possua a vida eterna» ·
. Ch .
d
t,
aqui
nsto eclara-se a si mesmo Filho de Deus
não adoptivo mas gerado, e até rmigenito.
'
~a verdade, estas palavras, quer se considerem em si, quer se confrontem com o logar parallelo em S. João 1, 18, ~ ~om todo o prologo que
precede, mostram munifcstamcntc que Christo é
Filho. de Deus pr.oprian~entc di~t?, ou o Verbo, cuja
elermdade, ommpulenc1a e perfeita egualdade com
o Pae, João já descreveu :t.
(8) O mesmo consta da approvação da confissão de Pedro :i. Christo tinha perguntado aos
discípulos : <<Quem dizem os homens que é 0 Filho do homem i'n '; depois accrcscentou: «E vós
quem dizeis que eu sou?»\ como se esperasse d'elles um conhecimento mais esclarecido, Simão Pedro, respondendo, disse: <e Tu és Christo Filho de
Deus vi.von.6, e no texto gre~o emprcgar~m-se palavras, rnte1ramcntc cmphat1cas, em razão de estar
repetido o artigo (ó X?!'7tC:ç ~ •.i1Ó~ toú thuu To.:. ~<Jvn;); mas
estas palavras não podem entender-se de filiação
meramente adoptiva, já porque a palavra Filho de
Deus, no numero singu/a,., não se prédica das creaturas, principalmente quando se emprega sem accrescentamento;; jü porque Christo, appro~·ando
1

Sic enim l_)eus .Jilexi.t mundum, ut Filium suum unige 11 ;_

tum daret, ut omms qu1 crcdlt rn eum non pereat, sed habeat vi·
tam retemam . Joa. Ili, 16 .
i
Joe . 1, 1-5; cf. De Deo Trino, n. 12:1 .

J\fat . XVI, 13-H) .
Quem dicunt homines esse Filium hominis ?
Vos autem quem me esse dicitis ?
6 Tu es Christus filius Oei vivi.
7
_
Objecta-.s~ na verdade ~ue se disse~'~ a ~espeito de Saio·
mao: •Ego ero e1 m patrem, ~t 1rse em m1h1 m fihum» (li Reg.Vll
141; mas segundo o mte.m1 S . l aulo (Hebr. 1, 5), estas coisas dis~
seram-.s e de Salomão,. co:11o typo de Chr:isto ; além d'isso, a part1cula 111 , attenua~ aqui d algum modo ª . torça da palavra seguin·
te; como se se dissesse : eu procederei com elle como um pae,
l

t
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a confissão de Pedro, dedarou que ella lhe não tinha sido inspirada pela carne e pelo sangue, isto é
pela propria razão, mas pelo Pae cele__s~e. _
E, na verdade, se se tratata de nhaçao meramente adoptiva, que é com.mum a todos os _homens,
nenhuma n:vclaçáo cspeual fora necessana; neip
tambem se trata de 1m1is eminente filiação adopt1va attribuida aos Prophcws; porquanto, não poucos judeus sem revelação especial, julg_av~m que
Christo era propheta: logo, trata-se de fihaçao propriamente dita . .
.
Na ·verdade, 1ulgam alguns que aqrn se trata
sómente d'aquclla füiaçáo adoptiva c.spccia~ qu.e
compete ao Messias, porque Pedro ainda nao tinha conhecido a di vinda<lc do seu Mestre. Mas
pode responder-se que Christo já tinha ~ntes affir-.
rnado a ::.ua divindade em prcsern;a de N1codemos,
e que a demonstrara co~ milagres, de maneira que
nada impede que se creia, que Pedro, testemunha
d'estes milagres, e inspirado pela luz do ~l~o, conhecera precisamente n'cstc rnstante a d1vmdade
de Christo, principalmente sendo, quer a~ suas p~
lavras qner as palavras do mesmo Chnsto «nao
t'o revelou a minha carne nem o meu sangue, mas
0 meu Pae que está nos ceusn t, verdadeiramente
emphaticas, e parece cxdnirem a filiação meramente adoptiva .
.
Por outro lado, isto torna-se mais daro por outros testemunhos.
(C) ~a ultima ce~a, ~endo dito Philippe; <'.~os
tra-nos o Pac>>'~, Chnsto respondeu: a l h1hppe,
com um fiüiô; ·por consq;ui11te, J'aqui~ naJu ~oJc Jedu~ir-se contra a nossa these. Cf. Stentrup, oh . c1t . th. J; Fran:relin, de Verbo incarnato, th . 3 .
. . .
. .
t
Caro et sanguis non revelavlt t1h1, sed Pater me113 qu1 in
ca:lis est .
2 Ostende nobis Patrem .

quem me

1·,~, l'l~

lambem o Pae ... :\ão crt-des que eu

estou no Pae e que o f>ae , está cm mim ? . . . Mas então acrcditac cm razãc d<ls proprias obras yue cu
fa ço ... •> 1• '.\las estas palavra:> importam que Christo é essencialmente um com o Pac, e que porisso é
verdadeiramente..: Deus; pois senão tora perfeitamente cgual ao Pac, blasphcmaria quando disse:
<(Quem me vê, vê lambem o Pac"~; e de mais d'istc, esta cxprcssiío: "cu estou no Pac e o Pac está
em mim» 3 , importa unidade de natureza com o Pac, ·
principalmente se se tomar com o cnntcxto e com
os logarcs parallelos.
Porquanto, nbaixo explica LOmo é que cstü
com o Pac, quando Jedara que vem juntamente
com elle habitar na alma do justo, e que n 'clle faz
a sua morada: porem, isto não pode fazer-se se
não é verdadeiramente Deus, podendo só Elle
entrar na nossa alma . De mais d'isso já tinha dito
antes: «Ert e o meu Pae somos um)) 4; cujas palavras significam egualdadc perfeita com o Pac, como
provámos no Tr. de Deus Tri110 n. 70.
E' porisso que Christoi approvou as palavras
de Thomé quando , depois da rcsurrci~ão, disse:
((Meu Senhor e meu Deus» 5 ( ,; ""'?'~' f'"u z<X'. l ~ ..;, l"'u);
e isto com certeza que não pode prédicar-sc senão
de Deus verdndciro; porquanto, um e outro nome,
o de Deus e de Senhor, traz o artigo grego, que
não costuma empregar-se senão quando se trata
de Deus. Nem vale o dizer que estas palavras são
t

P!1ilippe, qui ,.·idet me videt et }Jatrem .. . Non creditis quia

ego in Palre, et Pater i11 me est t . .. Alioquin propter opera ipsa
credice . . . Joa . XIV, 8- 1+
.
a Qui videt me vi<lct et Patrem.
:1 Eho in Patre et Patcr in me est.
1 Ego et 'Pater un11m iumu.~. Joa. X, 3o.
'' Dorninus meus et Deus meus. Jaa. XX, 28; cf. Mt1tldonat
in h. Joc .
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uma exclamação que deve referir-se ao Pae, corno
se dissern: •O' Deus immortal !)) 1 ; porque n'este
caso não teriamos o artigo ,; mas .., .
43 . 2. 8 Em presença do povo.
.
(A) Christo tinha ido a .Jcrusalem por occas1áo
da grande festa dos Judeus, e tinha curado o paralytico que jazia junto á piscina probatica; accusado de ter violado o sabbado, responde ((o meu Pae
tem operado até agora e eu opero lambem o t. O
sentido d'estas palavras é o seguinte: O meu Pae
opéra sempre no dia de sabbado; porquanto, apezar. de descançar no dia sctirno, cessando de formar novas espccics de Loisas, opéra todos os dias
creando as almas, produzindo feno e hcrva, fazendo chover sobre os justos e injustos 3, ou segundo
M&ldonado (n'cste togar), o sentido é que Deus é o
Senhor do sabbado, Senhor do tempo, Senhor de
todas as coisas, e que póde, a seu arbitrio, obrar
quando quizer, que não depende de_ coisa nenhuma,
que não está sujeito a nenhuma lei.
Porisso. Christo argumenta assim: O Pae opéra sempre, ~as a mim, como filho de Deus, é permittido fazer o que o meu Pae opéra; logo, é-me
permittido operar no sabbado. Esta illação não teria valor se Christo não fôra l'erdadeira e propriamente Filho de Deus; porquanto, os filhos adoptivos, ainda mesmo os Prophctas, não gosavam do
poder divino.
Consto, além d'isto, da propria interpretação dos
Judeus, pois logo se accrcscenta: u Os Judeus procuravam tirar-lhe a vida, porque não guardavam o
sabbado, mas tambem diziam que se" Pae era Deus,
- ' 1··- O Deum immortale m 1

ja{_endo-se egual a Deus» t (18). Tambem consta
do contexto; porque Christo reivindica para si no
mesmo capitulo
(1) o poder de fa1er todas as coisas que o Pae
faz ( 19): ccO Filho de si nada pódc fazer senão aquillo que vir que o Pae foz : porquanto, tudo aqui/lo
que o Pae fi.{er, lambem o Filho o far. do mesmo
modo» 2; quer dizer, é ncccssario que o Pae e o Filho faça sempre uma e a mesma coisa, nem pódem
fazer coisas diversas, sendo o mesmo por natureza
e por vontade;
(l) o poder de resuscitar mortos: cc Assim como
meu Pae resuscita e vivifica os mortos, assim tambem o Filho '.'ivifü.:a a quem quer 3 (z 1 ); n'cstas palavras se significa que o Filho, assim como o Pae,
rcsuscita os mortos por sua propria auctoridade; o
que sómente Deus póde fazer;
(G) a faculdade de julgar todos os homens e de
receber d'clles honras divillas: "deu todo o juizo
ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim
como honram o Pae" 4 (22-23); na verdade amesma honra não podia ser tributada ao Filho e ao
Pae, se o Filho não fôra, por natureza, egual ao
Pae;
(d) o poder de dispensar a J'ida aos outros: •1 Porquanto, assim como o Pae tem a vida cm si mesmo, assim lambem concede ao Filho ter a vida cm

z Pater meus usque modo

V 7·
'

oper.-1t11r.

3 P.L CXL VJ, 8; Matt. V, -4~.

!!I egc operor. Joa.

1 Qu:-erehant eum .ludre intcr!kerc, quia non solum solvebat sabbatum, scd et 'P,1tre111 suum di.:cbat De11m, aequalem se

Jaciens Deo
2
Non potest Filius a se focere quidquam, nisi quod viderit
Patrem foc1entem: q11aecumquc• f!nim i//e fecerit, haec et Fi/iu_ç si-

militer f acit.

·

Sicut enim Pater suscitat mortuos ct vivificac, sic et Filius
quos vult vivificat.
i
Omne judicium dedit Filio, ut omne~ honorificcnt Filiurn
sicut honorificant Patrem.
3
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csmon 1 :\..,.. ()\·_1, i..;to 0, assim
como o Pae é fonte
•
•
a
a
vida
e
a
dá
ou
ttrn
a
quem quer; assim
de t0 d
,
·
'd d"
1
0 Filho é fonte da vida, e po e 1~pen..;~ -a ou_re. 1-" a quem ouer. Por ventura podcna Chnsto
tira "
·1
•
•
·
1· ·
ar d'um modo mais cnphatico e exp 1c1to, que
a ffi r m
.
. -.i
era Deus no scnudo propno.
.
.
·

SI ffi .

(8) Em segundo l~~ar, ten~o id~ Je~us Chnsto

a Jerusa\em, por o..:casia~ dos E11cenzos, interrogado
elos Judeus para que <l1..:csse '-luem era, respondeu
~bcrtamcntc: uEu e o mc.u Pac somos um1i 2. Espalavrns importam urndade de :-:aturcza com o
5
~;1 .• como provámos nl> Tr. de Deus Trino (n. 70).
ac, . Em prcscrn;a dos Juiz:~s . Quando Christo
4
com~areceu
perante o synhcdno, apresentaram-se
varias testemunhas a deporem contra elle; mas como coisa nenhuma podcsscm provar com o seu testerincioe dos sacerdotes voltando-se pamunho , O P
1
,
.
D
..
disse-lhe
: "ConJ uro-tc por
cus vivo,
ll
ra
e e,
· ' ·
F' lh d D
que me digas se tu es Umst?,, 1 ~ e eus vivo» :1. Jesus respondeu-lhe: « 1 u o dtcesteii. e por
esta confissão foi julgado rcu d~ morte, câmo c~~s
ta, quer d' este togar 1, quer d .outro, on e s_e tz:
," temos lei e segundo ra lei deve morrei, poruN
1 O..
que se fez .Filho de Deus» ·'. .
. .
Mas estas palavras <l:vcm 111le1:i)fctar-se da filiação verdadl.!ira e propriamente dita : porquanto,
não era licito julgar a Igucm rcu de morte, por ter
,- · Sicut ;nim l'atcr hahd vítam in sc111ctipso, sic ct dedit
Filio h:ibere vitam in scmct1pso.
.,
:t
E 0 et Patcr unulll sumus . J 1>'1 ·.X, :>O· . .
.
3 Á~juro te per IJcum vivum, ut d1.:as nob1~ s1 tu es Chr1s_.
1us F ilius Dei.
' t
J.\fatt. XXVI, 63-ob.
. .
; Nos !e em habemus, et_sccundt;m lcgem debet mori q1.:ua
F'l"um Dei 5 fecit. Joa . XI X, 7. -1\calmcntc, os Jude~s, esta11
'
ersua.uidos, que 0 pe.:cado. de blasphcmia commetudo por
~am
ue sendo homem, se J1z1a Deus, era digno de morte.
l~Ít~ XXI\', 16; Deut. XIII, S ·)

g

•t

dito que ern filho adoptivo de Deus, sendo todos
os santos fi_lhos d_c Deus n'cste ~entido; ou prophet~ ?u Messias, nao ha~·endo lei nenhuma que proh1b1sse uma tal asscrsao sob pena de morte· loco
.
o '
os Ju deus cnten deram que Jesus Chnsto
se 'declarava a si mesmo Filho de ~)cus, no sentido proprio,
como ellcs, na verdade, trnham entendido as suas
palavras n'csta oc..:asião, segundo o attesta S. João:
«Não te corrc~1os á pedra por uma boa obra, mas ·
pela blasphcrrna, porque tu, sendo homem, te fazes
Deusii

1.

. Por outro lado, Christo não reclamou de manc1r_a nenhuma L·ontra cst~ assersüo, mas pelo coutrano: de b?amcnlc, ~Kccttou n morte, para firmar
-.:om o propno sangue o seu testemunho; logo, Christo se confessou Deus pcrnntc os juízes.

45 . Prova-se a menor.
Mas esta affirma-;<.lo de Christo sobre a sua divindade é verdadeira ; pois, fazendo uma tal affirmação, nem foi enganado nem enganador.
_ 1. º Não foi e11ga~1ado. Porquanto, ningucm, a
nao ser um louco, pode ser enganado sobre a sua
propria pcrson~1lidaJc ; ni1'.gucm que tenha 0 juizo
no sen logar~ pode pcrsuadtr-se que é Deus, se realmente o n.:ío é; mas Christo, segundo o confessam
os advcrsarios, niío só núo era demente, mas deve
ser contado entre os homens mais sabios. Rcal?1en~e a doutrina_ que ensinou, a obra que realisou,
isto e, a reparaçao ~)u_,_ao m~nos, a exaltéH,:ão do gcnero ht~mano, a rc~g1ao c!1nst~ que. fundou e que
produziu tantos e tao adm1rave1s ctfcitos não só na
ordem religiosa e moral, mas tambem 'na ordem
social e politica~ corno se demonstra no Tract. da
. 1 De bono oper~ 1_10n . lapida mus te, sed de blas hemiâ
qu1a tu, homo cum s1s tac1s te1psum Deum. Joa. X, 33. p
'
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14.6 1 demonstram a sua perfeita sabedoria, e deve perder-se toda a esperança
de chegar a conseguir toda a certeza, se todas estas coisas podesscm attribuir-se a um louco. Nem
vale o dizer que Christo declarara a sua divindade, impelliào por um certo e11thusiasmo; porquanto, não foi uma vez só, e de passagem, mas muitas vezes e distindamcntc affirrnou isto mesmo, e
affirmou-o como um dogma fundamental da sua
religião: «Quem não crê já está julgado, porque
não crê no nome do unige11ito Filho de Deus» •.
Por outro lado, Christo cxhibiu em todas as
coisas perfeita tranquillidade d'alma, summa temperança e moderação, como de boamente o confessam os Racionalistas e os U nitarios ~. Logo, Christo não foi enganado.
46. N5o foi enganador. Por outro lado, Christo não foi enganador, porquanto os nossos adversasarios, afóra talvez alguns poucos Judeus, reconhecem a sua sinceridade perfci ta .
Realmente, se examinarmos n caracter de Christo, repugna absolutamente considerai-o como um
impostor 3 •
(a) Primeiro que tudo, apparece adornado de
perfeita sinceridade . Aos discípulos recommenda
esta verdade 4: "seja esta a vossa conversação: sim,
sim, não, n5o» ; folia com tanta sinceridade, que
porisso, muitos discipulos o abandonam 11 ; tracta sin··--1 Qui- cre<lit in eum, non judicatur; qui autem non credit,
jam judicatus est, q11ia non ('redil tn 11omi11e unigeniti Filii Dei.
141

1

Joa. Ili, 18.
, •
.
2 Vê tambem o que cscrc,·cmos de l-era Relrg., o. 170 .
l
De morali charnctere Christi cf. Lacordaire, Liddon, loc.
cil.; Hughes_, Ma_!lliness _of Xt3 l~a/lin,:s •. Jcous-Christ, thc divine
Man. e. 22· J. }ou11g, fhc Chn st oi 1hstory. P· 240 e seg.; P.
Scha.ff, H.'B11sh11el. ob. cit. Cf. d e l'eráRelig., n. 171.
·1
Sit autem sermo vcster: est , cst; non, non. Matt. V, 37.
; Joa . VI, 67 .

ceramente c?m os discipulos, cujos vicios reprchcnde 1; tract~ smceramente com a multidão, descobrindo,. e marnfcst_ando-lhe as suas razões secretas •; e
ensmand_o abcr~amente que o amor da cruz ~ a
a~_negaç?o _de s1 mcs?1o, é o fundamento da relig1?0 chnsta ~; tr?cta sinceramente com os seus inimigos e p~rsegmdorcs~ cuja depravação abertamente denuncia 1, de .modo que, no mesmo~ dia em que
morreu, poude dizer com razão: «Eu nasci e vim ao
mundo para dar testemunho da verdade» s_
(b) ~lém d'isto,. distingue-se por uma humildad_e genuma . Por tnnta <mnos permanece na obscuridade e prohihe que se divulguem os seus milag.res 6 ; não rocura a sua propria gloria, mas a glodo Pa~ ; foge, 4u~ndo a mul~idáo o quer prod.a~ar rei, e com razao poudc drzer para os seus
d1sc1pulos : <(Aprendei de mim que sou manso e
humilde do coracãon 11 •
Mas se Chri~to não é verdadeiro Deus como
póde reputar-se sincero e humilde, quando p~r muitas vezes. se pro_clamou Filho de Deus? Se Paulo
e .Barnabe rcpelhram com indignação as honras dívmas que lhe offcrcceram em Lvstris 9 não deveria a f?rtiori C~risto recusai-as quand~ lhe foram
offerec1das, se fôrn um simples mortal?
. Porém, se cllc não só não repelliu o culto divmo, mas pelo contrario o pediu com instancia

r.'ª

J

1
2
3

Marc. VHI, 33: XVI, 14; Luc. IX S'i· XXIV 2 5
Joa. VI 26. ·
' •'
·
'
·
Luc . XJ\r, 26; Mart . XIX, 29.
~ Matt.- XI, :zo; XI, 20; XXllI, 1- 36.
.
"_ Ego m _hoc natu~ sll_m, et ad hoc veni in mundum ut test1mon~um perh1beam vc::ntatl. Joa. xvm, 37.
Matt. IX, 3o.
; Jo:1 . 'illl, 411-50.
:z~J- R• Discire a mc' quia miris sum et humilis corde . Matt. XI,
'

,-'ict . XIV, 14.

...

i'

~;
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aos seus discípulos, deve se; considerado não como exemplar de sinceridade e humildade, mas como um pessimo impostor e portento de soberba, e
tanto mais que, usurpando injustamente honras divinas, poudc e deveu prcvêr que Deus é privado
da gloria que lhe é devida. Deve, portanto, d'estas
tres coisas e-;colher-sc uma : Christo ou é um louco, ou um impostor, ou é Deus.
Mas as duas primeiras hypothcse!> repugnamsc rcctamcntc se examinar a historia, como o concedem os mesmos adversario..;; logo, Christo é verdadeiramente Deus.
47. Principios para rc.wl1 1cr as ditficuldades,
Os advcrsarios sentiram a fo1-;,:a d'cstc argumento,
e porisso, exforçam-se por f)rn»ar que Christo, mmca affirmara claramente que em Deus, e amontoam
textos em que Christn dcdara, que é Filho do homem, ou se a prcscn ta como disti11cto do Pae ou inferior ao Pae e por elle c11J 1iadrJ: ou recebendo d' elle
tudo quanto tem, e outras cois.as assim 1.
Quanto seja falsa a primci~a as,crção, póde evidentemente colligir-se da nossa these e ninguern, a

não ser cego, pódc affirmar que não ha nenhum
logar da Escriptura em que Christo diz que é Filho de Deus, egua! ao Pae: e porisso mesmo Deus.
Confessamos, na verdade que Christo declara
que é Filho do homem e inferior ao Pae; porém,
d'isto, uma só coisa póde colli~ir-se, isto é, que elle é ao mesmo tempo Deus e Homem: porquanto,
posto isto, todos os textos, ai legados pelos U nitarios, facilmente se cxpfü·arn, como jri o mostrámos
no Tr. de Deus 7i·i110 (n. 42-48, 76-79).
Os adversarios escolhem os textos onde se trncta da natureza buma1w, e exclamam: logo, Christo é homem ; mas passam"'.cm claro ou torcem o

t
Assim R ell,l/I não se l'l1\' cn.:c nhrn1 de escrever : «Jesus
nunca exprime a ideia sacr·ill':.;a de y 1.1 ! .; Filho de Deusu (Vie de
Jésus, e . 5) . A mesma ~·ois a di1cn1 m f711itarins. e re sumem assim os argumento s -:om que se <:xfnn.:;1m l"'r prov.1r o seu erro:
«(a) Jesus fol ia sempre d..: si como d' .1111 ho me:n e assim é chamado na Es-:rirtura; rb) porque a Esc r ptura n :ío di.r, em pa:-te nenhuma que fizera marn !cstaç;ío ,ta su;1 divindade aos discipulos . ..
(e) porque em par~c nenhuma se cn,011 tra 11ue os Judeus contradicessem esta doutrina . .. ; nada era m;1is re pugnante com as ideias
dos Judeus do que affirmar que .lcsu ; Christo é Deus supremo,
Javhé . .. (d) porque Jesus .~01i1 ,r~lavr• .~ cl aras põe Jistincção entres: e Deus (Joan. XIII,
X.vi, 27; :\Vil, 7 ) . . . (('iporque Deus
é chamado Deus de Jesus Chnsto . ,. 1/J porque a .~ Escripturasen·
~inam que não ha senão um Deus, tli s in~t o de Jesus Christo . ..
(/{) porque o cxcel ~ o r.o dcr e t:lori:1 que se attrihuem a Je~us
Christo, sei:;undo a l·.s.:r1pturn, d1111ana11: de lh:us .. . (h) porque o
mesmo Jl!sus e nstna que e 10ter10r ;i,> P;1c .. . (i) porque Jesus
orou a Deus fj) rorquc .nfio n~anda fJue o rcmos a el:e mas a Deus •.
(C/::irke, Manua ofUn1t. behef, 1. \'Jf, p . 16-17) .
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verdadeiro sentido d'a\.juclles innumcros logares
em que explicita ou implicit<'lmentc se atlirma a sua

divindade.
Porquanto, além d'aqucllcs de que nos servimos na thesc, ha muitos outros que não pódem explicar-se, se Christo nifo é Deus. Assim, v. gr.,
abertamente declara que e impcccai•el •: «Qual de
vós me argue de peccado»? o que certamente é
para admirar; porquanto, varües optimos, e até
mesmo santos, se rc..:onhcccram peccadores . . Alais
antigo que .Abra/ião: «Antes que Abrahüo existisse
já eu sou•i ~; Disse eu sou, e não era, para ensinuar
que elle estava <IL'ima de toda a ditforcnça dos tcm.pos, ou
Que
sóbe ao
homem

era eterno .
descia do ceu e habitava 110 ceu: « Ninguem
ceu senão quem desceu do ccu, o Fi!ho do
que está no ceu ,, 3 ; attribuc n si o podl'I" de

Quis ex vobis arhuet me de pec.:atn . Joa . VIII, 4ti .
Antequam Abraham fierct, ei:;n ~ um . J o,1 . VII f, j8 .
l
f\"emo asccndit in coclum nisi qui ,dcsccndit Jc coclo, Filjus hornini s <1t1i c::st in coe'. o . Jo ,1 . Ili, d; cf . Joa. VI, 38, 39,51,
'

i

ó3.
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perdoar peccados ', assim como tambcm o de sanccionar leis, e abrogar as antigas, como se fosse Legislador supremo: «Ouviste que foi dicto aos antigos . ..• porém eu vos digo»'·
Declara que é lu:r_, caminho, verdada e vidrl :
ccEu sou a luz do mundo ... eu sou o caminho, a
verdade e a vida» 3 . Que lhe compete o poder de

1·esuscitar os mortos e de iulgar todos os homens:
rrE eu resuscital-os-hei no ultimo dia» '· ((Vinde
bemdictos ... possui o reino. . . apartac-vos d.e
mim, maldictosn 5 .
Ora todas estas coisas e outras muitas que podiam referir-se, se se tomarem com as explicitas
affirmaçócs de Christo referidas na thcsc, demonstram com tanta evidencia a sua divindade que, se
ha erro, tiveramos sido cni.;anados pelo proprio
Deus 6 .
Portanto, a não quererem os Unitarios mutilar
a~ Escripturas, devem crêr que Jesus Christo é filho unigenito de Deus e proprio, omnisciente, omnipotente~ consubstancial ao Pae e com elle deve ser
glorificado.

Luc. VII, 48; V, zo e 5eg.
.
Audistis quia dictu"TI e~t antiquis .. . Ego aucem d1co vobis. Matt . V, 21, 22, 27,28, 31, '.h etc.
.
.
J Ego sum lux mundi .. . Ego sum via, ventas et vua. Joa.
VIII, 12; XIV, 6.
.
4 Et ego resuscitaho eum in novi5simo d1e.
.
.
r. Venite, henedicti.
po-;sidete rc!-(num .. . d1sced1te a me
maledicti. Joa. VI, #i Matt. XXV, 31-41.
.
6 Cf. Liddon,I. cit. p . 164·1n;'Perrone,ob. c1t. J. ll,c.
161 a . 1 . ; Stentrup, ob. cit. th. z.
t

2

Art. Ili. A divindade de Christo provase pelos seus milagres 1
48. No 7i·. da Vàd. Relig. (n. 173 e seg.) demonstrou-se a divina missâo ele Christo pelos milagres por clle praticados, e d'aqui já indirectamente se pode inferir a divindade do mesmo Christo:
porquanto, se Christo foi verdadeiramente enviado por Deus, a sua doutrina pode ser considerada
como vcrd<idcirn, e até mesmo como divina; mas
um dos dogmas que .f e-;us Christo ensinou é a sua
propria divindade, como consta do artigo precedente: logo, a divindnde de Christo, deve absolutamente acccitar-sc.
Mas, de mais d'issn, podemos provar direclamente a mesma thcse ..:om o seguinte argumento:
E' verdad::iramentc Deus aquclle 4ue fez milagres
em seu proprio nome e pnr sun propria virtude, ou
os fez cm co11jirmação da sua divindade; mas Christo fez alguns milagres d'a'-lucllc duplo modo: logo,
é Deus. A razão da maior é evidente: porquanto,
segundo a mesma nol,'.iío de milagres, só Deus
pode fozcl-os por sua propria 1Jirlude; pois os
verdadeiros milagres superam, quer cm si~ quer em
razão das circumstancias, as fon;as de toda a natureza crcadn. 2 Por outro lado, Deus não pode per1
Cf. Le;.:nmJ. de Incarnai., dis,. III; Pt!rrone, ob. cit. l. 1f
e. ~1-10: L.uord_air<': oh. cir. le.ct . li, The ruhli.: prower of J.
Freppel. oh. Cll. diss. Ili; rdur. Gont. 1864 e. 4-5 . Be~son

x.;

L ' Homme-Dicu, 11-1'.! Conf.
'
'
·
•
~ Noç~io e esrc.:ics de 1nilagr~s exrlicam-se no Tr. de V
Relig_. fn. tiH e_ seg.1 Na Escrirtura,0~ rnil:igre~ chamam-se ~i?%":;
isto e: pmd1g10s 0~1 cl)1.< ,u _rAfall. XXIV, :q, dignas de admiração;
'17JP-~º" ou sr,i{u,1cs 1,M.1rl'. XVI, 20), porq11~ dcnntam ou significam
~lgun2a c;utra .:01~n, v. gr .. o poder ou a missão divina de quem os
l~z; ''"'"'!'·"; ou v1nu.lcs t.:'11an X 1, _20), í10rque são o exerci.:io da
v1r·tudc ou poder d1vmn; 'P"i''-', •~to e, obras (.!na. V 36 · VIII 21 •
X: 75), q1!c sá n <•bra' prnrn:1s de Deus. Cf. Tre11c( Tl~e Mir~de~·
oi O. LorJ, e. 1 .
Theologia Dogmatica -- Vol. 4.•
18
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mittir que algucm use do pod~r miraculoso ~ara
illudir os homens. Por consl'gumte, s~ ::il~~m hzer
milagres para confirm~ir a sua propna d1v111dade, .
este com certeza que e Deu:~. A menor prova-se do
seguinte mod~ :
.
. . .
.
I.
Chrzsto
fq
mrlagrcs
por
sua
proprza
vir49
tude. Quando os Prnphet::is, os Apostolos ou os
Santos, praticaram miiagrcs, não os fizeram por sua
propria virtude, mn_s por 11irtude. de_ Deus, como se
·vê das circumstancws e da conhssao dos mesmos:
assim, v. gr ., os milagres Jc ~1oysés, attribuem -se
ao mesmo Deus: porquanto, disse o Senhor a Moysés: "Tu dir-lhc·has todas as coisas que ~e. ordeno e 11wltip/fran.'i os meus sit:1raes e prod1g1os .na
terra do Egypto» 1. O me~mo se vê guando Ehas
resuscitou o -filho da viuva em Sarcphta; porquanto narra-se que praticara c~tc milagre, não em seu
pr~prio nome, ma.s por virtllde de Deus, a q~1e~
por muitas vezes 111voco.11 . ~ Do mesmo modu ?s
Apostolos curaram os _c n f~rn1os e~n no~1e de C~ns
to. 3 Porém, quando Chnsto pratica milagres, \· e-~c
pelas circumstanci<~s que cllc obra por sua propna
virtude, como se ve
. .
5o. 1 . 0 Pelo seu testemwrlw . Primeiro que udo,
em parte nenhuma declara que f~1z milagres como
delegado de Dctrs; o qu~, tnJav1<1, devera fazer, se
fõra sómente kgado cnvwJo por Deus .
Akm d'isso, opera <llguns milaµrcs 1 dc~ laran
do expressamente. que os foz por sua propna vontade e poder. Assim, no caso do leproso: porquanto, 0 leproso tinha Ji to : " ~cnhor, se queres, podes
Tu loqueris ei ornnin quac 11_1;111'.ln tibi : . . ct 11111/tiplicabo
signa et ostenta me;i in t~r rú 1Egypt1. 1'.xod. \ 11 1 2·4.
t

z 111 Reg. XVII,
j
,Açt. ur1 6 .

20-24.

04 DIVINDADE DE CHtUSTO

c~rar-me» ; Christo rcs1~onde: cc Quero» •. Quanta
d1ffc_rcnça entre este. milagre e a cura de Maria,
praticada por Moyscs? Porquanto, esta não é curada s_cnão pelas orações de Moysés, e depois de
sete drns passados fóra dos arraiaes j ; ao passo
que o leproso e immcdiatamcnte curado por um
acto da vontade.
O mesmo suú.:cdcu quando se tractou do servo
do Centurião. Christo diz: " Eu irei e cural-o-hei)) ª.
Por outro lado, temos o exemplo na cura dos
dois e.ego~; J.csus diz-lhes : •• Crêd<.!s que eu posso
faz.er. 1s/o 1 Drz,cm-l~c: Certamente, Senhor, que 0
podeis fazer. E cntao, tocou-lhes nos olhos, dizendo-lhes: Faça-se segundo <1 vossa fo ,,,,
Do mesmo modo quando e curada a himorrhag.iaca, Christo diz: "Eu senti que de mim sarura vzr.tude)) (Luc . VJll, 46). Christo tinha prcdicto,
especialm<.!nte, que a sua rcsurrci~ão havia de ser
realisada por ellc mesmo: u Eu deporei a minha
alma, para de novo o assumir ... tenho poder de
a depôr e de a assumir de novo •1 5• Com cffcito
jámai~ homem algum reivindicou para si um taÍ
poder.

5 1. 2 .1} ?º.modo como prat.i(OtJ os milagres;
porquanto, Chnsto operou os milagres, não tanto
como legado Jc Deus, mas como supremo senhor
a qu.em t~Jas as coi.;;as obedecem inteiramente, sÓ
por zmperw, com uma ou outra pa/m1ra, e até aJgu~as_ ve~=~- cm favor de ausentes, v. gr., quando cu• Voto, mundare . •\.f,w. VIII, 1- 5.
3

Num. Xlf,

l)·t

E_t:o .v~nia~

'> .

et rnr:rbo cum. l\.f,111 . VIII, 7.
.• Credms q~1:1 lwc pussum j.1ce1·e vobis ? Dicum ei : Utique
Dommc. Tun.: terw1t oculns corum Jicc:n:> : Sccundum fidem vestram fiat vobis . Mau . IX, 28.
. • Ego ponam ani_mam me:1m, llt iterum ~umam eam ... po te~tatem habeo ponend1 eam et 11en.in1 sumend1 enm. Joa. X, . ,~.

17 1
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rou o filho do ccnturiáo 1, ou rcsuscitou da morte o
filho da viuva de :\ahim !, ou a filha de Jairo 3; pois
diz ao filho da viuva: "Adolescente, digo-te, levanta-te» . E sentou-se o que estava morto e começou a
fallar. Tambcm disse para a filha de Jairo: cr .\tlenina,
levanta-te, e a menina logo rcsuscitou e caminhava». E na verdade, se estes milagres se comparam
com a rcsurrcição da viuva de Sarephta realisada
por Elias\ evidentemente se ratenteará que este
obtivera este milagre como servo e ministro de Dem,
por meio de supplicas fervorosas, ao passo que
C.hristo obra tacs mila~rcs l'ºr 1•irt11de propria, com
wna wlÍca pai mira, corno crcador supremo da natureza e auctor da vida, quando quer e c~mo quer .
Objecta-se, na verdade, que Christo orára a seLl
Pac antes de rcsuscitar L11.aro ri, mas debalde; por
quanto, examinado bem o texto, Christo não orou
propriamente foliando, pedindo ao Pae que Lazaro fosse resuscitado, mas deu 1-:raças «porque me
ouviste)) ; isto é, segundo os PaJrcs, porque a vontade do Filho era a mesma l)UC a do Pae, de maneira que tudo quanto o Pac quer, tamhem o quer
o Filho e vice-versa.
Por isso, tinha dito pouco ctntcs : "Eu sou a resurreicão e a vida; quem crl: em mim, ainda que
cstcja'morto, vivcrâ" (:ó), parn que todos ficassem
bem scicntes que cllc é o principio da vida e a resurrcição.

tre, mostram daramcnte que a virtude de fazer milagres é como propria de Chri-.;to : ccToda a multidão procurava tn,:al-o, porque sahia <tdle a virtude e curava a todos» 1. E...ra virtude, segundo o
Seu testemunho, era de tal maneira propria · de
Christo que a podia communicar, e dé facto a communi.car? aos seus Ap~stolos. Assim, qnando pela primeira vez os enviou para as ovelhas da casa
de Israel 4ue tinh<11n perecido, disse-lhes: ccCurae
os enfermos, rcsuscitae os mortos, limpac os leprosos, expulsac os dcmonios)) ~.
E ~a verdade, quando os Apostolos regrcssaram1 dizem: (; Em teu 11ome até ns Jemonios nos estão sugcitos" :1 • Christo concedeu o mesmo poder
aos Apostolos antes de os enviar par<t todo o mundo, 4 e. de facto, os Apostolos curaram enfermos,
resuscitaram mortos ~ e fizeram outros milagres cm
nome, isto é, por virtude de Christo : «Em nome
de Jesus_, levanta-te e caminha" !i.
Logo, está averiguado, que Jesus Christo, fizera
milagres por virtude propria; porquanto, se o;; tiYera feito como legado, cm nome de Deus, devera
affirmar isto claramente, a não querer enganar os
discipulos ; logo, Christo é verdadeiramente Deus.

27ii

53. ll. Cl1risto, além d'isto, fez. milagres para
provar a sua di1 i11dadc, ou (t'um modo geral ou de
1

um modo especial.
r .º D 'um modo geral: Como vimos no artigo

52. 3." Pelo testem1111/10 dos EPangelistas. Os
escriptorcs sagrados entenderam a coisa, e, certamente, da maricira porguc narram os factos de Mes;W~tt. VIII, 5-13.
Luc. VIII, 14.
;\,/are. V, 41.
• Til Ref.. XVII, 20-24.

1

./oa.X,41

. • Omnis turba quacrebat illum tungcre, quin virtus de ilto

ex1bat ct sanabat omnes. Luc. VI,
2

1q.

lnfir:n.imos curati mortuos -sescitate, leprosos mundate 1
daemoncs ei1c1te. ,\'1att. X, 8.
3
Domine, etiam daemonia suhjiciuntur nobis in nomine tuo.
L11c. X, 7.
• J\·forc . XVI, 17.
$
ln nomine .lesu surge et arnbul<i . .A.ct. 111, 6; cf. IX, 32-40•
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precedente, l:hristo aftirmou por muitas Yezes a
sua divindade.
E na verdade, quando lhe pareceu que os Judeus
e os discipulos duvidavam da sua divindade, apresentou milagres cm confirmação d'ella. E assim, depois de ter dito aos Judeus: <(Eu e o meu Pae somos
um,, 1, accrcsccntou: "Se nilo faço as obras de meu
Pae, não quciraes crêr cm mim; mCJs se as fac,:o,
crêdc nas obras, para conhecerdes e crêrdes que o
Pae e~tá cm mim e cu no Paen 1 •
Tambcm na ultima ceia, depois de affirmar a
sua cgualda de com o Pae, ((Quem me vê, vê tambem a meu Pac»~, disse: 1d\ão crêdes que eu estou
em meu Pac e gue meu Pac está cm mim? Pois
então crêdc em razão das mesmas obras" 4 ; porquanto, a pa !avrn obras, segundo todos os commentadores, designa os milagres.
54. 2. º D 'um modo especia J: Temos o exemplo
na cura do paralytico r.; pois, cm verdade Christo
tinha dito ao paral)·tico : "São-te perdoados os teus
peccados» ~. Porem os Escribas e Phariseus indignaram-se diiendo entre si: «Quem pode perdoar
peccados senão só Dcusn 7 !'Porém, logo que conheceu os seus pensamentos, disse-lhe~: uPois o que é
mais facil, dizer: são-te perdoados os teus peccados, ou dizer: levanta-te e caminha: .lvfas para que

saibaes que o Filho do homem tem o poder de perdoar
Ego et Pa ter unum sumus .
Si non focio opera Patris mei, nolite cre<lere mihi, "si autem facio, operimos credite, ut cognoscatis et credatis' quia 1Pater
in me est, et ego in Patre. Jo ,1. X, 36-38.
·
3 Qui \'idet me, \•idct et Pntrem.
4 Non cr€C:itis quia ego in Patrc, et Pater in me est? Alioquin propter opera ip•a credite . Joa . X IV, 1 1-12.
5 .7',latt. IX., 1-6; Luc. V, 20 - 2;. Sobre este milagre, ve ,\fal'º"ªtum, in Matt. ibi; Trench, ob . cit . , p . 214 e seg .
' Remitturitur peccata tua.
7 Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus?
1
2

os peccado.,-: diz no p<1rnlyti...:o: eu te digo, levanta-te,
toma o teu k·ito e '~1e para tua casa» 1. Como se vê
da mesrna n;.1rrnçúo cvangclica, este milagre foi directamenle pratic<.tdu rara prí.lvar yue Christo tem
o poder de perdoar os pece<.1 dos, e porisso, que é
verdadcirnrnentc Oe11s , podendo só Deus, de facto,
perdoar os peccados .
>lem pode obje...:tar-~~ que elle SlJ perdoa os
pecc::idos por poder mi11istcrial, por4uanto, não se
faz menção nenhuma d'cstc poder ministerial, quer
no texto qu<:r no contexto, mas, pelo contrario, quer
o texto qut:r 1h togares pL1r<1/ldus, mostram que,
ellc fizcrn isto pnr poder proprio; pois dize-se (4):
((E vendo os seus pcnsamentos>>'.2; na verdade, toda
a Escríptura attcsta que sü~Dcus pode conhecer os
cora\'.Õcs e os pensamentos dos homens.
Alem J'isso, julgando us Esl..'.ribas, que só Deus
pode~pcrdoar peccados, e tambem que Christo não
é Deus/ Christo, querendo retorquir-lhes, prova
que é Deus e que, como homem-Deus, pode perdoar peccados.
Confirma-se pelos logares parnl/elos 3 , dos quaes
se colligc, que cllc não só perdoa peccados, mas
que este poder lhe é por tal,~mancira proprio, que
o communica aos Apostolos.
55. Observacões .
(8) Os~ dois' argumentos ' apresentados acima
para provar a divindade de Chri~to 1 podem reduzir-se a ~um, do seguinte modo: Christo affirmou
por muitas vezes q11e era Deus: e demonstrou por
QuíJ est facilíus t!icerc : Jimittuntur tihi rcccata, 80 dice~ l.!t a11te111 sci,1ris, qyia Filius hominis lzahet
potesratem i11 rerr!i dimitte11di pet~c ata, me paralytico : tibi dico,
!Urge, tolle.Jeccun~ tuum:ec vad~ 10 domum tuam.
2 Et .:u~ · v1d1s5cc cog1tauo~cs eorum.
i
Luc. \ili, '4-8; Joa . XX, 23.
1

re: surge et amhula
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milagres a \'(!rJa<le J'cstu attirmação; logo, Christo
é verdadeiramente Deus: porquanto, se não fôra
verdadeiramente D~us, a Providencia nos teria enganado, permittindo; que um impostor usasse do
poder divino para persuadir-nos falsidades, n'uma
coisa de tanto momento, que dizia respeito á salvação.
(D) Além d'isto, o argumcn to tirado dos milagres, e, não pouco, corroborado pelos vatici11ios
feitos por Christo, e tanto mais, que se se confrontarem com os vaticinios do Velho Testamento, logo se patcnteium muito mnis claros e mais dete~mi
nados; rorém d'ellcs jü fallümos no 7i·. da Verd.

Relig. n. 187.
56. As difficuldades L'.<>nlra a possibilidade e
realidade dos milagres, jü foram resolvidas no Tr.
da Verd. Relig. (n . 72 e scg., 176 e seg.)

Art. IV. A divindade de Christo provase pela prégação doa Apostolo•
e Evangelistas 1
57. Em vista do que fica dito, Christo atfirmou
que era Deus e provou-o com milagres. Mas affirmando os Unitarios e llacionalistas que este dogma fêm1 intcir<1mcntc desconhecido dos Apostoles;
contra ellcs vamos provar yuc os Apostoles e os
E ·vnngelistns ensinaram evidentemente a divindade de Christo; e por aqui se rnmolidará não pouco o argumento, sendo os discipulos optimos interpretes das palavras do Mestre.
O nosso argumento pódc enunciar-se da seguinte maneira:
1
_
Cf. Perrone, ob . c it . l. II,.: . ti·'.lO; Lidd011, ob . cit . lect.
5-l>; Gore, The lncarnat ion of thc 'ºn of (lml, le.:t . III; Troncy,
ob'. Clt . ; e. Danais, La Divinic e de .1 .-C . et les Evangiles. ap.
Sczmce Cathol., Nov . 1895, p. rofü e scg . ; Dec. 1895 .p . e seg .

Os Apostolos e Evangcli~tas crêram e ensinaram que Christo é vcnbdciramcnte Deus; mas esta persuasão intima e <l pregação publica não póde
explicar-se, se núo lhes tivcni sido revelada a Divindade de Christo; logo.
58 . I. Pro11a·sc primeiro que ludo a maior : 1.º Pelo teslesm1mlro dos quatro F1 a11µelislas.
Deve comtudo not ar- se, que mio é d'um ou outro
1

texto, m a s de todos tomados junct:1mente, gue o argu·
mento se torn a omnimod:1rnente eflicaz, de maneira que
não p ódc ser pcrccbid:1 toda a força do argumento se n5o por aquellc que ler os quatros Enngelistas por sua
ordem, com o fim de descobrir o que alli se ensina a
este respeito,qucr explicita tJUCr implicitamente.
j~. (A) Comecemos pelos ~~ ,n10pl1cos.
Estes, na vcrdadt:, não ensinaram tiio explicita e claramente a di,•indadc de Christo como S . .João, o qual
ex professu escreveu ., srn Evangelho para refutar os
hereges que j<i então expressamente combatiam este
dogma.
.
P orquanto, cscrcvcr:1111 no tempo cm que era mms
conveniente prégar ;mtes a missão divina de Christo do
que a sua divindade ; por um lado os Judeus, que estavam eivados de muitos prcjuizos contra este dogma, deviam prepa_rar-se para .° rc.:~b~r; e por outro lado~ uma
vez adm1tt1da esta divina m1ssao 1 desde logo os restantes dogmas m:mifestados por Christo, entre os guacs s.e
continha o d:1 st1a propria divindadt'. podiam ser accc1 tos com maior facilid <1 Jc.
Porém se forem c:-;.aminadas attc11tamentc e sem
prejuízo ~is coisas que escreveram a respeito do mestre,
com bastante evidencia se colligi rá que elles conheceram e prégaram a divindade de Christo.
(a) Primeiro que tudo, os tres Synopticos chnmam
muitas vezes ao Mestre Fillw de l>ms, e o exh1bem como approvando aquellcs que O chamam com o mesmo
nome.
E na verdade, do seu modo de foliar se collige que
Elle não é filho de Deus no s<:ntido commum, ou um
dos filhos de Deus, mas Filho de /)eus no sentido mais
eminente e intcir~1 mentc singular, Filho de Deus simpli-
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citer (no originai grego iv iJ.·1•;, ~to ~' o Filho por cxcellcncia, tlie son). Porisso, o Pac falia-lhe como se fosse
fil 10 unico e cspt.!cialmcntc ;1maJo: «i\leu dile.:to filho,
objecto das minhas compla.:enci:1sn 1•
O proprio Christo, na parnbo; a dos vin hateiros, compara-se ao verdadeiro füho-faffilias, ao passo que os
prophctas são súmcnte servos :?,
.Mas aflinna a coisa com mais clareza, quando reivindica para· si scicn.:ia cgual á sciencia do Pae, e porisso, uma sciencia vcrdadcirnrncnte infinita: «Ninguem
conheceu o Filho seniio o Pac; e 11111p1em conheceu o
Pae S<'lllio o Filho e ;1quclk a Ljt:crn o Filho o quizer
revelar» 3 •
Declara n'outro log;ir~ q11c clk: mesmo J()ra conhecido como Se11fwr pelo real Psalmista ·'>.
Por outro lado, os Evangelistas. narrando a conceicão miraculosa de Christo' e ch:unanJo -o Emmcrnuel
éque se interpretou: l>i.:us cumno ..;coi, segundo a prophecia de Isaías acima exposia 1n. :-1~1 40), mostram com to·
da a clareza que não é meramcn:c um homem, mas Filho de Deus no scnti<lo proprio i: .
Narram cgualmcntc que ls;:bel, por inspiração do
Espírito Santo, conhecera a mJe de Christo por mãe
de Deus: «D.onde me vem a dita de me vir visitar a
mãe do meu Senhor ? • 6 •
E na verdade, no Novo Testamento, a palavra Senhor, sempre designa o verdadeiro l>eus, e por outro lado, o contexto assim o exige i, crr.pregando-se logo mais
abaixo a mesma palavra para dc:;ignar a Deus.
Adduzem egualrnentc Zadwrias, o qual, por espírito
prophetico, chama o Christo-Mc.ssias 11 Allissimo, Set

Filius meus dílcrtus, in quo mil1i complncui.

,\.f,ztt. IIJ,

17; XVII, .S; 1\f,uc. 1, 11; IX, ti.
i
,\ fatt . XXI, 33- .H.
3 :"lemo novit Filiu111 nisi Patc1·; 1:cque 'l'atrem quis novit
11isi Fi/111s, et cui \'olucrit Fllius revelar~ . Matt. XI, :17.
4 .Matt. XXII, 41-45.
~
Mali. XVIII, 25; Luc. 1, :>S .
6 UnJe hoc mihi ut v.:ni<1t mat-:r Hornini 1nci ad me . Luc.
J, 43.

..,s.)

7

"Perficientur ea qure di.:ta sunt tihi

•

Luc. 11 76·7~ .

11

Domino» (Luc. I,

nhor, Ot·imte do alto; cujas palavras declaram na verdade a natureza e origem divina de Christo.
Porisso~quando se descreve a prégaçiio do Precursor,
chama-se á memoria a pro} heciu de )saias, onde se annuncia de antemão a divindade do .Messias, e a mesma
se entende de Christo : o Preparae o caminho do Se11lwr,
fazei direitos os seus arnlhosn •.E todas estas coisas tomadas juntamente mostram que Christo é Filho de Deus,
não um qualquer mas verdadeiro e proprio.
60. (b) O mesmo consta do modo como os Synopticos referem os mifo,i;n:s de Christo; porquanto, como acima notmr.os (n. ·H ~4l'. Christo apresenta-se fazendo milagres'. não como leµado, que obtem o seu
poder de Deus, mas por 1•11·/udt! propria, como se fôra
o Senhor supremo de todas as cois,1s a guem obedecem as leis d:1 natureza ; e até mesmo opéra alguns para demonstrar a sua divindade.
61. (e) E nem isto consta com menos clareza da
doutriua CjUe Christo préga. Porquanto, rei\'indica para si o poder de perdoar pecrndos corno propriamente
seu, apesar de só Deus poder perdoar peccados, e de
facto exerce este poder, sem jümais declarar que lhe
fôra delegado t.
Além d'isto, perdoa os peccndos, cm razão do amor
que lhe é tributado, como se feiram offensas inHigidas a
si mesmo J; o que optirnamente declara a sua identidade com o Pae.
No sermão da mont:mha, manifesta-se como Legislador supremo, cuja autoridade não é menor que a do
Pae ; o que na verdade se colligc d' esta 01 ação tantas
vezes repetida: a Ouviste que foi dicto aos antigos ...
Eu po1ém digo-vosr ~ . . .
Em segundo lagar, preceitua aos discipulos, que crêam
n'elle mesmo, assim como crêem no Pae, para que
amem a elle, como amam a Deus ; de maneira que a fé
em Christo e o amor de Christo, são condições necessarias para a salvação: «Logo todo aguelle que me con1
Parate viam Domini, rcctas fa<.:ite semitas ejus. Ma1·c. 1,
2-3; .:fr. Isa. XL, 3 .
2
f.f,111. IX, 1-6; Luc . V, 20-2S.
i
Luc. VII, 47 .
1 Audistis quia dictum est antiquis . . . Eço autem dico
vobis. Alatt. V, 2r, 27, 38, 3<f. etc.
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/Í!ss.11' cm prcsenl.'.a dus liomen,, tambcm eu o confessá.rei cm presença do meu Pac que está nos ceus ... Mas
quem me negar em prcscnca dos homens, tambem eu
o negarei cm pn:sen~a do meu Pae que está nos ceus ...
Quem ama O p<lC.: Oll a mãe, lllais do que <1 mim, não é
digno de mim . .. Quem pcder .1 sua alma por mhha
causa, encontrai-a-lia" 1
E na verdade. tod; 1s estas cnisas se entendem con·
vcnicntemcntc.
<:hristo é vcrJ:idciramente Filho de
Deus; porem, · se Christo é um simples legado, são temcrarias e confusas.
Alem d'1sso, os seus discipu :os, devem ser bapti·
sad~s em nome_~º- l\1c, do Filho e do Espirito Santo•~; o que d1fhcilrnente 11ode entender-se, se o Filho
não é egual ao Pae.
Porisso, Christn apresenta -se corno juiz supremo, o
qual quando vier na sua rnagcs1:1de, circumdado pelos
anjos, estar;i sentado :i(•bre a sédc da sua magestade e
remunerará os que serviram ;1 ( :hristo, e punirá com
eterno supplicio os C'jUC () desprcs;1ram ~.
E na \'erdade ,\an ta 1 poder de julgar todos os homeo>
ainda mesmo quat~to üs suas acções interiores, e de ::is
remunerar ou punir eternamente, só a Deus compete.
Logo, os Synopticos, de muitos rn•x1os, ;iinda que menD~
explicita e claramente do que Jofío, cnsin arnm a di\'iíl·
dade do seu Mestre .; .

62. (8) Ninguem pode duvidar que S . .foão ensinara claramente a divindade de Chri~to:
(a) Elle mesmo,. junto a~ fim do Evangelho, diz o ~e
guinte t : «Esta~ cots~s porc!'!' foram escnptas para crerdes que Jesus e Chnsto. i'l/lw de Deus, e para que,
crendo n'elle, tenhacs a vida cm seu nom~•:
~
(b) Realmente, no prologo, afl!rma a .divindade: do
Verbo, descrnendo a sua etern1d:1de, 1mmanen~ia no
Pae, a consubstancialidade com elle e a sua virtude
e readora~ aflirma depois que o Verbo se _fizera ~ame, e
vê-se evidentemente do contexto, que o Verbo Encarnado não é out1-;1 C1Jisa mais semío o mesmo ( :hristo, como confessam os proprios Racion:1listas ~.
.
Por outro lado, ;1 111ai1)r parte dos t~XW'> que ac1m.a
referimos (n. 4'!·.1-p, s;ÍO ti1·ados do l·,vangelho ~e S.
João, e mostram clar:iinente que este Apostolo pregara
d'um. modo especial ;1 tfü indadc do. seu Mestre.
.
O mesmo ensinou nas suas Epistolas, como se vc
d'estes e semelh.mtes rcxtos : •Todo aquclle que confessar que Christo é /"ilho de /)eus, Deus perma!'lece
n'elle . .. Porque sabemos que o Filho de Deu~ veio'. e
nos deu o sentido para conhecermos o verdadeiro De~s
e e!.tarmos no seu rerd,1deirn Filho.» 4 Mas que mais
diremos, sendo os 1'rop1·ios advcrsarios que confessam
isto mesmo!

se

1 Omnis ergii qui an~fitebitur me .:oram hominihus, Lontitel>or ct ergo eum ..:oram 1'ai .., . mc.:o qui í:i .: :l'li .'> c st. Qui autem rie
!f•ll'Crit 111t• ..:oram i1ominiln 1s, 11 c.: ,.:al><1 cl c:;.;o cum coram Patr;:
meo qui in (tdis c.:;;t . . . (~u i amat patn:m aut matrem plus q147111
me, non est me dí~nus . . . <J11i pc.:rdidcrit animam suam proft~r
me, inveniet cam . 1\.fatt. X., :lz -3'1 ·
1
ln nominc Pntris et Fili:' ct Sri:itús S. Matt . XXVIJI, 19.
l
.-\ foi! . xxv, 3•--l i.
1 ll'a,1ui se v;::, 'iU<llll C .: falsa a a1lir111a<j;Ío Jus Racionalistas,
de que nenhum Ev<1n~elisr a . aJ/ira S . .hão, ensina rá a divindace
de Christo. Isto mesmo o tinha Jito Juli;ino Apostata, cujas p~h·
vras assim refere S. Cynllo All!xmrd. :e. Julian. 1. X): cdesulll
quippe illum nequc Paulus 1>eum Jic<!;c ausus cst, neque Mat·
thaeus, neque Lucas, ncquc Mar..:u~ ; std bonus ille Joannes, c1111
scnsis>ct magm1m mult1tuJ111 e m in plc:risquc urbibus Graecis ~ :
Italicis jam tum eo morbo c:irtam cs,c ; audiretquc, opinor, monu ·
menta quoque Pctri et Pau li, dam quiccm, sc<l tamen audiret ca
coli, primus id prodcrc. ausus csto . OS [loutor refuta eloquente·
mente a opinião de Juliano.

63. 2.º Peln !este1111111'10 dos .·1postolos.
Dos Apostolos é conveniente citar os principaes,
principalmente S. J>edro, S. 'J'l1i.1p:o e S. P.w{o. e _tan-

to mais~ que são clles os a.l :cus;idos !?cios Hac1onah~tas
d'ho1e, de discrepai-cm multo entre s1 a este respeito;
porém j<i fallamos de S . .!oâo.
.
(A) S. Pt'dro, (a) prégando ao~ Judeus, dcpo1~ ~o
Pente.costes, disserta mais explicit•.ui:1entc sobre ~ m1ssao
de Christo, do que sob1·c a sua d1v111dade ; ponsso, que
1

Haec nu tem s.:rirrn sunt u~ crcJatis q~1ia _Jesus ~st Chris-

tus, Frli11s Dei, ct ut creJentes, \'1tam habeaus m nom1ne e1us ·
Joa. XX, 31.
.
•
2
Joa . l, 1-15; cf. deDeo Trmo, n. 6t<-1:19.
,

Assim Bcwr. cm Liddon. r . n8 .
..
Quisquis confcs~u s iucrit q~1onia_m_ .les·.is_est 1:'•iws Dei.
Deus in eo manet .. . Sc1mu~ quoniam l•1hus De_1 vem.1, et ded1t
nobis sensum, ut cognoscamus verum Oeum~ ct s1rnus in 1•eP"O Filio ejus . .loa. JV, 1 ~, \' _, zo.
J

1
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os Judeus, só com difliculdade podiam logo co h
ta verdade ; emprega, porem taes cilavras n ecer essua mente podcsse ser entendida cJ~ b t , parai que a
Porq
t
d 1
<
as ante e areza
ua~ o, ec a ra abertamente que Chri t ,
].
1e que David chama Senhor t . na se
d s o e aqu_e chama a Christo cAuctor da ,:idao ~- ~~nt a rregaçhao,
ma-o «Se11/zor de Iodas as cois1s » a.'L~ u ro odgadr c a.
do i t
t
d ·
· ' · · r~, na ver a e tus o, orna o JUllté.lmente, convcm sómente a De'
us;
!ogo.
_(b) Nas suas Epistolas ensina a mesma coi , .
.
me1ra declara ' que o Espii-ilo d • Cl . t " s11ª' na pnProph t· . .
e
ir1s o ia ara pelos
e as' e, na verdade, sei Deus pode ins i
rrophetas; no fim da mesma, louva a Christ~ rar o~
1ormula que na F - ·
. .
com a
,si..rrptura, se pn:drca sómente de
'
D cus .. «Ao qual
pertence a gloria e .
.
1
J,

J

Cll!os dos scculoso !l; na se;unda ch·1~n~~pc~~o pe oDs se.
nosso e Salvador Jesus Christ~.'
,
o. cstre eus

s._

64 (Si_
Paulo ensina mais C.'ij1licitamcntc a d'.·
dad e de Chnsto :
I\ m-

d

g) N:. Ep. aos Rom:

chama a Christo Filho pro,,rio
eu~ ? e pouco abaixo escreve a respeito d r
mo· oCuios pa
o mes.
. es sao os mc:-;rnos de quem descende
tamb~m Chnsto segundo a c:irne, o nua! é sobre tod'a s
as coisas Deus bemcict0
j
.,
.
· ·
. · . por _hX a ~t eternidade• 1. Os
U!l•tanos
e os Rac1onal :stas aforrnam
nao se prédicam d Ch . .
que estas palavras
.
e
rrsto, m as de Deus Padre- é po
rr?so,, q~e o ponto d~ve pôr-se ;:ntcs das palav~as' po~
c1t~ . ~~d~ ~ore~ , 15 to repugna á auctoridade dos Co1go_s, J\I. rn o somente com pomos quatro entre •
2
Cod1g.)s d1fferentemcntc da Vulgat ·i á .
'd d d' 0
11eT"sóes anti aas
•
. ,
• ' ' .iucton a e as
V ln·
. . ri ' qt1c apresent::irn o mesmo sentido da
u.oata' a,s regr~s da grammatzca , devendo o renome
q111 __(~~~l'.1_r~fenr-se an nome proximamente /receden1
Act . H, 34 .
Auctorem
vit,u. Act . IH, 1 5.
3
D c,m11111m omnium . Acr X "ti
4

e

d?s

1 Petr. 1,

I,

J. 5

1

11 .

·

' J

·

Cui esc gloria et imperium in saecu!a sacculorum. fl Petr.

Rom . VIH, 3 2 .

7
Quorum patres t
·b
nem, ui est su r
' ~ e~ qui us c~t Christus secundi:m carIX, 5' q
pe omm~ D~us benedictu~ in aeternum. Rorn '

te ; repugna, Ílnalmcntc ao co11Jexlo, não havendo nada
que indique a mudanc;1 inop inada do discurso 4•
(bJ Além d'isto, attribuc, n'outro logar,a si mesmo a
semelhança pcrf'eila com o / 'ac; a O qual é a imagem
do Deus invisivcl» "1; a eternidade: <(o primogenito de toc:!a a creatura»; a polt.!11cia o·eadm·a: an'Elle mesmo foram feitas todas as coisas no cw e na terra .. . todas as
coisas foram creadas por cllc e n'elle mesmo» 3 ; d'onde consta que niío só por Ellc, mas por causa d' EII<!,
como fim, foram crc.1das; a cg1t.1fd,1de com o Pac: aO
qual existindo o& forma de Deus, mfo julgou rnpina fazer-se c~ual a Deus11 ·1 •
(e) F111almcntc, o at:ctor da Hpislola aos Hebr·eus,
que, quando n<io f<:lra feita pelo mesmo Paulo, com certeza o fàra por um dos seus discípulos, niio só affirma,
mas prova com muitos argumcnt<•S a divindade de Christo : «Ao qual const ituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez tambeir1 os sccu los ... " ''
6j. (Cl S. T11iago escreveu sómente uma unica Epistola, que é moral e não dogmatic.1, e porisso, não expôz tão larga e dircctamente a sua mente a respeito da
divindade de Christo; todavia suppóe-na, qu:;ndo, na
propria inscripção r., se dedara ~ervo de Deus e de nosso Senhor Jesus Christoi e trnnbem ..:iuando applica indifferentcmente o nome de ~enhor (>u"'"') quer a Deus
Pae, quer a Christo i; porquanto, n;ío podera fazer isto
se não acreditara que Christo é verdadeiramente Deus.
Logo, consta de todo o gcncro d~ <ll'gumcntos que, quer
os Evangelistas quer os Apostolos, ensinaram unanimemente a divindade de Christo, jü explicita, jü implicitamente.
1 Cf. f.'orl1(}' , ~p i .:i \~ ~ . li, p. 2+ i: scg . ; Stre11tr11p, th I;
Aljord, (jrcck Tcst ·, ihi; Moufr . Thl' E~'isck to th<: Rom., ibi.
2
Qui cs t imago llci invisih ilis .
J
ln ipso condita sunt uni versa in .:oeli~ ct in terra . . . om·
nia per ip.mm ct i11 ip<o <
'reata sunt . f:oloss . T, 15-1 R.
• Qui cum in Jormd I>ei cssct non rapin a m arbit ratus est
esse se aequalem Dco . <J'hilip . II, ti.
~ Quem o.:onsti1uit hc rcdem univers o rum, per quem fecit
et saecula . .. Hcbr . de Deo Trinu. n. 71. Ad fusiorcm expositionem Pauli d octrinac h;ic de rc, cf . Liddon, oh. o.:it. p. JoG-356,
aliosque auc!ores superi us .:irntos .
6

Jac. 1,

Jirr . V,
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66. li. Declara-se a menor. A persuasão intima
dos Apostolas e a sua prégação pu~lica, suppóe a
revelação da divindade de Jesus Chnsto: porquanto, ou lhes foi revelada ou por fllles iin:cnt_ada com
um certo cnlhusiasrnn cc~1); mas a pnme1ra h)·pothese, é inteiramente loh'ica e coher~nte comsigo
mesma~ ao passo que a scg1mda rcp_ugna.
.
1 .º Se se adrnittir que c-,ta doutrtna fôra ensinada aos Apostolos pelo rnc.s mo Christo, entã~ e~
tendc-sc pcrfeiwmente como todos , desde o prmc1pio, a ensinaram unanimcmentc, como perscverarnm n'aquclla prégal,'.i.ÍO atL; ao lim, e nté mesmo por
clla derramaram o seu s<111g11e; por,1rnmto, n'cstc
caso, nada mais iizcr;.1111 de que cump1-ir o prcc~ito
divino: «Ensinando-os a observar todas as cOisas
que eu vos mandei n \ e realmente, attesta:i1 que
não fazem mais que prégar senão o que Vlfatn e
ouviram 6 : cd) que ouvimo·>: n que vimos com os
nossos olhos o que vcrilicamos e as nossas mãos
tocaram no Verbo du vida, é isso mesmo que vos
attestamos e annunciarnos"
67. 2. 0 Pelo contrario, se se ?is ser com alguns
Racionalistas, que aquclla doutrma como que fôra
creada pelo cnthusiasmo d1>s Aposto~os, rcst~ explicar como é que doze pescadores, simples e ignorantes da philosophia, poJeram cnc:ontrar um. t~l
dogma que envolve cm :;i o rnystcrrn profund1ss1rno da SS. Trindade; de que moJo ousaram pregar uma doutrina •<que era um csca~dal~ para o~
Judeus, e uma loucura para os Gc11110s>1 ·; como e
que derramaram o seu sangue para attcstar um fa1

Docenrcs eos serv;ire omnia q11ac.:umque man<lavi vobis .

.M att. XXVlll ,

20 .

.

.

: Quod audi~· imus, quod vidimus oculis no.s!l'ls, q_uod pers peximus ei manus nostrae ~· 0ntre ct ;1 ve r; 1111 d e \· c rho vitae . . . ct
testamur el annunnamus voh1s. M(ltt . XXVlll, ·! o,

cto cuja falsidade optimamcntc conhe<.:iam; corno
é que, finalmente, podcrnm persuadir, quer aos Judeus quer aos Gentios, que um simples mortal, que
expirou ignominiosamcntc na cruz como um malfeitor, é verdadeiramente Deus, e verdadeiro Filho
de Deus 1• Emquanto se não dér explicação rasoavel
a estas coisas, seja-nos licito crêr que os Apostolas
ensinaram a divindade de Christo, porque lhes fóra
revelada peln mesm > Christo; o qul! por outro lado já ficou sufficientcmcntc provado.

Art. V, A divindade de Christo demonstra-se pela fé da Egreja primitiva l!
1i8. At~ aqui tcmds dcmrn1straJo a divinJadc
de Christo pela Escriptura; pDrém :-ittirmando os
nossos advcr:-.arios, que aqucllc dngma S(Í fora encontrado no terceiro scculo, principalmente na escola Alcxandrin~1, que se applicou a harmonisar as
doutrinas da philos<>i'hia oriental com o-.; dogmas
christã ns, n5o d·_. i:xad d 1~ ser util mostrar qnc adivindade de Chri->to flkll jú crida íl ' IS priml!iros secu\os da Egrcja como dogma fundamental. O ar1
O,; homcn~ n5o s~o fa:i!nw n tc in:linados a aceitar facilmente estas coi ':t ', com•> r·e,: 1;111H."11tc o ~i chenc l.iJJ011 •oh . de.
p. 273-2 i 4) : 11A hypothcsc de que Jesus f<ir·a dcif~:.Hlo pelo enthusiasmo, suppõc wi gt::ncro humann 11111a ;1ropcn5ao cont r·aria ao
qu( ensin;i a e xperiencia. º ·' homens geral1111.:11rc lalla~,lo, não .se
inclinam a attnh111r gr;inde virtude ;10s seus conc1dadaos e muito
men o s ori:.;em di \' in :•. E 11;1 ,·c rd adL', '"' c.;c riptnres qu e allirn1am
que Jesus Christo r~·• c• hna hn11us diyi11<1s _di'(' l' llsadas pdo cnthusiasmn do s Pº"º ~ • hem mos1rnm a 1:nheci!1dadc dos seus aq~u
mentos. Aflirmando insistentemente, que nada f<ira mais fodl aos
discipulos da cJadc apost<1!i ,:a, do que ter fr nn Jivida<le ,10 Mcs1re, regeitam com ohstinaçiío indomavel esta 1·cr<lade, npesar de
demo~strada com milagr e s hisroricos e argumentos racionaes firmissimos, tanro cnt:Í'l. <''>mo nos nosso tt'mpns" . Ci. Bos.rnet, P;:iné gyrique de St Athlr.:_. . .
.
l 'Petal'lllS. de rr11111 . 1. II; Afarttllll.<. oh . Clt . , !. IV-V;
B11rto11, Testimonics of th.: Ante·!\icenc Fa1hers; Gi11oi1l/1iL1C,
Histoire du dogme catholÍLJlle, 1. VII-X; Stentr11p, th . .'i: Liddon,
ob. cit . lc-::t . VII ; Grll'c, o h . c it. lecr . IV : Mo11.Mbrt;. Confér.
1878, L'affirn1atirin chrétienne.
Theolo~ia Dof;matica-Vol.
1~

+º
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DA DIVINDADE !lE CHRISTO

gument.o po.dc propor-se do seguinte modo: cons~
ta da. h1sto~1~ que jü dcsdl! os primeiros tempos da
EgreJa a d1v1~1dadc de ~~~risto fora ensinada pelos
P~stores e cri~a pelos heis, mas esta fé da Egreja
nao pode cxphcar-sc, se 1üio se admitrir que aquelJc dogma fora revelado; logo.
69. A maior cu11s~a do f.t.·stem1111ho: 1. 0 da Egreja
docen!e; 2.º da Egre1a º''<llllt: :· 3.º. da Egrcja paciente.
.' · Pelo testemunho da 1'.f-in:;,z doi:c11te. A Egreja
ensma pelos .~rmbolos, pelas obras dos Padres e dos
Dou/ores, pelo modo de ob1-.11· com ns herejcs e pagãos.
(A) Nos ~rmb~1~os. <)s synibolos antigos profes.>am
abert,amcnte a drvrndmle de .lcsus ( :hristo:
, (a! A fo1~n1a Rom<J11<1 do ~ymb,lo traz estas pala' ra~ · 'Crc1°. cm Deus Padr:c ( )mnipolente, e Jesus
;tn~~to sc~1.Jtlh~ 1~111co nosso !'>l•11/w,.,, '.; mas as palm'ras
umu: e Srn!io~,, • mostram que aqui se trata do filho
propnamcnte dicto, e n;ío dn till10 adoptivo. O mesmo
se encontra na form:t .·1/i·il:uii.i.
, (b) ~a forma I·lispm'iica e (,',1llicc111a accrcscenta-se
alem d Isto que Christo ((e 1 )cus (' 1/USSO Scnhon3.
(e) A rorma Alc."\mtdrilw, depois das palavras «Jesus
C~nsto~ , traz as. palavras ~cµuintes: opor quem foram
fez/as todas as corsas, lJLIC e.\rstem no ceu e na terr.'.I• 5,
Palavras semelhantt:s encontram-se n<J forma Antl110clw11a _e Je~·vs_v~1-11~i"111<1; poriss o, <.'. inJubitavel que a tod~s os chnstaos fora proposta como artigo de fé a divindade de Jesus Christo e;.
70. (B) Pelos Padres:
(a) No pr~mciro scculn, S. (.'/e111e11/e i prova a divindade ?e Chnsto por este lntc• da Escriptura: stu és
~-filho, cu gerei-te hoieu'. Do 111cs1110 modo ,S. IgnaL

1 .Credo in D.eum P.1trem on111ipnt..:111c111, l"t in Jesum Christum, ._fliu~1 911s u111c11m Do11111111111 no~trurn . ·
f;nrcum et Do11111111m .
3
Deum ac Domim1111 11ostrz1111.
·t .lcsum Christum.
Per qu<!m 011111i.1 co11Ji1.i s11111 qu.r 1n ccclis et in terrà
sunt.
6
Den1ing, n.2-13; cfr. lfatilfol, Li1r,:rat . grecque, Pnris
18 97,p.69.
'
i
Ir:orinth . n.36.
~ FiliLrs meus cs tu, ego hu.Jic !;jC11ui t~.

cio Martyr chama a Christo Deus, pois escrevendo aos
Romanos diz (n. ti): cPermitti que eu seja imitador da
paixão do meu Deus» 1; da mesma sorte cxhorta os fieis
a nunca se separarem a «Der1 Jesu Christm. Finalmente,
Hernuzs, cujo livro era lido cm muitas Egrej as, chama
a Christo Filho de Deus, «que é mais antigo do que toda a creatura, e assistiu no conselho a seu · Pae para fa.
zer a creatura e que sustenta todo o orbe• ~.
t_b) ~o segundo scculo declara S . .!11sti110 Martyr 3
(lque Chri!'.to é o Filho que só propriamente se diz Filho e Verbo gerado antes d;1 crcatura, pelo qual Deus
desde o principio crcou todas as coisas». Do mesmo
modo diz Atl11.'1Mg-uras ~ : «chamamol-o Deus e ao Filho
seu Vcrbon; e accrcscenta yuc rodas as coisas foram
feitas por Ellc. E nem de Jiffercntc modo falia S. Ire11eo, quando compara o sacrilicio cm que A brahilo estava prompto a immolar a Deus o seu Filho rmr/~c11ito e
dilccto: ao s<icriticio cm que Deus imrnolou pela nossa
redempção o seu filho dilccto e 1111ige11ito, ou aflirma
que os .Magos otfercccrnm incenso a Chrislo como a

Deus.
No terceiro seculo, Tert11lia110, quer no livro da
Prescripção, (cap. III), quer no livro contra Praxcas,
affirma não só que Christo é F lho de Deus e Verbo, pelo
qual todas as coisas foram feitas, mas demonstra-o com
argumentos claros.
Porquanto, assim argumenta contra Praxea (c. 17):
aE os 110111<'S do l'a<', 'i.)cus, omnipotente, Altíssimo,
Senhor das virtudes, Rei de Israel. O que existe, emquanto assim o dizem as Escripturas, estes dizemos
que compeliram ao Filho e com estes viera o Filho, e
n'estcs obrara sempre e que <t~sim os manifrstarü cm si
aos homens. Todas as coisas do Pac, diz, sáo minhas.
E porque o n:fo scr;ÍO lambem os nomcso ? ~
Pcrmit ti te u t ego sim imitator passionis Dei mei.
Qui omni crenturà antiquior cst, et in consilio Patri suo
adfuit ad condcnda:n c~caturam, quiquc totum sustt!ntat orbem.
Similit, IX, 14.
J
Filium, qui solus proprie Filius Ji..:atur, ct Verbum ante
creatutas gcnitum, per <JUCm Deus ali initio omnia creavit . A.polog. n, n. ti.
' Dcum dicimus ct Filium Verbum cjus. Legat. nn . 7, 9,
10. Advers. ha:rcs . 1. Ili, q; 1. IV, S.
1 Et 11omi11a />,11,.is, 1)eus, Omnipotcns Altissimus, l>omi1
1

2
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E nem de differente modo fal1C1, S. Hypo lyto : «rJ
ncccssario, que mesmo contr_a vontade confesse a Deus
Pae omnipotente; peus ..fi-:1to homem, a qu~n:i o Pae
submetteu toJas as coisas akm de s1 e do Espmto Santo e qu" estes são verdadeiramente tres~.
' Na Égreja r,rega temos o testemunho d_e S. Clemente
Alex., o qual diz t: uScnhnr n~ apparenc1é. desprcsac!o,
mas realmente é acforado, exp1ado1·, ob_se··,r.ad_or, manso, Verbo di11i110, Deus realmcn_tc marnfe;11ss1mo, <e_d_quado ao Senhor de todas as coisas, porque era seu Filho, e o \'erbo era nºcllc,, .
.
. .
Nem menos explicitamente cn~inou On ,i{lll~S a mesma doutrina, principal mente na obra. ~ontra Cels?, onde primorosamente desenvolve ::_s ?1thc_L1l~.~1des d estes
philosophos, demonstrando que Chn ;to e l ilho de Deus
proprio, Verbo _eterno, .gerado da mcsm:.i rwtureza~ encarnado no seio da Virgem 1 Quanto aos outros Padres vêde os auctores cit ~ 1dos '• .
7 1. (C) /'~lo 1!10do. ~e. o/lr,H" da Egr~ja. Entre os
inimigos da Egreia prmrn1,·a,
. ,
_
(a) uns, e?~º os P.bw'.m!as. os Cor111./11a11os e•~:,
negaram a d1v111daJc de U~r1sto: na verdade .. a Egr"Jª
logo os com.bateu, e cons1dcroL~ a sua he•es1~ •como
uma apostastn que nega a_lkus , .• ~os refutou, t1pp~l;an
do para o consenso unarnmc Ja r..:gre)ª• ::1ara a pregação apostolica,, para as sagradas l·,scnpturas, como pode ver-se cm S. ln:nto •·;
.
(b) outros, pelo contrario isto, é, os pagãos, espec1alnu~;irtutum, R cx Tsraclis, Qui c,t , quatcnus .itn ~c!·ipturx ?icunt,
hrec dicimus et in Ftli11m <'0111ret1ss <' ct rn h1s 1· h':'~n ve_msse, et
in his ~e mpcr e1fr;,;c, L'! ~1c c;i 111 'e ho1111111hu,; nnri1!estas,e. Omnia, inquit, l' <1 tris 1m·a ,-11111. • .ur no11 c·t no~11111 ;1 .
.
.
t
Ncct-s'c ,:,t ut, q 11 :111; 1·1s n ...111. t" onht .::11 1,r . D)~ ,11;1_ '.ªt·r.e1~
omnipotcntcm; f),•w 11 f.1c111111 /111111111 r ·111 , , .11 r>11111.1 l .1;~1 stlh)eC1t
pnt?ter se c:t ~piritum ~ -, ct Ji., , c"sc: \L'"''' tr'.'·' · <,..or1t !\'nct11m, 6. ·~ Dorr:mus spc.::1c tcnu s dc·, pc· -:111, , 1cll' ' 'I :1.ior.11t1s est, ex.
piator'. scrv;itor,. man>ut::tus, div/11 11111 Ferb11111, J_>:·:1s .r:~:er~ 7 rr:am
testíssLmus,~o :n111um l>ommo :1da . ~ '1uat11,, q1J1,11.:1.it <JU-1 F1.1us, et
Verbum cral ín co. <J>r(ltn•ptico11, ' · 10 .
J
Co11/r11Cefr.,liLIV,S - 1~ . .
4
Para resolver as ditlic11ldado t1rnd:1s dr)'; lng:ire,s _obscuros
recorda os principios que cnsinam<'.' n•i 'J'r . de Deo 1rmo ~54;;
cfr. Stentr11p , th. 5, r 07-1..1~; J.l<idm1. oh ' .:11 ' r· 426 e SC$'
~ Aposrnsiam qua n~gnt11 r t lct l'- .
~ +~<fr. ffrn:s., li1. \" .

mente Celso, exprobrar:.im nos christ<ÍrJs o adorarem um
homem crucific1do, e cnsin .1rL'in que Deu-> se fizera homem; o que repllg11 :1 ah.~olutamcnre, diziam elles, por
que Deus não pode solfrcr como homem nem morrer
como homem t •
Na vcrdadc, os christ<Íos defensores, a saber, S. Justi110, Athen_aµm·.zs, Orip:e11es, cm vez de regeitarem como calurnniosa a accusacüo de ;1dorar a Christo, c0m
todo o empenho ~'e exfon:;:irnm por provar gue aquelle
culto era l1g1111110 , i'<WlJLlc sendo Chcisto Filho de Deus
devia porisso mesmo ser adorado com o Pne.
'
. Logo, do rn1dn, de. obra:: da Egr~ia_, consta gue a div111dade dc .J e s 11s (.!insto l< 1ra adrrnmda nos primeiros
seculos , como dogma de f ~.

72.

:.?." fJefo lcs!c11w11lto

d,z

lé'!!,T<'ia

orante.

A f~ Ja Egrc ja or;mtc manil~st:"1-sc quer pelo culto
quer pcL1s preces :
(A) ,\''.' '~u!to .. ,E' certo que j:I desde os primeiros
tempos Ch1·1sto f., ra :idnraJ., pelus christáos.
_(a) Seio testemunhas os cscriptorcs christiíos: Ter~uliano diz a respeito de ( :hris_to ~: "Po!· toda a parte
e a_dorado11. Do mesmo moJu faliam os Sm1rncnses, na
Ep1stoL1 em que des..:revcm o martvrio de S. Polvcarp~, .trnzcm esrns palavra-; (n. 17) : ;l'\lós adoramoi-o (a
Chnsto) como /'ilho de Deu .~; porem, os martvres acompanham-no ~om mci:ccido amor como discipulos e imitadores do Scnhori) 3 : estas palavras pro\·am, na verdade, qu7 .º culto tr~~utado_ a Christo fôra supremo.
(_!>) 1 ambcm d isto . S<_to, testemunhas . os escriptores
pagaos; porqltn!lto, /~!11110 ~ fall<l d?s chnstáos que costumavam cm dia designado, "rcunJr-se de madrugada e
1
A ~s im r:clsu (;L . • " l Ori~ . L'. C <-'L>. I . IV n. 14) : •Deus e~t
bonus, pukl1c.::·, fc.:lix c.:t in ?'11L·he n im:i 11 pt i1rnlq;1c t"orm;I. Si vero
aJ horni1h: ·< c1 ... ,.:c.:ndi1, •Jp()rld ut mull'lur. Mutabit~r autem e bon_o in . mal um~ e.: .Pukhru in dcforn1em, é fdice in _infelicem, ex opumo ln nc qu1s s1mum . Qu is tale111 cli~at 1mmutat1011cm11 ?
2
Ubique creditur, ubiqui:: rc~nat, ubique adorat11r. Adv. Judaeos, n . 7.
1 lllurn (\.hr.istum) u1potc Filium Dt;i ~dora_mus, mnrtyres

vero _tanquam J1sc1pulo~ et 1m11atorcs Domm1 mento amore pro-

sequ1mur .
4
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CAPITULO 1

nA ))[\'INDA ll E nr·: CBRISTO

resar alternadamente um verso a Cln-isto como se fôra

74. Nem menos eloquente é o lesle1111mhu da Eff1·e-

ja paciente, uu dos .\\artyrcs

Deus» 1•

Do mesmo modo, o imperador Adriano, escrevendo
n respeito da rcligifo dos Alexandri:mos, diz: a Uns adoram a Serap~L!cs, outros adoram a Ch1·i~lo» .'!.
.
73. (B) Nas preces. ~as preces da Egre1a mamfesta-se evidente a mesma fe :
. (a.) Na d~1.rn/f~µ,ia_. quer maior qu~.r menor: ~o~o~o
gia menor e: 1(1lor1a au Padre, ao hlho e ao Espmto
Santa» :1; onde se vê que o Filho é cgualmente louvado_, do
mei;mo modo que o Pae _e o l•'.spiri~o Sa~1to~ e por~sso
mesmo é Deus; a doxologia maior diz assim: cGloria a
Deus nas alturas,, 1, e no lim dize -se de Christo: cSó tu
és santo, só tu és S ..: nhor, só tu ts Altíssimo, Jesus
Christo »5. Estas p;ila vras importam egualmente a sua
divindade.
(b) Nos hymnos de que tt:m~s exemplo em Clemente Alexamtri110 '' : a Louvores simples, hymn~s verdadeiros, a Christo rei ... cantemos juntamente. Cantemos
simplesmente o menino po,leroso; cfiro da p;1z, gerndos
para Christo, povo modesto, psalmcêmos juntamente o
Deus da Pª'i..'' .
.
S. Cvpnano attesta que a mesma praxe vigorava n~
Egreja Ãfricana ; : •Nós náo cessamos nos nossos sa~n
ficios e orações de Jar graç:is a Deus Padre e a Chnsto
seu Filho Se11ho,. nosso, e de 01·a,. e supplicar egualmcntc, para que aquclle que é perfeito, guarde e aper·
!~~çôe em vós a corôa gloriosa da vossa confissão».
1 Ante lucem conve:iire rnrmenque Cfiri.çto quasi Deo dicere securr. invicem .
~ Ab ali is Sernpidcm, ;ih alii s a.io1-.1ri <.'liristu111 . Em Lamprid . , ln vit. Alex. Scveri.
l
Gloria Patri et F ilio et Spiritui Sancto.
1 Gloria in excclsis Dco .
> TL1 solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus,
Jesu Christe .
&
Lai.:dcs simples, hymnos vaaces Hcgi Christo .. . canamus
sinul. C3n:1mus ~impliciter puerum \'al cntt:m, choru .> pa.::is, Christo geniti, populus modestus, p s ~illamus simul De11m pacis . Paedag. _, 1. Ili, e. 12.
' ln sacriticiis atc.1ue in orntionihus nostris non cessantes Deo
Patri et Christo Filio f!JUS , Domino 11Mtro, grafias agere et orare
pariter et peter~, ut qni perfcctus cst atque perficians CLtstodiat et
perficiat in vohis confessionis ve strae glorio sam coronam . Ep.
5-8, ad Luciam .

(a) S. lgnacio rnartyr declara a Trajano que os christãos se chamam Theophoros (def{eros) porque trazem
no seu coração a Christo crucificado; o que certamente
significa que Christo é Deus.
(b) S. A1ardal, um dos sete filhos de S. Felicidade,
responde ao tyranno: a Todos os
não confes~am que
Christo é verdadeiro Deus, serão ançados no fogo eter-

llllc

no11. 1
(e) S. Afaul'icio, crn nome dos christãos soldados,
· diz abertamcntt: ao imperador : "Aqui nos tens a nós
que confessamos a Oe11s mi..:tor de todas as coisas e que
cremos em .IC .'-'lls Christo seu Filho» ~.
Logo, d' estes e outros testemunhos, que poderiam
ainda rnultiplicar-!lc, consta que na Egr-eja primitiva
se crêra na divindade de Christo; por outro l~1d ·) confessam os advcrsarins g11c a mesm :1 fé vigorava desde o quart o scCLilo 1w l·:grcja universal, exceptuando
alguns poucos herejc~ : logo, quasi toda a Egrcja durante dezenove scculos reconheceu e adorou a Jesus
Christo como Deus.
75. li. Declara-se a menor: Mas a fé univer-

sal da Egrcja não púde l'.Ãplicar-sc sem a revelação

da divindade de Christo.
Porquanto, tem aqui applicação o argumento jü exposto no numero precedente, quanto aos
Apostolos e Evangelistas: porquanto, se Christo é
um sirnrlcs homem como é que poude attrahir a
si todo o orbe, e não s<) admiração de todos os
christãos, quer simples, quer doutos, quer pohres,
quer ricos, mas tambcm o amor e o culto, de maneira que jú desde ha dezenove scculos seja conhe1 .º

1 Omn cs qui non coniitentur Chri$tllm verum esse Deum,
in ignem reternum mittcntur .
2
Habes hic nos confücl'ltes Deum auctorem omnium et Filium ejus .lesum Christum l>cum credimus. Cf. Rui11art, Acta
:Martvrum, Actn S. lf'natii, S. !\·lartialis, S. Mauritti; e lê outros
testeÍnunhos de que se falia no indice sob este titulo: Christus
Deus assertus a Mart yribus.
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cido e adornado como Sal\'ador e Mediador e até
mesmo como Deus cm todo o orbe christão?
Admiramos, na verdade, Alexandre, Cezar, Napoleão: mas quem os nma com amor sincero, quem
pensou jámais cm tributar-lhes culto de latria?
E todavia, Chri,to e por toda a pélrte venerado,
por1 toda a parte <11nado, por tnda a parte . adorado ! Tudo isto entende-se perfeitamente, se cllc é
verdadeiro Deus; porquanto, isto mesmo elle tinha
prcJict'.-1 de si mesmo quando ainda vivia : 1r E quando eu fôr exaltado da terra, tudo attrnhirci a mim
mesmo»::?. (Jua. XII, 32); porém se l; um· simples
mortal, se c11gc1nou os homcn~ os mais .sabios e nobilíssimos gul! tem npp;.1rccido no mundo: isto é,
um portento de tal maneir;1 contrario ás leis da natureza, gue é mais difücil de <1crcditar do que todos
os mys tcrios 3 .
2. º

Mas, de mais n mais, sl! Christo não é Deus,

1

E.ste :i.'sumrw des(: ll \'oh·c11 -o doqurnkmcnte Lacordaiob · cn .. -'9 <,_"nt. jL 73 cd. 1H!o{_~; i11 anglid versione J. III,
fhe foundatwn 01 thc rc1r;n of .1 . X. Cf. Boucraud. ob. cit . vol.
II, 3• part., e. G.
'
·
0
2
Et ego, si cxah:itus fuero a terrà, onmia traham aJ meipsum.
1
, . , •Quon:iodofieri. pote~! 111 r1.1s1i..:u,; ju,l<'eus, ne litterarum

~e,

S)íHlcorum.qtudem P.crHus, hns vcntates conciperc potuerit, qure
hunrn.n:e sc1ent1a- l1m11cs arnpliorcs cffcccrunt qua:que uni:::am re1
volut1o;1em. pepcn111t nnqr.'l' 'lirpi~ hi>to1·i11m immutantem? Quo~n?"º. ~on~il1um <.:JU~ tal! qrtuk pcrli..:i pot11i1 li! rcgna validissi~a exc usscnt, rcl1g1oncs ec plul11~ophc1:-un1 opinionc,; pristinas suh~crtcnt, rcgu.1111.!s ~·t nrb1s, terra! popul(h longe dissitos ad novum
cxem~!ar
cthn~crl! ? Qunmodo licri potui1 ut ;p1i~. nihil aliuJ quam
1
ba.r?a 1 On.cn11s d1alcctum loquc11s de l'oc.:ilis supcrbiii et A.cade":Jlll! subtilnatt: trit11nphum retulcrit? Quomodo triginta legionum
v1nus pado ·1 · s11 1 J ..,, .. J) · · t
· ·Q
· ·
·
.
• i.: • n li o 11 li
.1v1, .:ess1t! u1Jnam lf.:ltur hom1nes
compulit ut fervidi /\ fri (Tcrtulliani i p.1radoxum aJmitterent sifiulqae h~c ~lupe1:dum dfa1u.m_u1 divino sigillo ubsi~natum proe t~rentur · »Cruc1tixus.e~~. IJ<.:1 l•1lru~; non pudct, quia pudendum
st, et moriuus es1 Dei ti11u ;; prorsus crcdihilc est quia ineptum
e}/epul~us res_urrexjt: ccrtum est! quia impossibile est».
e[lu · de Carne C.hnst1, sect . V). As~1m lFilhcrforce,
ob. cit.
e . • , P· 79·
·

(T,;

quasi todos os christãos, Apost_olos, Padres, Doutores, distinctos pela persp1cac1a de seu engenho,
e pel~ sua scicncia profundissima e os fieis dispersos por todo o universo durante dezenove seculos,
versaram n'um erro pcssimo, e se entregaram á idolatria, tendo udorado como Deus um simples mortal e o verdadeiro Deus sómente recebeu de ai' poucos hereges as honra~ s:1prcmas; porém,
guns
uma tal hypothcsc, não é adm1ss1vel :
(1) Po~quanto, Deus sabio não pódc perm!ltlr
que tantos e tnmfinhos VJrócs, g.uc de boa !e andavam cm busca da verdade, cah1ssem cm tao nefando e pernicioso erro, sobre uma coisa da maxima pondernçfü), onJl! se tracta, quer da sua gloria,
quer da salvaçüo Jas alnrns.
(D) Nem p<">dc.l!~ualmcnt.e l:rotcger com a su.a
providencia c., pn:1al <.: a forlwn confirmar com .m1Iagres, uma rcligiüo cujo dog.ma fundamental _fôra
um erro pessimo; por,1ue alt~s cllc f~vorcccna o
erro, e com juxta rnzão podcr1:1mos dizer: cr Se ha
erro fomos por ti engunadosn 1.
Logo,fica provado q uc Christo é verdadeiro Deus.
E isto mesmo jü o tinham, de antemão, annunciado os
Prophetas; isto mesmo attestou o propr!o Christo,
e sellou o testemunho com o seu propno sangue.
E não sc'lmcntc o ;.111estou mas demonstrou-o com
milngrcs. O mesmo attcstaram o~ Apostoles e os
Evangelistas; a mesma coisa attcstaram os Martyres e Doutores, e porisso~ é pcrmittido exclamar
com cllcs: «Confesso que.! Christo com o Pac e com
o Espírito Santo e Deus~.
1

Si error est a te ,lc:::cpti sumus. -Attribuem-se a Napo-

leão estas palavras, :n:is seja quem fúr que a~ tenha dieta, são ver-

dadeiras: "Não ha .:om certeza Deus no ceu, se um .h~mem poude
conceber e executar a rcsoluç<io estupenda de re1vmd1car para
si o culto supremo, usurp<indo o n~~e de Deus.
i
Christum cum Paire et Spmtu S. Deum esse confiteor.
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CAPITULO I:I

Do mgsterlo aa Encarnaoao
Demonstrada a divindade de Jesus Christo, jú
podemos ngora disputar sobre o mystcrio da Encarnação, a saber, da união entre a natureza divina e a natureza hummrn nn pessoa do Verbo: esta união chama-se, na verdade, lzypnstatica ou pcs soai. Para a perscrutar intimamente, quanto poder
ser, fallarcmos jú da mesma união, já dos dois termos da mesma, a saber, da pessoa que a a5s11111i11
e da 11al11rt•\a assumida.

Art. 1.-Da união hJpoatatica
Exporemos a sua noção e existe11cia, co11Seclarios e concordancia com a razão.
§ 1. DA

NOÇÁO E EXIS'fr:NCIA o ' ESTA UNl.i.O

l. Noção da união hypostatica

1

Para melhor se patentear n noção, declaremos
o que seja e quaes os e1Tos que lhe são oppostos .
' Cfr. Prtai•i11s, de ln..:arnat . I. Ili,,._ 1-'i; Legra11d, Ji ss.
I, e . 1 . Stentrup, th . q .; Tepe, n . 811 e seg . ; L111d,.iot. oh . cit .
~ · Conf.,r .
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CAP1TUIO li

DO MYSTBRIO DA E:NCARNAÇÁO

76. 1.u Quanto ao nome, o mysterio de que nos
occupamos foi chamado de varios modos, segundo os varios pontos de vista sob os quaes pôde
considerar-se.
(a) Em razão da origem, chamou-se missão do
Filho, sahida do P,1e, descida do ceu J.
(b) Em razão do termi110, chamou-se advento ao
mundo, assumpç<io da humanidade, Exinanição do
Verbo, Ephipha11ia ou <1pp•n-i~üo, Tlzeopha11ia, isto
é, rnanifcsta(,'.áode Oeus, Fcrmomia,isto é,accomodação (at/cmperatio), porque Deus rl'<:ste rnysterio se
accommodou ú nns-;a fraqul'za -t·
(&) Em razão Jo t:ffc:ito, chamoLI-se união, unição, re1111 ião (c:m grego ~.,,.,,;), co11Vi.>11ção, cop11 !tição
(crU·1oõo,, o;o:'-t::x~:;, oru·1<it-.:1:x) ; p1>risso q11e, cm virtude d'um
tal mystério, urna e outra natureza, a saber, a divina e a humana, se estreitarnm simultaneamente com
um vinculo intimo e se reuniram; mas principalmente união hyposlalica Z·n··~,, itatf,;::~or.rnv, pela qual
se significava que a unit.io nClo e externa e moral,
mas verdadeira e subst~rnl'ial, de 111;.incira que não
houvesse em Christo duus ~1essoas, mas sómente
uma, emquanto a pessoa do Vc:rbo assumiu a si a
natureza humana, porisso, tarnbem se chamou incorporação, assumpçáo,1 apprdumsão da natureza
humana.
(d) Porém, os La tinos,chamarn-na i.:ommummente Encarnação, e os Gregns '1cí;m.1u·Jt•, isto é, união com
a carne; não no sentid1 > Je que o Verbo tomou só carne, mas para significar mais plenamente que Elle
não tomára só a parte superi1H mas tambem a parte inferior da natureza humana : porque a palavra
carne, a maior parte das vezes, na Escriptura de1 G11/at.IV,4;Joa.Vl,41;X 2ti.
2
Joa. XVI, 28; Phil . 11, ii I 'flm. Ili, ili.

3or

signa o homem: "Videbit omnis caro saiu tare Dein 1•
77. 2. 0 Qua11/o á coisa, o mysterio da Encarnação, e a união hyposlatica da dupla natureta, diJJina e humana, na pessoa do Verbo, da qual união
ha um só Chrislo '.!. Dize-se:
(A) União, isto é, nexo ou conjuncção de muitas coisas para fozcr urna só.
(8) H_yposlalica . Para entender isto, deve saber-se que pódc distinguir-se uma dupla união:
(8) a união accidental, pela qual as coisas se reunem p0r meio de mér~1 nggrcgaçfio, e não para formar uma uni(a substancia . Tal é a união que ha
entre as pedras 1..1uc formam um montão; entre os
amigos q uc tccm um só coração e uma só alma ;
esta união tambcm se chama moral;
(D) união s11bsta11cia/, pela qual muitas coisas se
reunem para formar um todo substancial. Esta
tambem é dupla, natural e hypostatica: natural,
pela qual de muitas substancias ou incompletas ou
completas, mas sem pl'rmancc..!rcrn inteiras, se faz
uma unica natureza completa, como é, v. gr. a união
entre o corpo e a alma no homem, do oxigenio e do
hydrogenio na agua; porquanto, no primeiro caso,
o corpo e a alma, s5o substanciJs incompletas, no
segundo o oxigrnio e o hydrogcnio, são na verdade substancias cm si incomf'letas, mas quandc se
juntam, transformam-se para formar a agua. Hypostatica ou pessoal é aquella união, pela qual de
muitas naturezas completas epcrma11ecendo inteiras,
se constitue uma unica pessoa.
Posto isto, a união da natureza divina e humana em Christo, chama-se hypostatica, isto é, não
t

L11c . lll,6;Ge11 . Vl,12.

Para melhor se entender esta definição, chame-se á memoria o que faJ; ;ímos da naturez:i e pessoa. De Deo Trino, n. 13-17),
2
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meramente accidcntal, ou por concordia de vontades, ou mera habitação ou collação d'alguma dignidade extrínseca, mas verdadeiramente substancial 1 ; 11em todavia 11alural, ou de duas naturezas
formando uma unica natureza, mas pessoal, de maneira que as duas naturezas, que se unem, permanecem inteiras, e comtudo não formam senão uma
unica ·pcssoa: "sem cm parte nenhuma ser tirada
a differença das naturezas em razão da união»' como diz o C. Cha/cedm1e11se.
(C) Da nature\a diJJi11a e humana: n'estas palavras indicam-se os dois extremos que se unem, a
saber: a 11atun'\'1 dii 1Ílrn do Verbo e a 11ature\a hu111a11a composta do (orpo e da alma, uma e outra
completa'. ficando uma e outra distincta e inconfusa, ainda mesmo depois da união.
(0) Na wzica pessoa do Verbo: n'est.as palavras
se mostra que uma e outra natureza se unem por
tal maneira que formam umu unica pessoa, e que
esta pessoa é a pessoa do Verho, a q uai, ficando
sempre a mesma, assume a si a natureza humana
e suppre a sua personalidade. Porisso, mesmo a
união do Verbo com a natureza humana, foi feita
na pessoa e não na natureza, ou por outras palavras, a natureza humana foi directamente unida á
pessoa do Verbo, mas nfto ü natureza que é commum ás trcs pessoas; a!t•m J'isso, o V crbo assumiu a natureza humana toda inteira, mas não a
1
Os Padres chamam. a esta uni;io substancia : •non quod
duae naturae unam composttnm n :1turam cffcccrint, sed quod in
unam Filii Dei cllmpositam hyp0sta~im inte r se unirnc foerinh
1Da111asce1111s, Fides OrthoJ. 111, :l) . Alguns ramh c m a chamam phisica, para assim a distinguirem da uni:ín moral, e até natural e
essencial, não no sentido de que haja cm Christo uma unica natu·
reza ou essencia, mas para si1.:nifi.:ar que a união é verdadeira,
real. objecti\•a mas não mor;il.
2 '.'\usquam subi at~ differcnti:i r.;1turaru111 proptcr unioneni.

,,
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personalidade humana, mas elle mesmo suppria as
vezes d'esta personalidade, isto é, operando tudo
aguíllo que a pessoa humana poderá obrar.
(E) D'esta u11iáo sefez Christo; porquanto, d'csta
união nasce uma unica pessoa thiandrica, que é simultaneamente Deus e homem e chama-se Jesus
Christo.

Erres ácerca d:) mysterio d.a Encarnação
78. O mystcrio da EnGtrnação, cm razfto d'csta
sua profundidade e obscuridade, foi de varios modos e cm diversos scculos impugnado; e algumas
vezes os hcrcjcs cxpozcram diversamente o elemento divino cm Christo, al[.illllHts vezes o /111111a110 ou
tamhem a u11ião ('11tre um e outro. Podem distinguir-se tres períodos na historia d'csta heresia:
79. (A) Nos dois primeiros seculos, podem innumerar-sc dois erros oppostos :
(a) Os Ebio11ilas, convertidos do Judaismo, negaram o elemento divino cm Christo, affirmando
que Christo é um mero homem, como dissemos acima (n . 25).
(b) Porém não poucos g11oslicos, convertidos do
paganismo, negaram o elemento humano cm Christo, e julgando, na verdade, que toda a crcatura corporca é mü, ensinaram que o corpo de Christo não
fõra verdadeiro e real, mas sô apparente e phantastico, porisso, foram chamados Phanlasiastas ou
Doce/as t (dn palavra ór,Y.6 apparecer). Outros porém affirmaram que o corpo de Chri-;to fôra real,
sim, mas celeste e sidcrco, e passara pelo seio da
Virgem como a luz ntravcz do vidro. Porém, por
t Cf. Tetai:ius, 1. 1, e. 4 .; Sten/rup, th. 6; AJrog, ob . cit.
72 ; Schajf, ob. cn. vol. II, § 1 34.
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occasião d'estas heresias a Egrcja affirmou mais
explicitamente que Christo é simultaneamente Deus
e homem.
.

(8) No terceiro e quarto seculos já foi mais intimamente invc~tigado o mystcrio da Encarnação:
(a) Os AriaTlos (dr. de Deus Trino, n. 22) .admittiam com cffcito, que o Verbo fora verdadetramente unido á natureza humana, porém negavam
a sua co11s"bstm1cialid1.1de L om o Pae, e porisso, diziam que Christcl não era um simples homem, mas
uma crcatura pcrfcitissim<L
(8) Os Apofi11aristas 1, pelo contrnrio, diminuíam
a natureza humana de Christo, í.lffirmando que carecia de intellccto. Por~pianto, Apoli11ario, (sec. IV)
admittindo tres princípios no homem, segundo Platão, o corpo, isto é, a alma scnsiPd (·}:.zr'·1) e a alma
intellectual (r.·1q.1..it), ensinou que o Vcrbo tomara em
verdade corpo e alma scnsivd, mas não alm~ intellectual; porquanto, o mesmo Verbo, como dizem;
faz as vezes da mente cm Christo. Este erro foi
condemnado no Con(. Consla11linopolita110 (381);
por outro lado, o Arianismo tinha sido rep~ov~
do noConcilioNiccno, (325)e <issim a todos e evidente que Christo é sim~1ltnncamcntc perfeito Deus
e perfeito homem .
81. (C) Já desde 0 sendo V cx1st1u a _ques.tão
primaria, de que modo as duas natur~zas, isto e, a
divina e a humana, se unam cm Chnsto; e sobre
este ponto deram-se trcs erros oppostos, um. dos
quaes affirmava q~e ha dua~ pessoas cm Chnsto,
e o outro que havrn uma umca natureza, e entre
estes dois erros surgiu um terceiro, sob pretexto de
os conciliar ambos.
1 Cf. Petav. 1. 1, .: . 6; Ste11trup. th . l-l; Aljug, ~
1·01. III, § 131).
.

114;

Schajf,

3o5

(1) Erraram primeiro que tudo. ?s ;.Vestoria11os
que admittiam entre a natureza d1':ma e a humana uma união sómente moral, e ponsso mesmo que
havia duas pessoas em Christo, como acima se
d1sse (n. 27) 1• Foram condemnados no Cone. Ephesino (43 i) onde se definiu que ha uma só pessoa
em Christo.
(b) Os Eutychianos cahiram no erro opposto 2 ;
E na verdad~, Eu~rcl1cs, seu chefe, abbade do mosteiro de Constantinopla, impugnando com todo o
ardor a heresia de Ncstorio, ensinou que cm Christo havia não sr') uma pessoa, mas lambem uma unica natureza : "Confesso que Nosso Senhor possuía
duas naturezas antes da 1111içáo ; e d(pois da união
confesso uma unica 11ature1a ".
O proprio E11tyches rnío explicou como de duas
naturezas 4uc existiam antes da uni<'ío, permaneça
cm Christo uma unica ; os seus discipulos explicaram-no de varios modos.
. Uns d;ziam que a humanidade fôra absorvida
pela divindade; assim como a ~ôtta d' agua é absorvida pelo oceano . Outros cn-;inavam que as duas
naturezas fornm misturadas e se mudaram n'uma
t
J)"estc erro não se atfo~to'I sullicientcmcnte nos nossos
dias G1mtlzer, s~~111i.I" o q·1al " l'essn:i é natureza co!1sda de si
mesma, pois d'aq11i si: si:guL', que ha Juas pl!~'oas ~m Chnsto, ha·
vendo em Christo uma dupla natureza consci_a de s1 mesma; e na
verdade, os seus discipulosensin11r;1m que havia n'ellc tluas p~s~oa~,
porém de tal modo unidas q_ue a pessoa h•1mana c~tava su1c1~n a
pesso~ do_ ycrho e :imhas formem L!m". pessoa ,':~mpos~a_. Esta
doutrina 101 condcmn~Ja por />w IX, D .lun. 1i:IJ1 (De11.1111g: n.
1509). Cfr. K,1001, Anthon Giinthcr, 18R1; Ste11tr11p, th.1J; Hus.
ter, n. 53]·
.
.
~
.
5
2
cf. Pef.n1111s, oh . .:Jt. 1. 1, e. ,,,. 18; Stmt1 up, e. 111.' s., ,
p. 757: Alrog, Church History, ~ 120; Schajf, lhstory ofthe Christian Church, vol. Ili, § 140.
. , .
.
3 Confiteor ex duabus n:itlirts lrnssc Dommum nostrum ante 1111itio11em; f0$1 u11itir!11em l'~ro, 1mmn 1tl'fl11rm11 confitcor.
lhenlog1n J)rm1ngt:,·a Vol. 4 ."
•o

http://www.obrascatolicas.com

3oti

CAl'ITULO 11
IJO MY:iU::l{tO ltA ..; !"CAR~AÇÁO

terceira. Outros assemelhavam esta união á união
do corpo e da alma 1.
Foram condcmnadas no Concilio de Calcedo11fa. (45 1 ), onde foi recl'bida e approvada a celebre
Epistola de S. Leão a Flaviano que, reprovava os
erros de Eutychc~;, estabelecendo que ha duas naturezas cm Christo . Comtudo a nwsma heresia foi
pro1:agada ~10 .oriente, ? hoje ainda vigora na Armema, na Syna e no l·.gypto. Os seus sectarios
chamam-se. Jlfmrnp!~ysitas <i"'""; só, t•niç-) ou tambem Jacobitas porque r.:conhecem por seu chefe
um certo Jacobo, Syrin dl'sconhccido, que no seculo sexto renovou o EutyL·hianismo.
. . ~2. (~) Os il(o11nt'1cli1,u ~, cujo auctor principal
fo1 ~~\ergu~, f~atrwrd.1~ C. P. (sec. Vll), professaram
o ~4 utych1an1smo m 111gado, ensinando que ha uma
urnca J'Onlade e operuç:âo l'lll Christo.
Queria, ~1a vcrl~<1d1.·, ~crgÍ<>, que os Catholicos
e os Eutycbwnos s1mul!anenml'ntc se reconciliass~m, dizendo ~01~1 os pri11wirns que ha uma dupla
naturcz~ cm lJmsto; e com os segundos, que ha
uma un1;..:a vontade: porem n'isto obrava illogicamcntc, porquanto, adiando-se a vontade na natureza, as vontade:) siio tantas quantas as naturezas; e porisso, se ho11\'cr sómente uma vontade
haverá cgualmcntc uma sü natureza .
'
d
Vi;.:i/~11 -~ _T ,1p,•1'.ú·i t<:. 1::11t yc"li. ~- 11 , n. S) compara do mo. o seguinte os cr r o~ d" Ne stn r_i" e de Lutyd1cs: flNest o rius duas
mduccnJo ~aturas, duas put;1vlf cs~c personas, et ob hoc arbitratus .cs t sacnkgo dogmatt.: Juo s Ch:i~tos indu.:cr" · Eutvchcs respicrens unnm pcrson;im, ur 1~111 .-c1; suit :::<se natura;n, et <ib hoc human;.1~1 ausus cst dcncµare. Et q11ia c· ~ r in Christo ct naturarum
propnctas e t rcrs ona c 1rn1n . Ncs1o ri11~ p rn.,ri~ tat c m atten<lenJo
naturaru 1~1 ,_ a ~e sson ,1t.: ex~i .lit uninnc, ~ t d:10,; putavit Christos,
unum ra ,s1 b1km. altcrum 1rnpass1hil<!111 esse. Eutyches unam in1.<:0~enJo personam, a naturarum proprietate Jcscivit ct ip!>am di\-JnJtatem a>sert11t passam.,.
., . ! . Pet.wius. l.. J,_e. 10-~ 1; St e11tr11p, ~. Ill, s. 5; Alrog, R
1

1 -4

, Sch<iff; mi. 1\!, § 111~1 .

·

~

Foi condemnado no Crmsla11tinopolita110 (680),
onde se definiu que se devem reconhecer em Christo duas vontades naturncs e duas operações.

II. Existencia da união hypostatica

1

Para refutnr os erros de Nestorio e de Eutyches, demonstraremos na thesc geral, que a união
do Verba com a 11;1\mcz:i humana fôra hypostatica, de maneira que ha cm Christo uma unica pessoa, a subcr, a pessoa do Vcrho, que pnssuc duas
naturezas intcirns, a natureza divina, que: possuc
desde toda a ctcrnidnJl', e a nntureza humana
que uniu pessoalmente a si no tempo.
Os rcstm1ks erros Ji.i os refutamos ou refutal-os-

hemos, quando fo llarmos Jos consc(tarios da uni~l.o.
83. Thcse: fi qafureza divina e a qafureza humana, foram }Jyposfaficamenfe urridas na unica
p~ssoa do Verbo, de maneira que, Jesus Chrisfo, é
verda:Jeiro :!Jeus e verdaddro }Jomem.
E, defe, contra os >lt.!..;torianos, Eutydlianos,
Unitarios e Ra.:irnKt!istas, segundo o Concilio Calcedo11e11sc, o q1rnl de !inl', " ']"í' 11111eo111~·s11w Christo, Filho Senhor Unigl!nito, des•c: ser re.:onhecido
em duas nalurctas, insepartJ1•c/111cate, i11c01!f11samcnte, immutaz•d1Jl'..'11tc, Íl1di11i:iame11tc, ii1si:pL?raN:lmc11le, sem cm p.1rfr 11c:;t/:1111u sc·r tirad,1 a dUfere11ç ..1
por causa ,i.I 11a!1treza, e 111'1is salJJa a propriedade
de uma e outra 11al1trc\,1, e crJ11corrc11do 11'u111a pessoa e subsisleuâa, não partid;1 ou dividida cm duas
pessoas: mas 11111 e o mesmo Filho U11igc11ito de
1
Cf. S. '/710111.1 :; p . q . :!, a . 1-3; C <icnt . !. IV, e.~(·
35 ; Suare;, Jisp . VII S.1l11umt. <li sr• . Ili; !Jilfi1,1rt, diss . IV :
Perrone, n . '.l4.1 ~ :,q~ . Fr .111jdi11, 1h . • ,·, .~ 1: Ste1111·up. th . 1:! · t.\
H11rter, n . ~1 ü e se~ . ; W1/br1forn', .: . (,; Mons.1br<f, 35 Conf.
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Deus, Verbo Senhor Jesus Christo• . 1 ( Den\ing., n.
134).
84. 1. Prova-se pela Escriptura. 1. 0 Pela prophecia sobre Emmanuel ~.
Quando Rasin, rei da Syria, e Phaceas, rei de
Israel. sitiavavarn Jerusalcm, o propheta Isaías é
enviado a Achaz, rei de .lud<.'t, para annunciar da
parte do Senhor como certa a libertação dos inimigos, e cm penhor d'esta libertação propõe espontaneamente este signal·: r<Eis que uma Virgem
conceberá e parirá um filho que será chamado Emmanucl" ... e depois Jiz-sc úcen..:a do mesmo menino: u Pois nasceu-nos um menino e nos foi dado
um filho, e o seu nome scrü chamado Admiravel,
conselheiro, De11s, forte, pL1c do scettlo .fi1turo e príncipe da paz» 3 .
Para demonstrar a thesc segundo esta prophccia, basta provar duas coisas: O Ernmanuel de que
aqui se tract;1, e o 1\lessias OLI Christo; que elle é
simultaneamente Deus e homem; mas estas duas
proposiçóes constam : porquanto :
(A) A primeira prova-se :
(8) Pela auctoridadc de S. MathcllS, o qual depois da conccição de Christo, accrcscenta que tudo
isto se fizera para cumprimento da prophecia: «Eis
1
f ·1111111 <'!1111dcmq11e <:!1rist11111, Filium P011?i11um uni~enitum,
in duabus nat11ns 111cunj11H'. 111111111tal>tl1it.'r, 111d1\'/se, 1~sep.1rab1/1te;
;1gnoscendum, 1111sq11a111 .rnb/a1â 11.11111·ar11111 d:ffcrcH/1<1 prorter u111·
tionem, magisque sah-â prorrictalc 11trrusq11c• 1rntw·.1c, et m 1~•1.am
persqnam partitum atquc d1visum, sc·d 111111111 ~·t ~11mde111 F!/rum
1migmit11111 De11111. Vcd1um l)onn11um, Jcsum Chnstunl.
2 Para mais larsa cxrusi~;io d'c ., cc ari-;tm•cnto vc os auc10rcs ji1 citados. .
. .
. . .
.
l
Ecce i•Jr"tfO conc1p1et, _ct p;1rri'I fi!nun, ct vocab1tur nome n
ejus Em manuel. . . E dcp01> dize-se do mesmo menino: «~arYulus
enim na tu~ cst nobis. <:t lilius d;itus cs1 noi>1s ... cl vocabl!ur nomen ejus AJmirahili~, consiiiarius, /k11s, forti s, p.1fl'I" f11t11ri urewli, et princcp,; pacis ... /.,-.1 . VII, 11; IX 1 (, ,

que umn viq~em cnnccbcrü e dará á luz um filho,
que será chamaJo Emmanucl l> 1 ;
(b) Pela auctoridadc dos antigos rabbinos, como
se notou acima ( 20) ;
(C) Pelo proprio conlexl<~, porq~1c o menino de
que se tracta, dcw rrn..;cer d uma virgem e chamarse Emmanncl (isto é, 0l'U'l r0mnosco), Admiravcl,
Deus, l'tc. : mas 1od;,1s estas coif-;as sú convccm a
Christo, nem podem attribuir-sc ao filho de Achaz,
ou ao filho de !saias, corno já dissemos.
(8) Prova-se a Sl'{{Wtda: porquanto, aqucllc de
que se tracta é
(a) l'erdade;°ro lw~nem, poi~ deve nascer. d'urna
virgem, chamar-se filho, mcrnno; mas tudo isto denota verdadeiro hürncm.
(b) E' tambcrn verdadeiro Deus, porque é c~a
rnado Emmanucl ou Deus comnosco, Deus <<Slmplicitern e no numc~o singular, Pae do se~ulo futuro, ou, segundo a fon,:a ela palavra hebraica, Pae
da eternidade ; mas tod<ls estas coisas designam
Deus verdadeiro.
Log0, Christo é ao mesmo tempo verdadeiro
Deus e verdadeiro homem; mas não pode ser simultanea1T\cnte Deu-; e homem, se a natureza divina e humana não se achavam hypostaticamcntc
unidas ou não formarem uma unica pessoa ; porquanto, se houvera n'ellc dut1s pessoas, uma seria
Deus, a outra homem; mas nenhuma d'cllas poderia ao mesmo tempo dizer-se Deus e homem.
85. 2.º Pelo prologo de S . Jaão: Depois de ter
descripto no prologo a natureza divina do Verbo:
S. João accresccnla: uE o Verbosefe\ carne e ha-

· -,

-Ec~e virgo concipiet et p:irict tilimu, et vocabqnt nomen
ejus Emmanucl. Afatt. !, 22-23 .
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bitou cm nós 11 1, o que significa o mesmo ((que o
Vcrbo se fez homem
D'ondc deduzimos este argumento: Segundo este contexto, o Verbo uniu-se
à natureza humana; mas esta união não é moral,
ou natural: logo, e hypostatica.
Prova-se a menor ~.
(A) Esta união não é união moral ~u ~:or con:
cordia de vontac.Jes, ou pela graça; pois nao se le
((O Verbo fez-si; 1w Cllr11c", mJs o Verbo se fez
carne. E, na vcrd;1dc, nüo ubstanto ser estreita a
concordi;.1 entre doí:-, amigos, \'. gr. entre Paulo e
João nunca pode dizcr-sc "Paulo fez-se João». Do
mcsd10 modo, a uniiío com Deus pela grnça é, na
verdade, estreitíssima, mas nem porisso é jámais
permittido dizer-se: '.'Deu.; frz-s: _Abrah~o, fez-se
David, fez-se Paulon·1; logo a u111ao do \·erbo com
a natureza humana não e s<'imente moral.
(8) Esta unifü~ taml~em nã~ é natural, porque
a união natural nau se taz scnao de trcs modos, a
saber, pela c01~1 1 ersâo d'uma substan~ia n'outra, ou
pcia mislura d uma e '.)lltra sul;sta~icta, ou p~r composiçâo; mas estas CUhH-> :-.ih 111te1ramcnte 1mpossiveis no nosso G1so.
(8) O Verbo 11ãu pode c0111•erler-se na natu~eza
11 •

-- --.-l;;t
14

Verbum caro .f.1ctw11 est. et hahitavit in nobis. Joa. I,

· 2 e. S. Tlwm. 1. cit. a. lst" i'J'<>',a-o n'uutro lugar (C. _Ge~t.
]. IV. e. 34) do modo Sl'f.illÍnte: .. 011111<.: q11nd factum est ahqu1d,
est iÚud quo,I factum est, homo c~t homo, ct quod factum est ~1bum cst alhum ~cd Vedn1m llci fact'Jlll e~t homo ,_u~ ex praem1ssis habetur. lgitur Verhum llei c~t hn1110. Impo.ssrbile est aut~m
ut duornm diiforcntit1C11 r·c1-srrn:i, :1111 hypostas1, vel ~l!pposuo,
unum de altero pran'kctar. . . l'\ idc(I nul lo modo_ d1c1. potest
quod :::iocratcs slt. 1'b1 :'.' v<.:l a liquod a:i ..1d ~in~ulanum. eiusdem
vel altcrius spcc1c1. ~1 lf.iltur V e• llllrn caro fonum e~t.t 1: e .. ~o
rno, ut Evangdista t(!''atur, irnrv>s,ihik est quod Verb1ue1 etdhus
hommis sint duac personac, 1·el dua.: hypo.,tases, vel duo supposita».
. .
p
l
Deus factus est Abrahal'.1, tactu> csl David, tactus est aulus.

humana, porque e immu1avcl; pnr outro lado, a natureza humci:1a 1üío foi corJvcrtida na natureza divrna, porque se a:;sim fôra, o Evangelista deveria
dizer: ((a c<irnc fez-se Verbo".
(b) Tambcm 11_ã~) luJ111•e mistura, a yual se faz
de elementos pcrfcrttJ.s mas transmudados, porisso
que esta suppôe a alkrai.;iío J'uma e outra natureza ; mas o Verbo nfín pude soffrer alternção nenhuma.
(8) Finalmclltc .não hrmi•e composição, a qual se
faz de ele1~1entos 111cornpl<.'tos, unidos p<1ra fozcr
a~guma coisa complet:i. porque a composição suppoe que u~11a e outra natureza componente é imperfeita e mcompleta, mas a natureza Jo Verbo
com certeza que e~ 1.:ompleta, e por outro lado a
natureza humana que u11iu a si, era completa no
seu genero; logo, uma tal unic.ío: não é natural, e,
Pº~- outro 1.ado, nem é moral. Logo, sü resta que a
umao .do \erbo com a naturl'za humana, seja f~y
postatrca ou na pessoa, de modo que da união d'uma e ~outr a natureLa resulte umél unica pessoa.
0
8J .. 3. S .. Paulo d.escrevendo as humilhayõcs
de Chnsto 1 diz o seguinte : "O qual existindo na
forma de Deus, '!'ío j.ulg• 'li r<q~ina ser lambem cgual
a Deus; mas ex11Hrn1u-se n si mesmo acceitando
a forma dl! servo, fci_to á scmelhan~a ~ios homens,
e encontrado no h:Jb1tll como homem. humilhou-se
a s1 mesmo, tornado obediente ate ü' mortei1 1...
1

Q'.fi cum informá Dei cs~ct, non rapinam arbitratus cst
ess~ ~e acgual_em .llco.: scd semct1rsum exinanivit, formam servi
acc1p1ens, 1~ ~11-i;ilir11d1n~m hrrn:inum factus, et h:il>itu inventus ut

ho•!>?• hu~rlravlt

scmct1psu111 foctus ohcdiens usquc mi mortcm.
poucas pala.n~~. sohr_c a interpretação
d este t~xto. A pnJ;1\',ra grega P·ºP?1l sign1hcn J1rcctamentc gloria
e "''1Ffl!otade que o \· crho te\·e (lb _aeterno_ e que de.vera resplandecer na n~turcur humana, se Chr~sto a nao encobrisse com o veu
das enfermidades da carne, ou designa tambem alguma coisa mais

P,h1!1p. li: b·;. ---Diremos
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Para provar a thcse por este texto, basta mostrar
que um e o mesmo Christo possue ª? mesm? temp_o
a natureza divina e humana ; mas isto esta avenguado; porquanto
. .
. ,
(a) Christo pos~;uc a natureza d1vm~, po_1s d elle se diz que existe na fonn:i ~e Deus, isto e, apr:sentando os caracteres da divindade, ou na magestadc divina, e além d'isso egual a Deus.
(b) Christo poss_uc tarnbcm a natu.reza hu:11a~u,
porque recebeu a forma on a nat_ureza de _::seno,
fez-se semelhante ao homem, vcstmdoo habito humano, obediente, etc.
.
Nem pódc dizer-se que. tod~s esta~ c01sas pódem explicar-se só pela hah1tal,'.ao do\' erbo no _homem Jesus: porquanto, o Vcrb(~ d~ J?cus, habaou
em todos os Santos desde o 11:111c1p1? d_o mundo
pela graça, e nem porisso se dJ': anniqu_1lado, recebendo a forma de servo, obediente ate á morte,
d
'd
etc.; logo.
s7 . 4.º O mesmo se co.~firma por to ~ Vl a
de Christo na qual se mamtcsta que elle e s1mul'
taneamcnte' Deus e homem; basta somente
e hamar
á memoria os principacs factos:
.
(a) Christo é, na vcrd?dc, conccb1d<_> ~orno h~
mem na carne, nasce e iaz no presep10, mas s1multancamcntc é concebido da Virgem por obra
do Espirito Santo, e é adorado como Deus, quer
pelos pastores, quer pçlos magos'·

ª.

il exrres,ão tias notas que rnnst.it~em a _divindade;
comtudo indire.:tamente designa a 11at11re1a d1vm:i, nao sendo a
loria outra coisa nrnis que o 1·cs.rkndor 4ue nasc~ da i:ne~rn.a n.a·
O inciso «11.Ío julgou rapma., pode
ass1i;: . Christo, apesar d.: ser cm tudo e~ual ª? l'i~c, nao iulgou. toda\ 1a aquel:
Ia egualdade o preço porque <levra. h~ar, mas .an1q1;11lou-s~ a s1

intima, isto é,

~ureza.

~ra~uz1r-~e

mesmo. Cfr. l'elasquer Comment. 111 Ep. <~d Phrhp. ~1:1 h.l., Co~
luy, Spicileg. voL II, p. 64 e seg.; A~ford, rn h. 1.; 1 mcent, Phi.
lippians, 18~7; L1ght[oot, 111 h. l.
1 l'tfall. I, 20-23; li, 11.

(b) E' baptisado no Jordão, como homem que
assumiu a semelhança do pcccado; mas o Espirito Santo desce sobre elle, e o Pae diz-lhe do céu:
Este é o meu amado filho em quem tenho as minhas
complacencias» 1•
(C) Tem fome no deserto~ como homem, mascorno Deus é servido pelos anjos 2 .
(d) Passa uma vida pobre como homem, fatigase nas jornadas, é despresado pelos Phariseus ;
mas ao mc~mo tempo, como Deus, cura os enfermos, resuscita os mortos por sua propria virtude 3.
(B) No horto de <.Jcthesemani, contrista-se como
homem, está mela11L'holico e triste até á morte; como Deus lança por terra com o som da sua vóz os
soldados que o prendem, e rcstitue a orelha a Malco 4•
(f) Na cruz sente o tormento da sêdc como homem e morre desolado; mas porque é Deus, o sol
obscurece-se, rasga-se o véu do templo, abrem-se
os sepulcros~ os mortos resuscitam, e finalmente,
ao terceiro dia, como tinha prcdicto, resurgc dos
mortos, exhibindo aos Apostolos a prova mais explendida da sua divindade 5 . Quem, pois, lendo de
boa fé o Evangelho, pódc negar que Christo é Deus,
e ao mesmo tempo homem. e porisso mesmo que
a natureza divina e humana foram unidas na unica pessoa de Chris10:1
88 . li . Tradicçãu:
(A) Pelos Symbulos, os yuacs todos professam
abertamente a Encarna<; ão do Filho de Deus, e aftir-

m,

1 Hic et Filius meus dilectus, iu guo mihi complacui. Af,rtt.
13-1 7 .
z Matt. IV, 2. 11.
Jna. IV, 6; Luc. VI, 1q; VJI, 14. etc.
~

Matt. XXVJ, 37; Jo,1 .• XVlll, 6; Luc. XXII, 51.
Matt. XXVIJ, 45-5:;.

http://www.obrascatolicas.com

•
CAPITULO li
D0 MYSTERIO DA El'\<:AJNAÇÁO

mam com toda a clareza que um e o mesmo Christo é

.Filho de Deus zmigrnito~ e rio mesmo tempo 11omem
nascido da Virgem, que .rnffi-era.
(8) Pelos Padres 1, que attribuem a um e o mesmo
Christo urn duplo nascimento, uma dupla natureza uma
dupla operação; assim v. gr. i S. l,[f11acio esc;eve ':
~J?eus noss_o Jc;~1s Christo era dado d luz por !\lariau;
1ert11lra110 3 : « \ imos um duf)lo estado não confuso
mas u111"do 11 '11111.1 pesso.i Deus e homem» '.
A doutrina J' estes Padres resume-a S. Leão na
Epist. 2X a Flaviano, que os Padres do IV Concilio
geral rece~cram, clamando _q11c Pedro foliara pela bocca de Leao; e alli por m111tos textos da Escriptura e
dos Padres, demonstra que d<.:vc admittir-se em Christo
um duplo nascimento e natureza: •porquanto, o :Jascimcnto da carn<.: é a manifcst,IÇ<Íll da natureza humana·
o parto da Virgem é i11dicio da virtude divina· a infan~
eia do menino 'n!os_tra-se na humildade do pr~sepio; a
grandeza do Alt1ss11110 dcclai-a-sc na vóz dos Anios ...
Ter fome, sêde, aleitar-se <.: dormir, é evidentei11ente
humano; mas mat<1r a fome a cinco 'mil homens com
cinco pães, e d:ir agua \"i va ü Samaritana, de maneira
que nunca mais tenha sede, caminhar sobre as ondas
do mar, sem se afundar, e abrandar as ondas do mar
.
do-se ü tcmpcswdc, sem duvida nenhuma tudo'
1mpon
isto é divino» '.
E_jü pouco. antes tinha dito: «Porquanto, aquellc
que e verdadeiro Deus, esse mesmo é tambem verdadeiro homem, e 11'cst<1 unidade n<io ha mentira nenhu1 CL J~~·l.1l'i11s. oh ,·it. 1. Ili, ;: , 1i; Stentrup, th. 13; Hurter, n. 522-)2-1 .
•i
Deus n<isll'r J. Ch ri-;tus }-'<1rt111"wb.1t11r a Mari:l. Ad Ephes.,

n, 18,

3

Vidimu' dupli.:c:m statum 00:1 confusu111 sed conjunctum
in unâ perso_n~ /Jem_n l'I lumii1u·m .. Co:it. Prax,
27.
1
_N~uv~1as c111m ca'.·111s m:1111~~~t<1t:o cst hurnanre natur~; partus V1rg1_".1s d1nna.- v1rtut1' c:st md1.::11rn, lnfontia parvuli os :enditur hum1!1tate cunarum; nrngnituJo fdtissirni <leclaratur \'Ocibus
Angelorurn ... Esurire, sitirc, lactes,·cre, :itque dormire eviccnter
humanum ~s.t; scJ quinquc ranihu.; quinyuc milia homi~um satiare, et largm Sar:narit;~n<l' aljua n vi,'am, cujus haustus bihenti
prres_tet ne ultra Jam s11:at;_ supra doi·.,um ma ris rlantis non desidentJhus amb~lare, e~ el~uones _Huctuum, increpatà tempe>tate,
consternare, srne amb1gu!latc drv1mr111 c:st.

r

ma, encontrando-se <10 mesmo tempo a humildade do
homem e a altitude da Divindade. Porquanto, assim
como Deus 11ão se muda pela compai.'\-,fo, assim o ho-

mem não se co11some pela dignidade. Obra uma e outra
fón11a com a communhão da outra aquillo que é proprio; a saber, ope1·a11do o Ve,-bo o que é do Ve1·bo, e
executando a carne o que é da carne. Um d' estes brilha
com mila~res, a u11/n1 succumbe âs inju,.ias. E assim
como o V~rbo niío se afasta da cgualdiidc da gloria paterna, assim a carne n:ío deixa a natureza do nosso gcnero» 1 . (De111i11,I.!" 11, 1 :{·l).

89. (C) Pelos Co11cilio1·, especialmente pelo Concilio r.phcsi110 (ran. :2): «Se algucm não confessa
que o Verbo de Deus P;1dre fôra unido ü carne
segundo a hypostasis, e que é um só Christo com
a propria carne, a sa bcr, que o mesmo é Deus e
ao mesmo tempo homem; seja anathema)) 2; e segundo o Cone. de Calccdo11ia já citado.
(0) Pela praxe da ERn:jll., a qual sempre tributou a Christo culto supremo de latria, como já se
provou acima, quando ao mesmo tempo reconhecia na sua lithurgia, que clle mesmo sotfrera e morrera por nós, e porisso, que fr)ra n:rdadeiramentc
homem.
qo. li. Pela ra-:;ão: porém a rnzão auxiliada
pela-fé, pôde argumentar assim: no primeiro capitulo demonstrou-se com todo o gencro de argumento.;, que Christo é verdadeiramente Deus; e
---t~cnim \·crus est DeL1s, iJc111. vcrus c:st homo, ct .~ul
lum est in hac uni!llte mentia.:i11111, dum rnv1ccrn 'Unt et hllllllhtas
hominis et ui ti tudo Dcit:nis. Sicut enim Deus mm m11tatur miser.1tio11e, ita homo non c011.rnmit11r dignit,rte, Agit utr.1que forma
cum altc:rius cornrnunionc quod propri11111 cst; llerbo scilicet.ope1·a11te quud Verbi est, ct_ carne _cxscquenh• qw~d carm~ est. [11111m
horum curuso:at mirac11l1s, a/111.1 s11cc11111b1t 11y11n1s. Et s1cut Verbum ah xyualitatc paterna: gloria: no:1 rcced1t 1 itn caro naturnm
nostri JlCncris non rclinquit.
.
.
.
2
Si quis nonconhtctur carn1 sccundum hypostam1.\ unrtum
Dei Patris Verbum, unumyue cso;e Christum cum proprrn carne
eumdem scilicet Deum simul ct homincm A, S.
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por outro lado, ningucm hoje duvida que elle fôra
v erJadeiramentc homem, mas Christo não póde
ser ao mesmo tempo Deus e homem, se a natureza divina e humana não estiveram n'elle unidas, de
modo que formem uma unica pessoa; porquanto,
se houvera cm Chrislo urna pessoa dupla, uma divina, outra humana, niío poderiam attrib11ir-se á
mesma pessoa aci;ões e propriedades de uma e 0~1tra natureza; mas, pelo contrario, as obras divinas
devem ser altribuidas ú pessoa do Verbo, e as humanas <i pessoa humana de Christo; porquanto, a
pessoa é o prinl.'.ipio l)tie (quod) faz as acções, e a
quem (cui) se attribtwm cm ultimo logar; porquanto, se ha duíls pessoas cm Christo, as operações
não devem ser attribtii1..las a um e ao mesmo principio; mas algumas a um, e uutrns a outro.
Mas o razão por1..Jlll'. a união do Verbo com a
natureza hunrnna se fez na pesson e não na natureza, declara-o assim S. Tlwmaz. 1: «Tudo aquillo que intrinsecamente c~tó n'ulguma pessoa, quer
pertença á Sll<l natureza quer não 1 une-se á mesma
na pessoa; mas com esta ditfercnça, que se pertencer ao conceito da 11;.1 turcz.:.1, une-se não só na pessoa, mas tambcm na natureza, ao passo que se não
pertencer ao conceito da naturczn, une-se sómente nn pessoa. Mas a natureza humana está intrinsecamente unida no Verbo divino 1 como a fé o ensina, e por outro lado, não pertence ao conceito ou
1
Omn :;; quoJ intrimc..:e in cst ali..:ui pcrsonre, sive pertineu
aJ ejus nacurnm, sive non, unitur ip si in pcrsonii; e um hàc tamen
differentià quod si pcrtineat ad çoncertum naturae, unicur non
solum in personâ seJ etiam in natud, dum si non percineat ad
conceptum naturre, unitur ~olummudo in pcrsonà . Atqui natura
humana est intrinse.::e in Verb:> divino, 11t füles docet, et aliunde
non pertinet ad conc·: plum seu aJ essentiam divinae naturae; ergo unitur Verbo in personà. S. Th .. e. ;1. 2; S.1/m.mtic. disp. Ili,
Jub . 2, n . 23.

á essencia da natureza divina; logo une-se ao Verbo na pessoa» .
§ II. Dos conaectarioR da união

hypostatica

Demonstrada n cxistcncia da missão hypostatica, resta dcscnvol\'ermos as suas conscquencias,
para assim se conhecer mdhor a Christo; porém
os conscctarios rcgcitam o numero das 11aluretas
e das vontades cm Chris10, u sua filiação e finalmente a commwricação dos idio11as .
9 1 • 1. lla em Clrristo d11as 11atun'\ªS realmen-

le dislinclas, inteiras e sem mistura, ainda mesmo depois da união, a saber, a natureza divina e a natureza humana.
E' de fé, contra os Eutychianos ou \1.onophysitas~ segundo o Concilio de Cakedonia já citados .
1 .''

Prova-se. (A) pela Escriplura .

Segundo a these precedente sobre a cxistcncia
da união hypostatica ~ Christo é simultaneamente
Deus e homem, ainda mesmo depois da uniâo ;
mas não pode ser vcrdndciro Deus, se não possuir
a verdadeira e integra natureza divi1rn, e do mesmo modo não pode ser verdadeiro homem, se não
possuir na sua integridade a naturaza humana .
Porquanto, supponlrn-se que a natureza humana fõra absorvida pela divina, Christo não é verdadeiro homem; se, pelo contrario, a natureza divina se converter na humana, Christo jí.l não é Deus;
se uma e ouLra natureza se misturnr, ou, ú maneira do corpo e da alma, fizer um unico composto,
desde então, Christo já não será nem Deus nem hornem, mas um terceiro quid1 ditfercnte dos dois
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componentes; logo resta que as duas naturezas sejam distinctas e inteiras depois da união.

(a) substanci.il e não só moral;
(b) pessoal, de maneira que a natureza humana e a
natureza divina formam uma unica ressoa como no ho-

92. (Bl Pcl.:z Tradicção 1 •
(a) Os Padres antigos ensinam a no<;sa doutrina, affirmando gue um e o mesmo Christo é simultaneamente Deus e .hom~m; .assim v. gr. S. Juslino diz'.: crque
Jesus Chnsto e o r. e1·bo fon11ado e o homem fer!O'll;
Irene o escre \'e 3: R Jo;ío con heccu um e o mesmo Verbo
de Deus, e que este é unigcnito, e que este encarnar
para nossa sah' açáo, Jesus C. Nosso Senhor•; S. Ephrem
(o:at. de marg. rret.): @Tem uma dupla natureza per-

s.

feita, para não rcrder as duas. Porquanto, nem n'uma
só natureza Dt:us foi visto subre a terra, nem só
outra o homeir. subiu ;ios ccL1S; porém, perfeito de perfeito,
homem de homem, Deus de Deus, rda Virgem Chris·
to• \.
(b) Us outros Padres n:ío só affirmam esta doutrina,
mas t<unbem a provam com excellentes argumentos pela propria r.alavra da 1111i1,:âu, que significa unir entre si
duas ou muitas naturezas; porisso, que se fôra só uma
natureza, esta nem seria divina nem humana, e estes argumentos refere-os J><'1.11·i11 largamente no 1. cit.

na

93. Reso/J1 • as dij/iculdddt!.
(A) Os advl'.rsarios apresentam na tela da discussão
as seguintes palavras do Svmbolo Atha11asiallo: •assim
como a alma racional e a -carne é um só homem. assim
Deus e o homem é um só Christo,,n; m'1s no homem ha
uma unica natureza; logo, tambcm a ha egualmente em
Christo.
Resp.: Esta comparação toma-se para mostrar que
a união do Verbo cnm a natureza humana é
~

Cf. 'Pt•t_.ivius, 1. Ili, e . (, . ~1; Stc11trup, eh . 46 .
Jesum Chriscum esse Verbum (or111at11111 et hominemjactum. Apolog . li, n . 13 .
·
3 . Joannes unu ~1 et eundcm nnvit Ve r bum Dei, ct hunc esse
.
u~1genitum, et hunc mcarnacum esse pro sa!uce nostrâ J. X. Dommum nostrum. Ad Mrcr ., 1. Ili, e . 11' .
1 Perfoctam habct .Jupiiccm naturam, nc duas•perdat . 'Neciue eni!!1 in ,unà sol<_t natur<i l>eus ~upcr tcrram est nsus; neque
rn altera sola ho~o m ccx:los ascendit : ven·m perfectus ex perfecto, homo ~x hon:ine, De.us e~ lleo, ex Virginc Christus .
& S1cut anima rauon~l1s et caro um1s i:St homo, ita Deus et
homo unus cst Christus .
2

~em; porquamo, assim como um ho~em se compõe de
~1versas naturezas, u corpo_ral e. a espmtual, que na uni-

ao conservam a sua propria d11fercnca; assim tambem
um só Christo é formado de duas naturezas que, sem
confusão alguma, rctecin as suas propriedades•.
ti.= Mas. não se toma para signitic<1r que ha em Christo
uma umca natureza, como abertamente se \'ê do contexto; porquanto, immediatamcnte antes das ditas palavras1 expressamente se declara que Christo é um unão
pela co11/11sãv d,1 s11bs1.111áa '.OU natureza), 111.:is pcl.t 1111idade da pessoaL :! Porquanto, como diz S. 11um1ai (3.
q. 2. a. r ad z ), 1da alrna e do corpo constituc-~c em
cada um de n<is uma dupla unidade de natureza e de
pessoa: de natureza, scµ.u11do que a ;1Jma se line élO corpo, complctand~- o formalmente, ~e manl'.ira que de duas
se faça uma un1ca naturcw, assim com do acto e da
potencia ou da materia e da forma ; e quanto a isto
não se attende a semcllwnç<i, porque a natureza divina
nã~ pode ser form~ do corpo, com? s.c provou n<? primeiro; porem, a u111dndc da pessoa e J cllas constitu1da
emquanto é_ 1111is allquis subsistente cm carne e alma;
e, qL~anto a I~to attende-sc a sci:n~lhancn; porque um só
Chnsto subsiste na naturt1a dmna e humana» 3.
94. Ol~jr!clam cgualmcnte r.s palavras de S. Crrillo
A/ex. 1 : a Depois da união jü se entende uma só nature0

1

sonae.

í,f. Peravi11s, 1. Ili . e .

10, n . 7; Stentrup, th. 4q.
Nu11 co11f11.1·wne subst.wti,t•! (seu natune) Sl'.i w11't,rtc

J'<'l"·

J
E;- anim:i et cnrporc c onstituitur in unoquoque nostrum
duplex u.nnas i:iacurue cc .rcrsona c : nacma.c quiJcm, sccunJum
quoq anima unitur corpo ri, fo1·mali1er pcrhc_1~n s 1p ~ um, ut ex Juobus nat una natura, ~1cut ex actu ct potcntia, vcl matcriâ ct 1orll!ª; et qu:1ntum aJ hoc non •!ttc:.nJitur ~in:ilitmlo, quia natura divm_a non potest esse corpons lorm;1, .u t. m primo prohatum cst;
umtas vero pcrsonae constauuur ex eis m quantum est unus aliquis subsistens in .:<Jrne et animà : ct qu!tt\tum aJ hoc attcnditur
similitudo; unus enim Chri stus suhsistit in divin:i naturà et humanâ.
,
.•. Post union.cm una jam;;intelli~irur natura ilia ipsius Dei
\'crb1 111.:arnat<.1 . C. :"lestor ., 1. II, ·~J Mi&"ne, IX, 6o .
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.za (:J.12 cyv?t•li a do mesmo Verbo de Deus encarnado•;
logo, depois da união fica uma natureza.
Resp. Este modo de dizer, apesar de, á primeira vi~
ta, parecer que é favoravel a equivocos, tem um sen!Jdo optimo e profundo; e d'elle se aproveitou S. Cyrillo, para oppôr-se á pcrfidia de Ncstorio e melhor evitar
a união imperfeita, pela qual este copulava as duas naturezas; porque dizendo uma a natureza do Verbo encarnado, significavn duas coisas: em primeiro logar que
dep.)ÍS da encarnação ha duas naturezas em Christo, a
natureza do Verbo e a natureza humana (que se designa
pela palavra encarnada); cm segundo togar, que é um
só o sujeito, 3 saber o Verbo Encarnado, do qual se prédicam quer os attributos divinos quer os humanos. Porisso, S. Cyrillo (cp. 4fi) escrevia a Successo: ri:Se dizendo que é uma a 11t1.flffc-:,a do J'erbo calassemos e de
modo nenhum accrescentassemos e11car11ado, ficando
quasi cxcluido o mysterio da dispensação, talvez que
a sua oração não fosse inepta~ quando fingem interrogar: onde esta a perfeição na humanidada, ou de que
modo subsiste a nossa substancia ? Mas porque tambem
esta perfeição na humanidade e declaração da nossa essencia é nossa, quando dizemos e11car11ado, deixem de
apoiar-se em bastão de cannan 1 .
g 5. II. Ha em Clzrislo uma dupla volllade e operação. E' de fé contra os Monothelitas, segundo o
Cone. Co11sta11ti11opohla110 (68n) : «Predicamos em
Christo duas vontades naturaes e duas operações
naturacs indivisamente, inconvertivelrnente, inseparavelmente, inconfusamcntc, segundo a doutrina
dos SS. Padres»'!~ De,,.;Jng. 238).
- -- --,-- Si diccntes unam 11atura111 l'erbi 1ac11 issemu s ac minime
<idjunxissemus inca:r11ate111 , excluso propcmodum dispensationis
mysterio, esset fartasse illorum oratio non inepta, dum interroga·
re se simulant: uhinam est in humanirnte perfectio, aut quomodo
substantia nostra;. Sed quia et illa in humanitatc perfectio etessentiae nostrac decl;1ratio nostra cst, dum dicimus incarnatallli
Jesinant ba..:ulo niti arundinco. Cf. 'Petav. 1. IV, e. 6-7; l'le1v111a11;
Tracts Theol. and Ecdes. p . 287 e seg . ; Stentrup, th. 4;; Hurter, n. 526; Powe//, ob. cit. p. 8-12.
2 Duas naturnlcs voluntatcs in Christo ct duas natura~es
operationes indivise, inconvertibiliter, inconfuse 1 scc40dum SS.
Patrum do1.-trinam praedican11.1s,

9
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Pro1-'a-sc:

({l.) Pela thcsc precedente. Em vista do que fi-

'? ?110, ha

cm Chnsto uma d11pla natureza integra,
d1vrna_ ~ hum?na; mas a vontade, e operação pertence.ª mtcg_ndade da natureza; porquanto, a vont_ade e prorrn:cfodc da_ natureza, e não da pessoa,
l.Omo s~ ve no mysteno da SS. Trindade, onde ha
uma umca vontaJe, n<fo obstante haver tres pes-

soas; logo .
(8) Pela Ew·i'pt. :

(8) Porquanto, :i Escripturil reconhc..:c cm Christo, ale~1 da voliçii.o e op.eraçlio divina, a qunl tambcm os ~·lonothd~tas afhrmam tJUe ha n'Ellc, outra
von~adc e opera~· ao : "Desci do ccu, n<.ío para fazer
a 111~11/za v0nt~1~c, mas a vontade d'aq1wlle que me
envwu i• 1 ; ''~ao se fat.;a a minha vontade mas a
lu:zii \ n.1as n ~=-te: textos exibe-se uma dupla \'Ontade d1vma, que e n mesma no Filho que no Pae e
a vontade humana que se sujeita á vontade divin'
~-(b) f:l~~' nlem d'isto, ~'m? dupl.a operação; a op~
rayao d1vm~, quando <.!msto diz: «Meu Pae opéra, e .cu op ero ta m hem" :i ; do .mesmo modo, q uando faz milagres cn.1 s~u pr<!pno nome; a operação
h1!ma11~, quando Ums to diz : '(}Filho do homem
nao veio para se~ ~crvido m~s para scrvirn~; e quando se apresenta s~11bund > dat1gado da jornada etc .
(Ç) !)d:1 rai•W ll1eo(. l·:m vista do que fica dito, Chnsto e v e~._foJc1ro D~us e verdadeiro homem: ~as se _:e •.ira a vontade ou a operação divina, Chnsto nao e Deus, sendo a vontade parte cs1

Desc e. ndi de
-•
. ..-.do
. _ nrm ut fac·iam vol -1ntalem
mr.1111 seu
vo 1untatcm 1y11s q111 m1s11 11u• • .lva . VI, :;x ,
'
No n men voluntas ~cd tua fr1t
'i ,~
• ' l - 11c ' ,XXII
.. , 4 2.
'
•ll c r meus usq ue modo oper·1tt· 1- c·t eva
· op
r
· ·
v"' 17-:- 1 L'"
[•' '
"
eror. "ºª ·
1
XX, 2.-,. rl 1us 101111111 s non n:rnt m1nistrari scd ministrare -•u;,1 t ·

Thc-nlngi;1 l>omngti •:a
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sencial da natureza; se.: scntírn a vontade ou a operação humann, não é homem nem pode merecer;
Jogo~ deYc n'cllc admittir-sc uma dupla vontade e
operação. D'aqui se dá a entender: de que modo
os Padres distinguem algumas vezes um triplice
gcnero de operações, diJ1i11as, humanas e thca11dricas: upor"ltianto: opc.:ra\a sómente como Deus,
quando, ausente, cura\'a o filho do centurião (operação divina); como hvmem sómente, posto que era
Deus, quando comia e se entristecia) operação humana!,· porém obrava misturadamcntc milagres,
restituindc a \'Ísta ao cego, untnndo-lhc os olhos
(operação Jheandrica m~ deil'iril))) 1 •
qG. 2. º R('so/J•. as d~ff1c11/d,1dcs.
(A) Objecta ·se, .~ª ycrdadc, _q':le Honorio. negar.a a
dupla vontade em Umsto, na Ep1st . dogmauca a Sergio, e que porisso fcirJ depois condernnado como here1e. Mas sem fundamento, porquanto
(a) elle não deu difiniçiío nenhuma ex cathedra, mas
enganado por Scrgio, exl101·/011 s<~mente n' urna carta
particular, pro bo110 pac1s, que dev1am abster-se da pal<rvra-·uma ou dupla vontade ;
tb) por outro lado, i:ão ..consta haver na mesma Ep~st.
nenhum erro dogmattco ·; porquanto, como explica
·, Siquitlem u\ Deus tantum o~c!·ahatur, quando absens cen:
turionis filium ~anabat (opcrauo d11•111C1J; ut homo tantum, etsl
Deus ena, qu ando comc.:dc.:hat l'l tri .< tahatur (op~r~ti? humana~;
mixtím autcm op.:rabatur miracula, _.:1cu ocu.los 1llm1~ndo rest.l·
tucns (opera tio 1/rc,•1~Jric .1 ~cu <~<:11:11;1/ls; ·. Assim, i\.fax1mo A-1. ftn
4D1onvs . :\rcop . cp1stnlam) . Ct . lct,11•ws,I. \ · Ill, c.7·13;Stcn·
trup th . ~1 - 53; Hw·tcr, n . -'154 -S.'>X.
'2 Anirma na vc.:nh1Jc /-/111wri11,411c ha uma vontade em Christo, mas v.3-sc do contexto que .aquc.:lla ~ontadc é divino-human.a e
não exclue Jua:; 1·onta.lcs ut s1c _
, nw s su duas vontades colltrarras:
p o risso, o s e ~ 1110,10. de ,Jizcr ~é otiscurc:i e ta.J.vez não consentaneo
com a sii ph1losoph1a. ma~ n ao e hcrctt~o. bs as palavra~ d~ H?norio: , [.;ode et w1a111 \'oluntatcm l<1kmur )). N. Jesu Cbrtstl, quia
profccto e lJi\'in iiat c <lS~ umplH es! 11oqra natu_ra, non culpa in illà .. . Non est irn4uc assumpta a Sal\'atorc vniata natura, quae repugnaret lcgi mentis ejus, _seJ vcnit 4uacrerc et salvar~ quod perierat. i . e . \'iti atam hunrn111 gene ris na1uram . Nam lex aha m memhris a"ut r oi untas di ve r~ a non fuit vcl <<>ntraria Sa1Yatori 1 quia sup e r l ese!11 natus c st hu '.11anac ,·o nditionisu . Cf. Stentrup, th. 54;

João IV, segundo successor de Honorio "º meu ante·
ces~or, en~i~ando s~bre o mysterio da Encarnação de
Chnsto, d1z1a que nao houvera n'elle, assim como ha
em nós peccadores, vontades coutrarias da mente e da
carne• 1 ;
(~) porisso ,. foi cond~mnado pelo Co11c.IV, não como
here1c no sentido propno, mas como fautor da heresia
impondo silencio impportuno a um e outro nartido ~
r
1
que nao. rouco concorreu_ para a propagação do erro
monothel1t1co, como o explica J,cão li, escrevendo aos
Bispos da Hespanha : .a ')uai .<Honorio) não extinguiu
ª. chamma do dogma hcrctico ainda nascente, como con' 'mha ao decoro da a.t_ictori.dade apostolica, mas fomentou · o com a sua ncg11genc1a • t.
(~) 9biecta-se alem d'isto, que h~1 uma unica pessoa
em Chnsto; mas onde lia uma umca pessoa alli ha
uma unica operação ; logo.
'
Nego ,1 11u•11or, porque ~1uando ha uma unica pessoa, ha, na \'CrdaJe, um un1co operante, mas este unico operante po~ic possui1: uma dupla nat.ureza, uma dupla
vontade, e P°.risso, reali~ar. duas cspec1es de operações.

97 . Do lacto de Chnsto ser homem perfeito,
segue-se, cgunlmentc, que tivera uma alma verdadeiramente racionnl e um corpo verdadeiramente
humano, Jn que fatiaremos abaixo, quando trnctarrnos da natureza as~umida .
98. III. Cfiristo, aimf.i mesmo como este homem
filho 11at11ral de Deus, 11em, por nmlzuma ra-táo:
pode chamar-se adoptivo ª

e

f!.urtt•r, 1, n . 5~1~-f~io; .nrns prin.:ipalmcntc J . 'Pc111U1cl1i, de llonorn I R · P : c~usa m C<;>n..: . VI, l<omac 1R70; Cvlombier, Etudes
des PP. J~suues, d<;c . t.9 · apr. 70; L!!gr.md, diss . IV, e . IV, Migne, 1:· Curs . IX, ~Q2 e scg . ; Buttafo, Rt:plv to i{enouf on Pope
Honortus; nostr. 1i·. de f.'cclcsi/i, n. 1~1 1
.
Décc;;sor n~eus docen5 de mysicrio [ncarnationis Christi
d~cebat, non fu1sse m eo, ~ic11t in nubis pcc..:atorihus ml!ntis ct carms cm1tr,1nas volunta :eo; .
2
•
Qui _(lfonorius) f_lammam_hoeretici Jogmatis non, ut decu1t Apostoli~am <1uctontatcm 1 mcipientem exstínxit, sed negligepdo confov1t.
3
.
Cf. S. Thom . q :d, a .4; Peta1Ji11s, 1_. VII, e . 1-5; f.,.gra11d,
d1ss . X,c . ~ : StC'11trup . tn . .111-•1: Frawre/m, th. 38· Hurter n
0

='. 7 -" e ses .
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1 .º E' filho 11al11ral. E' de fé contra os adopda·
nos, que distinguirnm dois filhos em Christo, um
natural, isto é, o Verbo, o outro adoptivo, isto é,
Christo cmquanto homem.
Para intclligencia d'isto, deve saber-se que filho
natural é chamado aqudlc que foi verdadeiramcn·
te gerado por aquclk de quem se chama filho; po·
rem, filho adoptil 10, é .iqucl lc que. sendo pessoa estranha, m1o gcrm\a pelo pac adoptante, é, por me·
ra bcncvolencia: recl'bido na familia do adop·
tantc.
Na thcsc dizemos: << Chris to como este homem,, 1,
isto é, Christo comidcrado como pessoa do Verbo
subsistente na natureza humnna, porquanto, o pronome demonstrativo designa pessoa; mas não dizemos «Christo como homem"~, porque uma tal
expressão seria equivoca e poderia significar que
a natureza humana é verdadeiramente gerada pelo Pae; o que é heretico.
99. Prova-se.
(8) Em vista do lJllC fo.:a dito, Christo, com?
este homem, nada mais e scn5o o Verbo hypostatlcamentc unido :.í natureza humana; porquanto,
não ha n'cllc uma Jupla pessoa, mas uma sú, que
possuc uma dupla natureza, e porisso mesmo
Christo, como este homem, não é pe.->soa distincta
do Verbo, mas o Verbo; porém o Verbo, unindo-se
á natureza humana, não (essa de ser Filho natural
de Deus; logo, Christo como este homem~ é filho
natural de Deus 3 •

Christus ut hic hm1rn.
Christus ut homo.
1
Este aq~umcnto pode tamhcm dc.H :nvoh·er-se. do modo
seguin!e, s~gundo S. Thom<1z : ª. lilia.;;ío .:on1·cm pror:wi:nente~ á
hypostase ou ;\ resso•1, mas niio ;1 natun:za . \Lis cm Chnsto nao
h:1 outra pcsrna ou h;·rost<1 se sl'niío :i incrcada, ü qual convem ser
t

2

(8) Christo na Escriptura, considerado como
este homem, é chamado o Filho dê Deus wzigenito '; proprio ~: uo qual não pl'rdoou ao seu proprio Filho,, ; 1 crdadeiro 3 : « ~ Filho de Deus veio
para conhccermns o verdadeiro Deus e existirmos
no seu 1 crdadciro fil/wn; mas estas palavras não
podem, com ccrkz<r)intcrpretar-sc da filiação adoptiva; logo .
.Com rn5o, pois, definiu o Concilio .I:.phesino:
«que Christo é verdadeiramente Deus como Filho
de natureza,, 1 •
1 ou. :..! . " JVã.n pr'uie c/1a 11/'1r-se adopti1•0 .
Poucos thcolo[:\os, depois JI.! D11rm1do, ensinaram que Christo púde ser chanrndo Filho de Deus
adoptivo cm raziio Ja natureza humana; não negaram, na ver,laJc, qul'. Christo como este homem,
é Filho natural de Dcm, e porisso mesmo se distinguem dos Adopcianos, mas disseram que Christo corno homi.!:n pl>Ji.! ser chamado Filho ·de Deus
adoplivo, scc1111dum quid ou segundo a humanidade, cnh}Uanto a sua natureza humana foi adornada da gra~3 santificante, que nos faz filhos adoptivos de Deus.
Esta opinião não é hcrctica, porljuc não foi
condemnad:t pdo,; concílios sob esta forma, mas
com razão é regeitada pelos theologo~ como falsa;
porquanto:
(8) -:\l!nca Christo se apresenta como Filho adoptivo de Deus, quer nn Escriptma quer nos Padres:
1

1

filho por n<ltureza; lo~r1 Christo, que é tilho natural de Deus, de
modo nenhum pode d1zc.:r-sc.: tilho :1tloti\•o (q. 23, u. 4 . j
1

~

Joa . Ili,

1G.

Qui proprio Filio sL:o non peper.:it. Rom. VIII, 32.
:1 Fi!;L1> l>ei vcnit ut cognoscamus verum Dcum et simus in
vero Filio ejlis. 1 .lua. V, 20.
'' Ch ristLm c.:sse vcracttcr l>ci.:m t:mquam Filium per naturam.
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e na vcrJade, nos mystcrios da fé, nfto é licito afastar-se do uso commum de foliar; Io~o.
(D) Além d'isto, a filiação conved: propriamente á pessoa, n~o á natureza, ou por outras palavras, o termo dtrccto da geração é a pessoa, e não a
natureza; mas cm Christo ha uma unica pessoa, isto é, a pes~oa do Verbo; logo, deve admittir-se
cgualmcntl! um~rnica fifü1ç<io, a saber, a filiação
divina real, 1H1o a w...lupti\'a.
·
(C) Adopção é assumpc;ão da pl!ssoa estranha
para a familia propria; mas Christo não pódc chamar-se pessoa estr<111ha a Deus, porque nada mais
é senão o Verbo unido ú natureza humana. Logo,
não pôde adoptar-sc .
, . 1o1 . ,Por aqui se J<i a entender o sentido em que
Chr~ sto pode dizer-se crea~1wa ou se1·vo 1. Porquanto,
Chnsto, homem, pódcconstd(:rar-se segundo a essencicr,
ou segundo a s11bsisle11cia ou pessoa.
(aj Considerado do vrimeiro modo Christo homem
r
, c:n razão' da natureza
'
.
pód e d 1zer-se
crca d o, isto
e,
hu-'
mana; strictamcnte fali ando póde tambem chamar-se
Cl"eado, isto é, cm raziío lLt natureza humana~ strictamcnte fallando, póde tambem chamar-se creatÍn-a, emquanto :i sua natureza humana é irerdadeiramente
creatura.; mas porque os Arianos abusaram d'este
modo de !allar, de~c evitar-se ; do mesmo póde dizer-se sf!rvo no sentido /alo, ern quanto foi sujeito á divina vontade, e lhe deveu obtcmpcrar cm todas as coisas•
m~s não sen10 no se~1ti~fo_ s/~·icro, poryue o servo é pro~
pr1a~ente pesso? aliem Jlff1s, não sui 111ris, e não tem
d1re1to nenhum a herança do senhor o que com certeza não compete a Christo.
'
(b) Porém, considerado Jo Sel.(undo modo segundo a
subsistencia, nem pódc dizer-s'c creatura ~em servo
sendo Filho de Deus natural co -cgual ao Pac.
'
1 02. IV. De1 1e admÍllir-se em Christo commu1 Cf. S. 7710111 . ~· rG, a. ~, ro: q . w, a . 1; Petavius, I.
VII, e . 6-9; Legra11d, <l1ss . X, ..: . 4; Stmtrup, th . 37, p . Õ-f.7 e
seg. ; Tepe, n. 993 e seg .

nicação de idiomas em co11cri'lo, mas 11ão cm abstracto 1. E' certo .
11
1.
Explica-se.
A cornmunicn1;iio dos idiomas (da l' nl<lVrn grega ,1w,·,, prorrio) consiste cm que, por fon.; ~1 da união
hypostatiG1. é pcrmittido attirmar de Chri .. to hon~em as coisas que sfln prnprias do vl~rbo, e púdem prl!dicar-sc do V<.!rbo as coisas que siio pruprius de Christo homcni : comtudo, isto deve geralmente fazer-se por termo:> concrctus, a saber,
os que designam propriedade, cmqunnto existe
n'algum sujl·ito, como são v. gr., homem, Deus,
mortal, eterno, etc .~ ma.:, não por termos abstractos, isto é, aqudks que signiticam a propriedade em
si, cmquanto scparad•l do sujeito, como são a humanidade, a divindade etc.
2. º Prol'a-se.
(A) Pela aucloridade; consto de todos os textos
da Escriptura, e da Tradição em que um e o mesmo Christo, se diz simultancnml!ntc Deus e homem,
Filho de Deus e Filho do homem, auctor da •:ida
e morto etc.; porquanto, assim manifestamente se
prov~ 1 que as propricdadl!s d'uma e outra natureza, sl! communicam ü pessoa de Chri~to, l! na verdade, por termos con(retos.
(B) Pela ra{áU tlwol. A <loutrina exposta tluc
da unidade da pessoa. Por ventura do axio.mn .. as
accóes são dos rnppostus», as acções e propncdadcs
de' qualyucr natureza, attribuem-se á pessoa a quem
está sujeita; assim v. gr. attribnem-sc no homem
a~ propriedades quer do corpo quer da alma; ma~
Christo po~suc uma dupla natureza, divina e hu1 t:f. s . 'J'/1om . q . 1ti;'Pct,wi11s,L IV,c. 15 - 16; Suarer,
Jisp . :l."; S.i/111.1111. disl'· '.!ti; l.cgrm1d. di~ . VI, e. h :1. 2; Stenlrnp,
th . 3i .
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mana; logo, as propricdudcs d'uma e outra natureza, pódcm predicar-se a respeito d'elle.
J03. 3.º Dão-se as regras.
. (A) Os nomes concretos,qucr substantivos quer
adiecttvos, d'urna e outra natureza, pódern predicar-se mutuamente da pcssoi.1 de Chrísto e de si t:
(a) da pessoa de Christo; porquanto, os nomes
concretos affcdam din:ct<1mentc a pessoa, e sendo
uma unica pessoa, estes nomes pódem predicar-se
~ell~; e . .:issim pódc dizer-se : 1Christo é Deus,
Chnsto e homem; é mortal, é immortal etc.
(b) Mutuament<.! de si rde se i11J1icem); assim pódc dizer-se, designando a Christo: o mortal é eterno, porque o scn•ido l;: Chri~to, que na sua natureza humana, é mort::l: , é ao mesmo tempo eterno
na sua natureza divina. Exccptuam-se comtudo
(8) os nomes co1Kretos, que suppócm que houvera. em Christo pessoa humana; v. gr., não póde ~hzer-sc: «este homem se frz Deus» 2; pon-iuc
assim se declararia que existira primeiro alguma
pessoa humana, e depois f<'>ra feita divina· o que
é falso.
'
(b) Os nomes concretos yue são reduplicados,
v. gr., não póde dizer-se: Christo emquanlo homem, é ~cus; porque ns nomes concretos quando
s~ reduplicam, j<l nCto designam a pessoa mas designam a natureza, u niío serem corrigidos por
pronome pessoal, como "este homem".
(~) Tamhcrn os nomes concretos, l)UC são favornvc1s á heresia; assilll, v. gr., não deve dizer-se,
. 1

Ch~isto é creatura, porque não obstante esta proposição ser cm si verdadeira, comtudo, é favoravel
á heresia ariana. Do mesmo modo Hormisdas não
quiz approvar <.!sta formula: «Um da Trindade foi
crucificado>> 1; porque apczar de ser cm si vcrdadeir~,. era favora\·cl ü hcrcsiu dos 7'heopaschitas, que
diziam que a natureza humana solfreu ~; porém
depois foi recebida pelo Concilio Constantinopolitano IJ.
104. (8) Quanto aos 1wmes abstractos.
(8) Os nomes abstractos d'uma natureza, não
pódem predicar-se dos abstractos da ou1 ra natureza; v. gr., nfto púdc dizer-se: a divindade é a
humanidade, porque as naturezas permanecem disti~Ktas. Do mesmo modo os ubstractos não se predicam dos concretos, v. gr., 11<10 se pódc dizer: a
Divindade é<~ homem, :.i humanidad'.! éc Verbo, porque as propriedades concr<.!tas n<.lo pódcm identilicar-se com as al1strnctas.
(b) Os nomes al~stractos da noturezu humana,
não pódcm predicar-se da pessoa de Christo: não
se deve, v. gr., dizer, Christo é a humanidade, porque é': natureza humana, apezar de unida ao Verbo, distingue-se todavia d'c:lle. I
(G) Os. nomes abstrnctos da rwturcza divina pódcm predicar-se da pc!'-soa de Christo, porque cm
Deus as qualidades ahstractas identificam-se com

lJnus de Trinitak .:rncitixus cst .
Sobre esta formula \'C Pl!la'l(i!1, 1. V,..: :.t-3; Legn111d, 1.
e. p. t.>47 e seg.; dos do~umentos cnados por estes auctores, parece constar 9ue os monies scytas que ,lctendiam este modo de
fatiar, foram 1scmptos do erro Clll)'chiano. Os Theopaschitas, accrescer.~;~n~o ys palavrns nqui crucifi.n1s est pro nobis» sagrado
hymno. J nsag1011 ... «Sancrus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortahs", que sc~u1~Jo o u~o recebido, se dirige ú Trindade, por1sso mesmo, attnhrnam :i p:iixão J todil a Trindade .
1
2

Comtudo f?S. nomes ..:011..:rctos adjc.:ti1·os que se chamam
derivados, como dwmo, h1m1a110, siio ditos de Christo menos accu·
ra?amcnte e rnut.ua~1~nte de si; 1·. gr , Christo, dize-se menos
i:e..tamentc que e d11'~110, Jom11ii'°º• de1fer-o, porque strictamente
!aliando, t<~CS i;:xprcs:;oo::~ aH11:ni;1m súm~nte t\llC C.hri~~O participara da inmu_i ez;• d1v11~<1, mas nao que a t1vern wda mteira.
Hic homo tactus cst lkus

.

.'2~)

http://www.obrascatolicas.com

•

:no

CAPITULO

\)0 ~IYS 11.R.O ll.\ El\C.\HNAÇ;\O

11

as pessoas divinas, v. gr., pôde dizer-se: «Christo
é divindade, é omnipotencia, é vida•> 1 etc.
1 o 5 . Corolfario: D.!vem re geitar-se os erros dos

ubiquistas.
Luthero, dando excessiva latitude á communicação dos idiomas, atfirmou que uns certos attributos
divinos, e muito principalmente a ubiquidade, fôra
communicada ü natureza humana de Christo; o
que na verdade cxcogitou, principalmente para explicar a multíplice presença de Christo na Eucharistia. Todavia, este erro é hoje rcpcllido até pcl0s proprios protestantes; e com razão; porquanto,
varios textos da Escriptura cxhibem a Christó passando de logar para Jogar, e mostram que elle está
cm tal logar e mfo n'outro; assim se diz: «Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido>> ~ ... ((Procuraes a Jesus qne foi cruci1icado, não está aqui))ª·
De mais d'isso, se a natureza humana de Christo,
gosa de :mributos divinos, de omnisciencia, immensidade e omnipotcncia, n'estc caso j:i não é mais a natureza humana, gue t! necessariamente finita e limitada, mas
jü se converteu cm natureza di\·ina, e assim se renova
o erro dos Eutychianos. Por outro lado, nem por este modo pode explicar-se o dogma da p~esença real.
Porqu.mto, se o corp ·> de Christo cstü na Eucharistia
por<1ue esr:í cm toda a parte, por nenhuma razão mais
especial estü sob as especies consagradas, do que em
qualquer outro logar '•.
1oli. Scholio. Opiniões dos theologos sobre a essencid da 1111iãu lirposlalica. Aré aqui exposemos a dou1

Christus cst di vinitas, est 011111ipotentia, vita.
Si fuisses hic, fratcr meus non tuissct morruus. Joa.

Xl,

21.
3

Je;um qui crucifixus cst,

xxvm, G.

qu~ctcris,

non est l1ic. M.:Jtt.

t
N:.lm si Christi corrus itlco cst in Eucharistià qui est ubique, nullà specialiori racione cst suh speciebus consecratis quam
i_n quolibet :.llio loco. Cf. Petm·i~·~· 1. X, e. 7-10; Legrand, 1. e. p.
t.>58 e seg . ; Schajf, \.rccds of CnstcnJom, vol. 1, p. 285 e seg.,
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trina da Egrcia sobre a união hypostatica; porém, os
theologos, vão mais adiante e investigam cm que consiste essencialmente csta uni5o.
qs varios systhem;1s dos theologos podem reduzir-se
a d01s:
(a) Uns dizem que ha algum nexo medio, pelo qual
a natureza humana se une formalmente ao Verbo. Porém não estfo de ;1ccordn <h::crca d;1 natureza d'este nexo: alguns j11lgar:1111 l)· uc cllc era alguma l.'lllid.1d1.', pela
qu ai, como com g1·1" <'. a n:llurcza humana se copula
com a divina; o qu1: huje é regciwdo com razão, não
havendo nenhuma emidade llll;di.z entre Deus e o homem pela ciual possam unir -se: alµuns Ji~scram com
os Scolish1s que este 11ex0, ~ modo uccide11/,1Í, ou uma
certa relaçüo; mas isto nií•> púde dizer-se, pois n'cste
caso, 11 união seria acci<lcnt:d.
Fin:1lmcnte, segundo Suarei e muitos outros, 1 a
u.nião hypostatic1 é 11111 ct.'rlo modo sub.~1a11ci.1l produs1do na nature1.a humana, por força do qual esta se une
ao Verbo; a saber, a subsistencia creada é um certo modo substancial; porém este modo foi excluido da natu·
reza humana de Christo, por força da união com o Verbo ; logo~ foi substituido um o tro modo substancial, por
força do qual a natura:i human;i de Christo rass:1 para sob o dominio do Y crbo. Esta opinião não carece
de probabilidade.
(b) Porem muitos Tlwmistas, depois de Catla110,
Gonet, U1!!11arl e outros!, ensinam que n:.ío ha nenhum
vinculo intenncdio entre a natureza hum;ma e a natu·
reza divina, mas que o Verbo se une immeJiatamente
á natureza hu111;111;1, pela co11'munic:içiío da sua propria
subsistencia, ernquanto supprc ns vezes da personalidade humana.
E provam isto corn o ".<:guintc argumc-nto: O Verbo
se une em acto e formalmente á humanidade assumida
por aquillo, pelo que a termina e sustenta; mas o V crbo
sustenta e termina directame:ntc a natureza humana,
sem algum intermeJio; logo.
Náo negam comtuJo que da união hypostatica dimanam;para a natureza assumida dotes com que se trans-

e seg.
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forma e aperfeiçoa; mas esta nrndança acompanha a
uniãu, i:nas não n con s t!tu~. Porem, esta opinião, parecenos ma1;; provavcl, pnnc1palmentc porque não devem
multipl!~ar-sc os cn~cs sc~n necessidade ; na verdade, pa·
ra a un1ao hypostattca, nao parece necessario estar a imaginar algum nexo intcrmediario ou tJmbem modo substancinl, mas basta que o Vcrbo se una immcdiatamentc á natureza humana, fazendo -a sua, e operando n'ella
tudo o que fazia a pessoa humana.
§ UI. Harmonia da união hypostatica com

a razão

1

107. Estado da queslâo. Expostos os factos da
união hypostatica, e os seus consectarios, é já permittido investigar o juizn que a razão pronuncia
sohrc este mysterio . 1·: na vcrJade, os thcologos
unanimemente ;.:onccdem, que a possibilidade da
Encarnação, n<.lo pode conhecer-se ou demonstrar·
se só ...:om o auxilio Ja razão; pois é um rnvstcrio a escondido aos sc(ttlos e <h gerações" gu~ não
pode provar-se sl) pela razão nem a priori nem a
prosteriori :. Todavia, núo é contrario á razão, nem
envolve em si rcpugnancin alguma, digam o que
disserem cm contrario os l lnitarios ~e os RacionaJistas ; mas, posta a revelação, pode illustrar-sc
com analogias e persuadir-se com argumentos de
convcniem.:ia 1 como prt>varcmos na thcse seguinte:
108. These : 5 111ysferio da -êncarnação .não r1pugqa ~' 111a111ira ne11hu111a á recfa ra~ão, mas peCf. S. ?110111 , :.; r. 4. 1, a . 1·'.! ; S11,1rer, Jisr . 3, disp . 8,
s. 4; Gonet, Clypeus, de l>co lnc.1r1111to d1sp. 11-111; Legra11d.
di ss . 1; Sato/lí, Je lncarnat . q . 1, coni:I. 1; Hurtcr, n . 490eseg .,
467 e seg.
~
Coloss. I 2G ; Epl1t•s . Ili,:-: .
.1
Os argumentos Jos ll11it1ri os expõe -nos F. Clarki:, Or thoJoxy, e . VIII, ~ 3, r. ·~ o :i e s~ g . ; a \ Olll ~:i o U<J S princiracs ahaiXO os eni.'ontrnr:\s .
1 •

lo coqfrario, posta a sua revelaç4o, manifesta-cl.
maximamente conveniente.
1
1 .• J.Vão repugna. Porquanto, se repugnasse,
to seria ou da pnrtc do Verbo, ou da parte da n~
tureza humana~ nu, finalmente, da parte da uniãq
hypostatica ; mas,
. (A) I\<.'io repugna da parle do Verbo: repugna
ria em tanto quantc o Verbo nflo podcssc suppri .
as vezes da personalidade humana; mas não é asJ
sim; porquanto: a personalidade do Verbo é inti~
nita , e contem eminentemente todas as perfeições\1
da personalidade crcaJa; Jogo, pode supprir a :; vczcs da personalidade humana.
Por outro lado, assumindo a natureza humana,
não perde as suas pcrfcil.,'.c"ícs, ntío é mudada intrinsecamente, mas sómcntc deva a si e nobilita a na- .
tureza humana.
Do mesmo modo toJas as mudanças e paixões 11
que houve cm Christo, como a fome, sêd{', dôr, af- \
fcctavam a natureza humana e não a divina •.
,
Objecta-se na vcrd<1dc (a) que o mvsterio da Encar- \
nação se oppóc á i111m1dabilidade do Verbo.
1

iJ

l

1
1.

1 Po r aqui se d:í a c1ltenJ..: ~ o vicio c m que laboram a s Jifti..-uld ades propos l~' pelns l lnitarios (F. <:t.1rhc , 1. i: it. 1 I>izcm na
verdad e, qu e Deu' mhnito, qu e en che e sustenra o orbe, não pode.
ra na sce r. n:1 l'al1:sti 11 a. poi' q11 c111 tinha cuidado J0 o rb..:, cmquanto I>cu s ml :in ll: era ln ·udo nos t· rn ços da Virgl·m Maria : Por outro lado, .lcrns na sn ·u e morreu, soffreu fome e sêJe : e lodavia
Deus é imrassh·cl . E s1;is e muras c oisa s assim apoiam-se n' um
falso supposto de que o Vcrho, emquanto se frz homem, ce ssara
de ser Deus : o que par~i:e ser .::oncedido p<ir algun s Protestanres,
e i:ontr'.1 cll cs rode, rnn sso me smo, retorquir-se, mas é inteiramente regc11ado J'Cl os c atholi.:o s• .:- o mo a baixo e xplicit am ent e diremos.
Por.qu anto, o Vcrho , clern:-:do ::i s i lt natureza humr.na, não rerJeu
a divina . Na s\.'cu na verdade e m Bclcm, sei;tundo a natureza humana ; ma s permaneceu eterno e immenso, segundo a natureza divina, e q unnJo ('ra lcrndo nos braços da R. !\faria Virgem como homem, de modo nenhum imcrrompia o c uid;i d o d e todo o univer ~ o
como n<•u .~ . O mes mn J iz de outra s coi ,;:1s : como homem soffria
tinha fome e morrc 11. mas co11•n /)ms foi sempre imra~si,·el e im~
mort al .
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; Resp.: O V crbo não se muda mais pela Encarnacãó
que Deus s~ m~1dou pela creaçáo; porquanto, o VerQo permanece mtrrnsccamcntc o mesmo, e sómente ele·

do

1a a si e constitue sob o seu dominio pessoal alguma na·
preza crcada : porquanto, toda a mudança se fez na
1arureza humana, que foi assumida para o consorcio da
~aturc7:a divina; v. gr., 1J~1ando se diz que o Verbo fôra
ponceb1do no utero da \ 1rgcrn, nascera, soífrera, mor·
rera: todas estas coi~as aconteceram na natureza huma~a
assumida
pelo
h
, •
1 Verbo, mas não na natureza divina 1
, 1ue e 1mmutave.
1 ~em se diga que pela Encarnação o Verbo se fez
/intrrnsecnmentc homem , e q11c porisso se mudava; poriq_uamo, nada de novo rc..::cbeu cm si, como inherente a
!s1 , mas sómente terminou e completou <l natureza humacommunicando .Jhc <1 sua personalidade; e porisso
imesmo, to~~a a mul!ança s~ fez na natureza humana, que
lpor tal uniao adquiriu m111to.-; dotes, mas não na pessoa
/do Verbo, que , sendo infinita, contem em si todas as
i perfeições, nada adquiriu de novo, senão uma nova re/ lação 1 com a natureza lwrna11;1.
.
E na vcnfode, como profundamente o adverte S.
Thomaz (3, q. 11;, a. 6, ad 21: As coisas que se dizem
relaltvammte, podem de. novo préd1car-se de alguem
/ sem a sua mudança ; assim corno o homem se torna
dextro, sem mudança sua, pdo movimento d'aquelle
que se lhe torna esquerdo ..Mas o Verbo se fez homem
/ em razão da união, q~e é urna certa 1·elação, e poris,' so sem mudança de s1 ; porque a mudança está toda na
/
n~tureza humana, que é assumida para a pessoa di-

lna,

I

1

vma.

i

Isto pode declarar-se assim : O Verbo, que desde to·
da ª. et~rnidadc tcrmin :1 a natureza divina, já desde
o prrmc1ro instan!e da Encarnaç;ío começou a termmar
a n.atureza humana : o que na verdade a ~perfeiçoou
mu~to ; mas nada a <X rescentou :tt) Verbo : porquanto,
assim como ª? sol_ não :1Lfrem perfciçii_o nenhuma quando_.co1~. eça a rllummar com os seus raios a nova parte

1

/

I

J
,.
1

!

1

I

1

A relaçiío pela qua l o V crbo si: refere ;i humanidade não

~real <la pa r te do Verbo ; porque nada de novo lhe-confere ;'mas
e real da_ rarte da natureza humana , que se :ir~rfcicôa ·pela união

h ypostat1<:a e a th1u1re no1·os dotc•s .

'

da terra, assim Jo mesmo modo o Verbo não se aperfeiçôa quando começa a reger pessoalmente a natureza
humana 1•
(b) Este mystcrio obsta á simplicidade do Verbo,
porque então o V crbo se fez parte do composto.
.
Resp.: Nego , porque o Verbo não se faz prot'namente parte do composto, possuind~ ellc cm si .toda a
perfeicão d'aquclle composto, mas somente parte 1mpro·
priam~nte dieta, no sc,l1tido de ~~e º,Verbo po~~ue. sob
si duas naturezas, e d estas a d1nna c·lhe esscn1..tal, porém a humana, além da cssencia, e assim accrescentando-se-lhe por mi arte que de modo ne~hu~ ª.mude ;
e assim a pessoa do V crbo perm«ncce s11~1phss1_mn. _
(e) A Encarnaçâo do Verbo obsta á cm:11111111st:ssao
das tres divinas pessoas; po rqunnto , por força d esta
circuminsessão, o V crbo nfo pode encarnar· se sem que
_
.
0 Padre e o Espírito Santo se e~c~rnem.
Resp.: Nego, porque a~ tres divinas pessoas sao d1stinctas, e uma pode possuir pi·ssoc;ilmc·n~c! a ~1atur~za humana sem as outras ; a c1rcummsessao h:z somente
com que o Padre e o Espírito h,ab~tem d'urn ~nodo especial na natureza humana de Chnsto, mas nao que se
lhe unam pessoalmente.
Os Padres illustram esta mntcria com uma co,mparação : se trcs pessoas vestem um só homem, .u m e v~s
tido, apesar das tres con~orrerem para o ves!'~; assim
succede egualmentc na /.., ncar11ação, as tres d1v1_~as pessoas concorrem activamente porn se fazer a uniao, vestindo o Verbo com o \'esti<lo da humanidade, mas uma
foi a pessoa vestida, uma a encarnada, isto é, a pessoa
do Verbo.
ioq. (81 ~üo repugna da part<da 11at11rt?'{a humana i: Po~qunnto, repugnaria cm tanto quanto o
- 1- -:_:Ç. -Bo,?Ve11t11rn usa da seguinte comparnçiío (3 tb_t. 1: a ·
q . 1): •Si enim cryst~llu~ sup~rinduatur rad~o do~u~ Jª~ illu:
minanti crystallui-. 1llum111an d1c1tur ct n radio pe1 transm et c1
copularl a~sqt_1e mutatione fanà ex parte. rndu, _s~d so.l~m e~ parte crvstall1; si..: suo modo, scJ lonµe sp1r1tualtus rntclltgcndum est
in náturà assumptil ct person:i Verhi» .
.
i
Para intelligen.:iu d' este argumento reconta o qu.e os ph1Josophos disputam. sohrc a distinc.;iío entre naturez_a . slllgular e
personalidade . Pois toctos . con~t:ssam l)Ue nas co1sa.s d!vmas, a pe~
~o;1 se distingue tia cssencrn, nao realmente mas so virtualmente·
-

1,
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Verbo não podesse assumir a s; a natureza humana, sem assumir a personalidade humana · mas não
.
'
e. assim.
(8) Porquanto, se se admittir com os Thomistas
que a personalidade e alguma coisa positiva e real~
mente distincta da natureza, n'cste caso o Verbo
poudc assumir a naturcrn humnna sem assumir a
personalidade.
Nem se diga que a natureza humana assumida pelo Verbo, jü não e integra, porque integra e
completa é clla cm rJzão da n<llureza, e se carece
de personalidade propria, nem por isso se diminue,
ma~, pelo c_o~1trario, aperfei~oa-sc, porque a perso~
naltdadc divina que ohtem, é muito mrtis perfeita
do que aquclla de que é pri' ado 1•
l_)o mesmo moei<? nas coís.is crt',1d,1s., to.lo> conLc1!em que a p~:;
soa, ao menos virtualmente, se d1s!ll1gt1c da sua n<1turcza indivi·
dual ; ..:01~tr~v~rtc-se porém, s~ ha di'lin.:-;;in n-.1l entre pessoa e
natureza md1v1.dt1al. Os Tho_m1~t,rs ajfh_-111,1111, porque , >cgundo elIes, '.I personalidade e a pcr!c1ça? pos1t1va ac·1.:rescentada á natureza am~a m~srr~o completa, por força da qual a suhst;incia já completa e Sllljltris, ohra para s1 e cm rasiio de si e__: inteiramente incommunicavel . Posto is!O, diz ~ m ttuc o Verbo assumira na verda~t". ;~ natu~e!a humana completa e inteira, mas n:ío aquclla f)erle1çao ros1t1\'a que constltuc_ a personalidade, mas 'lLH.: Elle mesmo faz as vezes da person:d1dadc human;1. Cf. Su,1re·,
1 ll. Metaph., di~p. XXXIV, s._1.·2; r:.yct,11111s, in :; p., q .. 1, a 2; Goudin,
Mcwph . , d . 1, a -1; 7.11;1i.1r,1, Ontnl. 1. Ili,..: . 1, a. -1; Dupeyr,1t,\1anuda.-t. Ontolo~. !'· 11, e. 2, a. 1, ~ 2; Bíllot, ..-:ap. li, p.
4-1 e seg .
Porc.m os Scoti.<t.u ..:0111 alguns modernissimos theologos 1u•ga111; d11em, na ver~lade, que a 1~atur~1.a individu:il completa, se
se lhe r:_rml!tc, ponsso mesmo e s111 Jllrf~. e por tanto pessoa; po·
r~m s~ lor assumida pela natureza .suí'c·rior, j:i ..:essa de ser surj11·
ns, na'? pela perda de alg_uma realidade, mas pela ac·quisiç <ÍO d'uma enudade no,·a e supenor. Dizem, n;i verdade·, que o Verbo assu'.11\ía a_natureza humana inteirn, que fôra ao me~n:o tempo resso.1, se nao c.s11vcr~1 unida ao Verbo, mas porque to1 :issum1da por
pessoa sup~nor, nao poude ser s111 ;uns e por isso pessoa . Cfr.
S~otus, 111 .1 d1st. J, 4. 1, n. 9; 1\lo/111,1. in 1 p . q. 2q, a. 1, d . 2;
11phan.11.~. de Hypost,-. et per,;; Ft·,711íl•li11, th. :lo-3i; Stentrup,
th· 31-.J.i; H11rtcr, 53.\ e scg.; Lahoussc, Ontolog. n. 552 e seg.
1 A_ pr?posno S._ Thom,1r •. 3, q. 2, ~ . ~ nd '.! : «Dignius autcm est a licu1, quod exista! m a hquo se d1i:;111orc quam quod exis-

(b) Se se admillc com os Scotistas, yue a personalidade é q11id 11c·,1.ratil•11111, ou nada mais é do
que a natureza completa e singular, emquanto não
é ?ssumida pela. pcsson superior, mas se se lhe pcrmttte, o mystL:no pode egualmente conceber-se:
porquanto, o V crbo assumindo a natureza humana
impediu que aqudla natureza fosse rni juris, tivesse personalidade propria, e pouJc <tssu.mir a natureza, sem assumir a pcrrnnalidJdc.
~em vale o dizer-se que o Vcrbo não pode assumir a natllrcza humana, sem assumir ao mesmo
tempo a sua pcrsnnnlidadt:, 11<.ío haYcndo entre uma
e outra nc11h11111a di..,ti11t.\: <Ír> re;il; l'orqtwnto, apczar de havt:r somente distir1L<;áo Yirt11t1l entre uma
e outra, o Verbo 1~ot1dc <1ssurnir a natureza humana inteira, sem assumir <1 pe-;soa, se unindo-se a
uma tal ~1aturcza, e communi1..·;111d() a sua propria
personalidade, llbsto11 a qtJL' ui natureza fosse s111
juris; pois, posto isto, jú n;ín 0 !'.enhnra de si nem
n'ella se .\·erilicam ;is L'o1h.lil,·')l·s rcqncridas para a
personaltdadc humana .
1 1 o (C) :\;ln repugna da l'<lrte da 1111i.10 hypostatica; porqu;1nt•\ uma t:il 1111iãn, !'Ostn q11c difllcil de conceber-se, niín pode dizer-se impossível;
porquanto, se no homem duas suhstancias tão
diversas e, á primeira vista, tão oppostas, a saber,
a substancia es1'iritu;il L' corporal, o corpo e a ai~
ma, podem unir-se t;ío intimamente, que formem
uma natureza e u111a pessoa, quem se atreverá a
dizer que é impossivcl a Di.:us reunir a natureza
tat per se_; ct idco ex lwc ipso. humain natura di;.;nior c st in Christo quam_ 111 noh1s, q11od 111 11<~h1s ..:iuas1 pu se cxistens propriam
P.ersona_l1tatcm hahct, 111 _< .hr1sto au_tt:m '-'x_i,;t1t m pcrsun:! Vcrbi:
s1cut euam esse complct1nin_1 spcc1c1 pc rtm<.:t il cl dignitatem formae, tamen .sen s11n·um nohd1u s c,;t in ho minc: proptcr conjunctio nem a_d noh1horc·m lnrmam c ompk tivarn, q11:i111 :,ir in bruto ;mimali, m quo cst torma compl..!t11 "" ·
Theologia Dos111;1tic·;1 Vol. IV
·12
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divina e a humana n'uma só pessoa? Porventura,
não são todas as coisas possiveis a D.!us, comtanto ·que não sejam contradictorias umas com as outras? lllustra·se, alem d'isto, com o exemplo da
arvore, na qual se enxerta um garfo estranho; porquanto, d'uma só raiz, d'um só tronco, brotam dua!
tspecics de fructos .
E, na verdade, se assim é na ordem natural,
porque razão não poderia Deus, na ordem sobrenatural, unir a natureza divina e a humana, de modo que a mesma pessoa podesse produzir ao mesmo tempo fructos divinos e humanos?
Objectam, na verdade, os advcrsarios: Entre
as coisas que se unem requer-se proporção; mas
não ha proporção nenhuma entre o Verbo e a natureza humana.
Resp.: Não ha proporção nenhuma de egualdade, concedo ; não ha nenhuma proporção de ordem, nego; porquanto, entre o Verbo e a natureza
humana, ha a proporl,'.ão que existe entre o perfeito e o perfectivel, e basta isto para tornar possível
a união; porquanto, como diz S. Thoma{ t, «aquillo que é perfeito em si não se une a outro para
adt:iuirir, mas para communicar a perfeição. E assim Deus quiz unir-se ao homem, não por causa
de si, porque a sua pcrfó;ão niío tem para onde
c~escer, mas por rnu~n do homem a quem era preciso soccorrcr" .
Ili. 2 . ~ E' muito co11J1c11iente, quer da parle de

Deu5, quer da parte do homem .

2

1 QuoJ est pérl<:<.:tum in se non unit ur alteri ad acquirendarn, scd aJ communicand;1111 pcrfc..:tioncm. Et si,c Deus homini
uniri voluit non rrortcr i;e, quia nnn hahct quo crescat ejus perfectio, sed proptcr homincm, cui subveniendum erat. ln 3 dist. J,
q. 1 , n. 1 ad 2.
l
S . Thr;m.rj. :;,q.1,a . 1-z;C.G(:nt. l. IV,c.S4; Gonet~

(A) Da parte de Deus. Porquanto, convem da
parte de Deus aquillo que manifesta O!. seus attributos, mas a Encarnação manifesta optimamcnte
os attributos de Deus, principalmente a .sua bondade, sabedoria, justiça e poder:
(1) A sua bondade; por'-Juanto, na Encarnação
Deus reparte comnosco, não só optimos dons, como na crcaç5o e justili..:ai,:ão, mas lambem o seu
proprio e unlgcnito Filho : «Pois Deus amou por
tal arte o mundo que nos deu o seu Filho Unigenito11 «. E, na vcrdndc, esta sua bondade melhor
se entenderá, se se considerar q1Jem deu aquelle
dom, isto é, Deus, que não rnrece de coisa nenhuma, e só se moveu por impulso da sua misericordia; o que deu:> O seu Filho l'. nigcnito, que lhe é carissimo e co-cgual a si; a quem? Aos homens pccrndores: «Porem, Deu s, rcc1mm1cnda a sua caridade
em nós, pois sendo ainda pcccadorcs, em tempo opportuno, morreu por nós» :!; de que modo? De um
modo perfcitissimo, unindo-o intrinsecamente á natureza humana ; cvm que fim? para nos remir de
todo o peccado: "O qual deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda a iniquidadl', e limpar para si um Pº''º digno, seguidor das boas obras,, ~ .
Porisso e licito exclamar com S. Bernardo •:
"Quanto mais pequeno se fez na humanidede, tan·
disp. Ili, a. r ; Billot, th, z ; Satulli, p. ~l e seg.; L:rndriut, 5-6 Con-

fér.

1 Sic enim Deus <lilexit mun<lum, ut Filium suum unigenitum daret. Joa. Ili, 16.
.
2
Commen<lat autem caritat cm sunm Deus in nohis, quoniam, cum adhuc pcccator es esscmus, sc.::undum tcmpus Christus
pro nobis mortuus est. Rom. V, 8.
3 Qui dedit semctipsum pro nobis, ut nos ~cdimcret ab omni iniquitate, et mundaret sibi po pulum acccptab1lem, sectatorem
bonorum opcrum. Til. ll, 14. . .
.
.
4 Quanto minoren. se fcctt m humamtate, tanto majorem
se exhibuit in bonitate ; et quanto pro me vilior, tanto mih1 ..::Hrior est. Serm. 1 in F.piph .
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divina e a humana n'uma só pessoa ? Porventura,
não são todas as coisas possíveis a D~us, comtanto ·que não sejam contradictorias umas com as ou~
tras? lllustra-se, alem d'isto, com o exemplo da
arvore, na qual se enxerta um garfo estranho; porquanto, d'uma só raiz, d'um só tronco, brotam duas
especies de fructos.
E, na verdade, se assim é na ordem natural,
porque razão não poderia Deus, na ordem sobrenatural, unir a naturew divina e a humana, de modo que a mesma pessoa podcsse produzir ao mesmo tempo fructos divinos e humanos?
Objeclam, na verdade, os adversarios: Entre
as coisas que se unem requer-se proporção; mas
não ha proporção nenhuma entre o Verbo e a natureza humana.
Resp. : N áo ha proporção nenhuma de egualdade, concedo; não ha nenhuma proporção de ordem, nego; porquanto, entre o Verbo e a natureza
humana, ha a proporçiío que existe entre o perfeito e o perfoctivd, e bast~ isto para tornar possível
a união; porquanto, como diz S. Thoma{_ ', <<aquillo que é perfeito cm si não se une a outro para
adyuirir, rnns para communicar a perfeição. E assim Deus quiz unir-se ao homem, não por causa
de si, porque a sua pcrfcil,'.ão não tem para onde
crescer, mas por ca11<.;a do homem a quem era preciso soccorrern .
III. 2.n E' muito co11J1c11ienle: quer da parte de
Deu$, quer da parte do homem. 2
1
Qnod cst perL:llum i11 se 11rm unitur alteri ad acquirendam, scd ad communi..:ambm rcdºe..:donem. Et si.e Deus homini
uniri voluít non proptc1· ~e. quia non hah<!t quo crescat ejus perfectio, sed proptcr hom inem, cui subvenicndum erat. ln 3 dist. J,
q. 1, a. 1 ad 2.
l
S. Thun,1; . \ l: . 1, a. 1-:! ; <:. Gt:r.t. 1. IV, e. 54; Gonet,

(A) Da parte de Deus. Porquanto, convem da
parte de Deus aquillo que manifesta o~ seus attributos, mas a Encarnação manifesta optimarnente
os attributos de Deus, principalmente a -sua bondade, sabedoria, justiça e poder:
(1) A sua bo11dade; por'-luanto, 1~a Encarnação
Deus reparte comnosco, não só ort1mos dons, como na crcação e justificaç<fo, mas tambem o seu
proprio e unigenito Filho : •e Pois Deus amou por
tal arte o mundo que no~ deu o scu Filho Unigenitoa. •. E, na verdade, esta sua bondade melhor
se entenderá, se se considerar quem deu aquelle
dom, isto é, Deus, que não carece de coisa nenhuma, e só se moveu por impulso da ~ua misericordia; o que deu:> O seu Filho l Jnígcnito, que lhe é caríssimo e co-cgunl a si; a quem? Aos homens peccadores: ''Porem, Deus, rccommcnda u sua caridade
em nós, pois sendo ainda peccadores, em tempo opportuno, morreu por rn'>s» 1 ; de que modo? De um
modo perfcitissímo, unindo-o intrinsecamente á natureza humana ; com que fim~ para nos remir de
todo o peccado: "O qual deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda a iniquida~k, e limpar para si um Pº''º digno, seguidor das boas obras» ~.
Porisso e licito exclamar com S . Bernardo ~.
«Quanto mais pequeno se foz na humanidcdc, tandisp. Ili, a. e ; Bil/ol, th, z; Satulli, p. 9 e seg.; Landriut, 5-6 Confér.
.. .
.
.
t Sic enim Deus dílexit munJuni, ut J· ilrnm suum unigemtum daret. Joa. m, 16.
.
.
z Commendat autem caritatem suam Deus m nob1s, quoniam, c~m adhuc peccato1 es essemus, sccundum tem pus Christus
pro nobts mortuus est . Rom. V, 8.
.
.
J Qui dedit semctipsun~ pro nob1s, ut nos ~-:d1meret ah omni iniquitate, et mundaret sib1 populum acccptab1lem, sectatorem
bonorum operum. Tit. H, 14.
.
4 Quanto minoren. se forit in humani~a.tc, tanto m~J~rem
se exhibuit in bonitate; et quanto pro me v1hor, tanto m1h1 cador est. Serm. 1 in Epiph.
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to maior se mnnifcstou na bondade; e quanto por
meu amor se fez mais vil, tanto mais caro me é".
(b) A sabedoria, pois pela Encarnação Deus encontrou um meio optimo de conciliar os direitos
da _iusti~a e da ?1isericorc'. ia, exigindo d'um lado a
sat1sfaçao perfeita pelo receado, e d'outro, perdoando ao homem pcccador, segundo aquellas palavras: c<Oscularam-sc a justiça e a paz» 1.
. Era, na ':crdade, necessario que aquclle que
satisfizesse, tivesse cm si o debito dos homens, e
que podesse solvc~-o; um puro homem podia, na
verdade, _ter o debito, mas não podia satisfazer por
elle; porem o Verbo Encarnndo: emquanto homem,
pode tomar sobre ~i o debito, emquanto homemDeus pode solvei-o. Foi nu verdade sabedoria
adm!rav~I, o encontrar~ modo de pÔr em commumcaçao o ceu com a terra, como por meio de
u~a pon_te, pelo qual o diabo fôra enganado, capttvo ~ JUstamcn~e dcspfljado dos captivos, que
antes tinha reduzido ao seu poder, pelo qual os
homens cfficazmcntc se estimulassem a amar a
Deus e i~m~lar todas as coisas pela sua gloria.
(G) Ayust1ça, que se manifesta cm Deus exigir
a reparação proporciada ü culpa, a saber, a victima de preço infinito, segundo aquellas palavras:
"º qual propôz a Deus como propiciação pela fé
n? sang~e d~clle mesmo, para ostentação da sua
vzrtude" ·;pois, quem não admiraria, e temeria ao
mesmo tempo a _justiça de Deus, vendo quanto devera soffrer o Filho Uni b0 enito de Deus ' apesar de
.
mnocente, para nos purificar dos nossos peccados?
~ Juscitía et pax o se u lata e su!l~· '['s . LXXXIV, 11 . .
. . Quem proposua lkus propnwuonem, per fidem m san;;uu1e 1psms 1 ad oste11sumem j11stiti,7<' su<re. Rom. JII. il~ .

f),\

F.NCARNAç .\ o

"Se n'um pau verde assim se foz 1 o que se fará no
sêcco n 1 ~
(d) A polenâa, que se manifesta na união das
duas naturezas tão distantes uma da outra e ao
mesmo tempo tão intimé1mente unidas, apesar de
permanecerem distirn.:tas ; porquanto, como diz S .
Leão ~ : cc C niu com tamanha e tão admiravel alliança uma e outra natureza, que nem a glorificação consumisse a inferior, nem a assumpçáo diminuísse a superior" . O mesmo poder se manifesta
nas coisas admira veis, que acompanham esta união:
porquanto, Deus se fez homem, o Eterno nasceu
no tempo, o Immortul morreu, o Morto rcsuscitouse a si mesmo; porquanto, todas estas coisas mostram na verdade o poda divino.
1 12 . (8) Da parte do homem. Porquanto, é conveniente aquillo que excita o homem ao bem e o
affasta do mal ; mas
(a) a Encarnação excita o homem ao bem : certijicandu mais a fé, porque depois da Encarnação
a nossa fé não só se apoin no testemunho dos
Prophetas, mas tambem no testemunho do Filho
Deus, o que certamente é maior 3 ; levantando a
esperança, porque pela Encarnação nos tornámos, na vcrdadL', •herdeiros de Deus, e coherdeiros de Jesus Christo,,'; e porisso, podemos
confiadamente esperar a eterna bcmavcnturança; excitando a caridade, porque a manifestação do
t

~i

in v1riJi ligno hae.:: fa ciunt, in a rido quid fiet.

Luc .

XXllI, 31.
2
Tanto et tam rnirabili foedere utrarnque naturam conseruit, ut nec inferiorern consum crct l?lorifkatio, ne.;: 3uperiorem mi nueret assumptio . Scrrn. 1. de :'.llauvit.
l
Hebr . J. 1- 2 : .. Multi fariam, multisque modis olim Deus
Joquens patribus in prophet;.ç, novissime diehus istis locutus est
nobis in Filio .. "
~ Heredes quidem ))ei 1:oheredes autem Christi. Rom. VJll,
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amor é causa crticacissima 1 ào amor € da caridade; mas, na Encarnação, Deus exhibe o maior signal do nmor, não só dando o::; bens creados, mas
tambem o seu proprio Filho; Jogo, a Encarnação
cxcitn-nos ao amor divino, segundo aquellas palavras: «Quem não reamaria a quem assim nos ama
com tal excesso :1 n t da11do-11os o exemplo de todas as
virtudes, segundo aqucllas palavras: ((Dei-vos o
exemplo para que v<ís façacs, como eu fiz"!; porquanto, um optimo exemplar deve ser ao m~~m.o
tempo visível e perfeito; porém, Deus é perfe1t1ss1mo na sua natureza, mas não é visível; o homem, pelo contrario, é vísivcl, mas é imperfeito e peccavel;
mas Deus fez-se homem e Christo veiu ao mundo,
para ser exemplar perfeito:; em razão da natureza
divina é infinitamente sancto, é visivel em razão
da natureza humana.
Porisso, diz excellcntemcnte S. Agostinho 3 :
11 Não devia ser seguido o homem que podia ser
visto; Deu~ que não podin ser visto é que devia
ser seguido; portanto, para se manifestar ao homem, para ser visto pelo homem e para o homem
o poder seguir, Deus se fez homem» 1 •
(b) Afasta o homem da mal, instruindo-o para
que náo dê prcfcrcncia ao diabo, auctor do peccado, que foi vencido pelo Homem-Deus; porquanSic nos amantem quis non redamaret ?
Exemplum cnim dedi vohis, ut quemadmodum ego feci
vohis, ita et vos faciatis. Jo,1. X Ili . 15.
J
Serm. 52 de <livcrsi,; .
~ Homo scqucnJus non crat, 4ui videri po~erat ; Deu~ ~e:
quendus crat, qui ,·iJcri non roternt; ut er~o exh1beretur hom1n1
ct qui videretur ah hominc; et quem homo sequeretur, Deus factus est homo. Sem fundamento disputam os Unitanos,.que os
exemplos de Christo siio menos cffica7.es porisso que se diz Deus;
porquanto,é verdadeiro homem,e pode compadecer-se dos 9ue sã:o
ignorantes e erram, porque clle mesmo «c1rcumdatus est infirm1tate» (Hebr. V, 2). Cf. Uddon. oh. cit . lect. 8, p. 494 e seg.
t

to, pela En(arnação nos Lornan1u~ conscientes da
nossa dignidade, segundo a;; pala\Tns de S. Leão 1:
11Reconhccc, <) christão,' u tua dignidade, e tornado consorte da natureza divina, não queiras por
uma conversação degenerada voltará antiga vileza; lembra-te da cabeça e do corpo de quem és
membro. H..t!corda-te de que foste tirado do poder
das treva.;; e foste transferido para a luz e reino de
Deus. Não queiras de novo submcttcr-tc á escravidão do demonio, porque a tua alma foi rcsgatnda pelo preço do sangue de: Jesus Christo, pois
se_rás julgado, com verdade, por aquellcque te rc-

mm".
Tambcm por este mystcrio os homens são instruídos sobre a torpcz.a e malicia do peccado que
careceu de tamanho rcmcJio; atfastam-se da presumpção e da soberba, l)UC são causas do pcccado;
pois quem se ensoberbecerá, considerando· na humildade do Filho de Deus:'
113. Tendo-nos accrescido tantos bens da Encarnaç~o, pode perguntttr-se, . qual a r?zão forque o Verbo
nao encarnou logo depois da queda. sto depende da
vontade dC:Dcus: todavia, segundo ·~· T~wma1. podem
apresentar se argumentos de convemcncia " :
(a.1 Da parte do homem, pois era conveniente que o
homem quc tinha pcccado por soberba, reconhecesse humildemente que ..:arecia:ct'um libertador; 1nas se Christo viesse lo~o d~po1s do pcccaJo, o homem não conhe .
ceria tal indigenci2; ao passo que , pelo contrario, dilatada a EncJrnJçâo, ,, homem poudl! tomar melhor co-

2

1
Agnos.:e, o ctu·isti:me, Jignitatern tuam, et divmac consors foctus naarrne, noli in vetercm vilitatcm degeneri convcrsutione reJir'e . !\!emento .:ujus ..;.1pitis, et .:ujus corporis sismembrurn. Reminisc erc quod erutus Je potest:ite teneb:-aru:n, translatus es in !lei lumcn et regnum. l\o;i te Jiaboli iterum servituti
subjiccre, quia pretium tuum sanguis Christi est, qui veritate te
jud1cabit, qui m1sericordià te redemit. Scrm. 1 de Nativit.
i
Cf . S . T/1.1. e. a . 5-6: Lt:mdriot,6• Coof.
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nhecimento da sua enfermidade, para clamar pelo medico e implorar o auxilio da g~· aça.
.
_
(b) Da parte do Ver·!>~ : pois, era convemen.te q~e o
Verbo, em razão da sua d1g111Jade, fosse precedido d um
Jonno cortejo de pregoeiros e prophetas.
(e) Da parte Ja h'µ:1·i:_j.:z, para que º . fervor da fé não
afroixiasse pelo decorrer do tem.po, mdo-se refreando
pouco a pouco a caridade de n~u1to~.
_
,
E nem dc\'Cl! demorar-se a Encarnaçao ate ao fim do
mundo; porquanto,
. .
_
(a) o Vcrbo é a c'.111:-. ;1 dl1 c1enk Ja nossa salva5ao;
mas não era convcrncntc que: a obra da redempçao se
diffcriss<.: até no 1im do mundo ;
(b) Christo dcvcl1 vir no tempo em que melhor P_?dia accudir ü nossa enfermidade:; mas se a Encarnaçao
se dil a ta sse até <lO lirn do n11111Jo, o co nhecimento e o
culto de Deus e a lloncstidadc <lo s costumes teriam totalmente desapparcc idl > da face da terra.

Art. 11. Da pessoa assumente

Depois d o que fie~ dito so bre a união hypostlltica, resta-n o s Jispul<ir em separado dos dois ex-

1rcmos da uni5o, <l saber, da pessoa assumente ~
da natureza assumida.
Sobre a pessoa assumente pouco diremos, por
que no 1/·at de Deus 1i·i11(J já descrevemos a sua
natureza; bastmü investigar, portanto:
_
1 .º da mesma pcs ~ oa assumcnt<.:;
2 ." do tempo da assumpção;
3." da ordem da assumpção ;
4." do modo dn mesma .
I. Da

p~'opria

p essoa assumente

114. 1 .º

These : Só a pessoa do Verbo encarnou
ou assumiu a nafureza Jrumana. 1
1

Cfr_ 5 _ Thom . J I" q. 3,

<l. 4 ·8; SuN·er,
~· . 15 .

111a11tic . disp . VIII , 'Pet1wi11s , I. li,

disp . XII; ..Sal-

E ' de fé, segundo varias symbolos, contra os
Patripassianos, que negando a di stincção das pessoas, affirmavam que o Padre encarnara e soffrera

(De Deus Trino, n. 21).
(A) Scripl. Todas as vezes que nas Sngradas
Letras se tracta da Encarnaç5o, sempre se affirma
que o Verbo ou o Filho de Deus,~ não o Pae n~m
o Espírito Santo, encarnara; assim v. gr. se diz:
"O Verllo se fez carne"'; "Deus amou por ta 1 modo o mundo que nos deu o seu lJ nigcnito Fi-

lho))

1•

(8) 1'rad. O V Cone. geral expressamente definiu {( yuc um da Trindade c1H.:arnara ~ \ e. o C~nc.
Lateranense IV dcclararuu uquc o urngcnllo hlho
de Deus Jesus Christo fôra cnmmummcnte encarnado por toda a Trindade»' iDew-r. n. 175, :~56).
(C) Ra{áo de co11Pe11ie11cia. J~x se na~a obstava a que o Pac e o Espirito Santo assumisse a natureza humana, mas , posto o facto da rcvclnçiio, a
razão pode investigar o motivo, por-9u: .º Filho
encarnou de prcfcrcncin ao Pac\ e ao Espmto Santo. As principacs razões de cnnvcm:ia tiram-se:
(8) do fim da H11~an.1ação: parn a rcd~mpçiio
<lo homem eram pr1nc1palmcntc ncccssanas trcs
coisas, a snhcr: a do11tri11a e o exemplo e o mediador da gra)'.a ; mas o Verbo, como S<lhedoria do
Pae, podia apresentar a doutrina, d~r-nos. o exemplo e finalmente como pessoa quas1 media entre o
Pa; e o Espírito Santo desempenhar o officio de
mediador; logo:
Verburn caro factum e ;.r .
Sic enim Deus Jilexit mundum ut Fili11111 suum daret. J,,a.
1, 14; Jll, 16 .
.
.
.
!
Unum de Trinttate mcarnatum fu1sse.
,; Unigenitum [lei filium .lesnm Chri 5tum ;i totâ Trinit:ite
füisse com munitc:r incarnatu111 .
1

2
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mda tza/ltrC{tl da justificação;

a nossa justifiCaCéÍO consiste cm nos fazermos filhos adoptivos
de· Deus; mas era con vcniente que nos tornas~e
rnos filhos adoptivos de Deus, por meio d'aquelle
que é verdadeira e propriamente Filho de Deus, segundo as palavras do Apostolo: a Os que elle conheceu na sua prescicncia, tambem os predestinou para
serem conformes ü imagem de seu Filho>i 1 ; logo.
1 15. '.l.º Corol/. O Pae e o Espirilo Santo habita
d'um modo e.1pL'CÍa/ 11a 11atureza humana assumida
pelo Verbo: porquanto, segundo o que se disse no
Trai. de Deus Trino (n. 90), a-> trcs divinas pessoas habitam mutuamente cm si mesmas; porisso,
onde se acham uma, alli estão aos outras duas;
mas a pessoa do Verbo, por meio da união hypostatica, habita cspcl..'.ialmcntc na natureza humana;
logo, as outras duas pessoas habitam especialmente na mesma natureza.
Nem pode comtudo dizer-se que o Padre e
o E"pirito Santo cnc:irnaram medialamente: porquanto, posto que d'um modo especial estejam
unidas á natureza humana de Christo, não a assu·
miram pessoalme11te; o que todavia é neccssario
para a verdadeira encarnação.
116. 711ese 2.": ô Verbo diVJqo cssumindo a nafure~a Jtu111ana, a17niquilou-se, na ve,.dade, a si
mesmo, Ja;:endo suas as eqferfTlidaões hu111anas.
171as õe ma17eira qeqhu111a largou ou abõicou •ad
fe111pus• a qafureza divina e os õivinos affribufos.
E' de j'c: contra alguns protestantes modernos, que
advogam .ª thcori_a que chamam Jú11otic.J ~. Allegam
principalmente dois tcxos cm fa\•or do seu novo syste·
ma, o primeiro onde se diz de Christo :1: ~Porquanto, se
1 Quos pr~escivit cc pracdcstinavit .:-onformcs fieri imaginis
Filii sui . Rom. VIII, 29. ---Cfr. Mnnsabré, :>4 6 Confér.
2 Ke11otica se diz esta thcoria l!m razão da palavra txiw1e
de S. Paulo se senc para descrever o aniquilamento de Christo
na Encarnação. (Philip. II, 7). -- 3 ll Cor. VIII, 9·

t·

fez pob1·e por causa de vós, sendo rico11; o segundo onde a respeito do mesmo se escreve •: 11.a1111iqui/o11-se a
si mesmo, recebendo a fórma de servo».
D'aqui inferem 2 alguns que o Verbo, P,ela encarnação, se despojára da · divindade e dos attnbutos divinos, principalmente da omnipotencia e omnisciencia, e
vestira os dotes e ns enfermidades humanas, de maneira que não teve consciencia da sua divindade senão
depois da sua rcsurrcic:ão.
Outros 3 , porém, náo vão tão longe, mas attirmam
que o Verbo, ao menos habitualmente, interrompera
o exercicio dos divinos attributos, principalmente do poder e da omnisciencia, de maneira que algumas vezes perdera a consciencia da sua divindade, e affirmam que assim se pódc melhor explicar a realidade <la
natureza humana de Christo e o livre exercicio e incremento das suas faculdades.
(A) E na \'crdade esta nova theoria oppóe-se manÍ·
festamentc ao dogma catholico, tal como foi definido pe·
los antigos Conc1lio!.
Por quanto já o Calcedo11e11se (451) tinha definido
cque um e o mesmo Christo, Filho Senhor unigcnito,
devia ser reconhecido em duas natureras inconfusa-

mente, i11com11111ta1 elmi'lllc, i11divisame11/e, i11separa1.. elmente, sem 11u11ca ser ti1·ada a d~fferença das 11a/u,.e1as
por causa da 1miç.io . .. • ·1
1

E, na verdade, se as duas naturezas, a divina e a
humana, existem em Christo, inconfusamentc, immutavelmente e insep;iravclmentc, ccrtam:!nte que não
póde dizer-se que o Verbo encarnado despira a natureza divina ou os divinos attributos. Do mesmo modo,
l Quoniam propter vos ege1111s foctus est, cum essct dives.
~xinanivit, formam servi accipiens Plti/ip. li, í .
i
Assim 1'homassius e Gess na Germanià Godet e Presse11-

$é na Suissa e na Fran5a; H . .'\{. Goodwin e Hcward Crosby na
Americâ; vê a expusiçao d'este systema em Bruce, The Humiliation of Christ, EJinburgh, 1881, lect . IV; Powell, ob . cit. p. z33
e seg . ; Lichte11berger, Encyclop. vol. 111, p. 1.'1 e seg .
J Assim entre outros, J.fartensen, Gore; Dorner etc. Cf.
Bruce, vel 'Po·well, oh. cit .
• lJnum eumdemque Christum, Filium Dominum unigenitum, in duabus 11.:ituris inconjuse, immutabil1ter, indi11ise, inseparabiliter, ind1vise, inseparahiliter ªlf'noscendum, n11squam sublatà 114turarum differe11tiá propter u11it1onem, '
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no

se cm parte nenhuma se tira a diffcr' . d
por causa da união uma e outr
cnça as naturezas
cm Chnsto perfoita 'e cons··1·" d ª.natureza permanece
N
· ~" e si mesma.
. em póde tambcm admittir·se a s
tributos divinos ou d·1 consci
. d' i.:spensao dos at.
1
uma tal mudança se tiar;.. na ~~~ ª. IVJ~~ : porquanto,
reprovada pelo dito Conc~lio. ' ui eza tvma, a qual é
, Do i~esmo modo, póde ar u
,
..
Co11sta11tmoplil<1iw Ili (fi 8 o) g. ~e~tar-se do Co~c1ho
no n." 18-21 11rincin·tlmc"nt , cduios ecretos referimos
,
• · '
t '
e on e se declara
Ch ·
to e •pe1·/e1to lhl divindade e perfeito
h qu17
r1sCo11s11bú,rnci,1/ ,10 l'ae st•1r1111d
1· . nda dumamdade ...
t
. 1
. ,.,
o a' IP111 a e e co
b
an.c1a a J~<?s segundo a humanidade» J.
'
nsu _sscna JierlcJto na d1'v1·n·l·1 le
b' po_rquanto, pnao
.
. .
' 'l
ou consu sta · I
scgun o a d1v111dade aquellc que aind . nc1a ao
ae
p~1s.•, se despoj;1ssc ll't1ns certos '·1ttriba tmesmo «~d tem.
d1nndadc e não tiYesse ·1 c
._ ' . du os esse:~c1aes da
vindade.
·
' onscicncia a sua propria di-

lt
1
1 ..

(8) Este svstema Cstn ecru·dmente
d'
com a Hscrijíura:
r. '
,
cm contra icção
(a)_ e_m quasi toJos os logares, onde Chris'to ffi

sua d1vmdade e consubstanci-!!1'd·1d pª rma a
:1 1
'
' e 1..0l'n
q, uae n t o nao
l cc ara q lle j(ir,1 ou lzaJ.ll'
d o . . ae·' po rc actualmcnte Filho unir~enito d. D a e sei, mas que
m
- ,,
,
b
e cus e ecrual ao p .
~s nao wra n aquelle tempo cgu·1l
p o
ae,

pojasse dos attrib11tos divino.

.

<

1ªº

ae, se se des-

e
.J
·
as. enierm1L1adcs
human:is. s, aaua mente ' para \'·est1r
(b_) po mesmo mndo nw; log· ..
J
como fazendo milall'rcs 11or sua'p1r~s º'.~ e ~e apresenta
/
qu t
· · i
b
•
op1 h1 nrtude · p
d an o, ex1gml o os milagres poder divino nin u . ore operai os por sua propria 1•irlwil• se 'n:- f]A em p~-

potente em acto.

•

clO

sendo rico• 1, no grego le-se ••jfra11du rico»; porisso, segundo S. Ag'Usll'nho, não deixou de ser rico, quando se
fez pobre (aliás dir-se-hia atendo sido rico»), mas sendo
rico por dentro, crnquanto Deus, appareceu na pobreza,
emquanto homem.
O segundo, porém, «aniquilou-se a s1 mesmo», é
assim exposto não só pelos Padres e pelos exegetas catolicos, mas tambcrn pela maior parte dos Protestantes: _o Filho aniquilou-se a si m:::smo, isto é, fez-se
vão e vas10 da condição e magc-;tade di\'ina, não depondo a forma de Deus, mas occultando-a sob a forma
de servo, como se declara nas seguintes palavras •recebendo a forma de se1·1•0 p; porquanto o participio aoristo
'!«fl-•;;v não indica ;1cc;ío prctenta, m<1s sirnultanca, e mais
claramente manifesta o modo porque n Verbo se aniquiku a si mesmo2.
(CJ A propria ra~âo persuade que esta nova theuria
deve absolutamente regcitar-sc. Porquanto, já se provou no Tr'!I. de Deus Uno (n 31), que Deus é inteira e essencialmente immutavcl, 11no qual não ha mudança ou sombra d~ vicissitude" \ que cllc mesmo é um
acto puro e por 1s~o mesmo opaa sempre.
Na verdade, o Ente immutavcl não póde, ainda mesmo por breve tempo, largar os seus attributos; poriss')
que o depol-os e reassumil-os depois, é com certeza mu·
dança; do mesmo modo o Ente que é sempre necessar~amente actuoso nunca pódc perder a consciencia de
SI.

Logo Christo, como Deus, nárJ podia suspender o

exercic10 do seu poder e da sua scienôa.

1or Omnt-

lsto mesmo j<i o tinha declarado o Concilio
.
110, fulmmando com anathema os u d' .
Ephe~1to fizera milagres f)or rncio d · ~ e. _iziaSr;i que Chns. e não r)or seuo c~sp1nto
anto
co
p or v11. ·tmi e a l hera,
.
. . ,
. mo
n. ~.
r
propno espmto (acima

. en:

pódem allegar-se em rnntrario
d -.
acima citados. E, na rerdaJ
.·
. os ois textos
- --- e, o p1 une1ro "fez-se pobre
l , Perjectum in deitate er perfoctun
J
.
"~' · · Consu.hstmuialcm p,1tri .~r·cundum ~.~um em tn humanitatialem nob1s secunJum humanitatem.
( i atem, et consubst~n~

' .

MYS fERIO P.\ ENCARNAÇÃO

II. Do tempo da aseumpçào
Explicaremos duas coisas: 1 ." que a assumpc;ão
da natureza humana fôra feita desde o principio
Eegenus factus cst, cum esset díves.
Cfr. Coriily, Spicile~. li, q. 77; Powel, ob. cit. p. z3725 S, onJe tambcm se ach:im os Commentarios dos Padres e exegetas n'este lugar.
3 Apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio. J,1c - 1, 1 7.
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ção do Espírito Santo, chamar a B. Virgem mãe de

da sua conceição; 2.º que a mesma havia de du·
rar para sempre.
1 1 7 . 1 . ª O Verbo assumiu a nature{_a humana

Deus: «d'onde me vem a felicidade de ser visitada pel~ mã; do meu Deus)) 11> Porquanto, a B. Vir·
gem nao pode ser chamada mãe de Deus, se a natureza humana não estivera hypostaticamente uni-

no mesmo instante em que foi concebida •.
E de fé contra os Origenistas, os quaes, admittindo a preexistencia das almas, ensinaram que a
alma de Christo existira antes da união hypostatica e merecera a Encarnação ; assim como tambem
contra Paulo Samosalenos e Nesterio t, que ensinaram que Christo existira como homem, antes de
ser assumido pelo Verbo.
(A) Prwa-se pela Escriptura.
Porquanto, em vista do que fica Jito deve applicar-sc a Christo a prophecia de Isaías: ((Eis que
virgem conceheré.Í ... " 3 E d'aqui podemos formular o seguinte argumento:
Segunda este texto, a Virgem com:.ebeu e deu
á lyz um Filho, que é Deus; mas tal coisa não pó·
de dizer-se, se Christo não fôra Dt us, desde o primeiro instante da sua conccição, e porisso se a
união hypostatica não existira desde o principio;
porquanto se a natureza humana existira primeiro,
antes de estar unida ao Verbo, fôra ao mesmo tempo pessoa humana, e a Virgem não fôra Mãe de
Deus, mas sómente Mãe da pessoa humana, que
sómente depois foi elevada á divina dignidade; logo.
Confirma-se pelo facto de Isabel, por inspira.
• Cf. Suarer, disp. XVI; 'f!etavius, 1. IV, c . 11; úgrand,
dtss . VI, e. Ili, a 2; Hurter, n. :>66.
2 Negam todavia alguns que este erro fõra defendido por
Nestorio; ensinou todavia com certeza que a união do Verbo com
o homem começára desde a primeira concciçáo, e que pelo andar
do tempo e pelos me ritos do mesmo homem . Cf. Petav. 1. 1, e.
9, n. 4; G,1rneri11s, diss. de hacresi in libris :"iest. (in edir. operum Marii Mcrc. ); Franrtlin, th. i5 .
1 Ecce Virgo concipiet . . ,

da ao Verbo; logo.

·

(8) Trad.
. Isto mesmo está expressamente declarado na
Epistola dogmatii.:a de S. Leão ft,fagno: •A nossa
natureza não foi assumida de maneira que, primcira~cnte creada, fosse depois assumida, mas de maneira que fosse crcada na propria assumpçãoii i!.
1 18 ·. 2. º O Verbo assumiu a natureza humana
de ma11ezra que cm tempo nenhum a dt:ixara ou 111111 ca a ha-de JJir a deixar :•.
. E' contra Marcello A11cyra110 e Photi110, que cns1_naram que, lermin ado o j uizo final, o Verbo havia de derôr a natureza humana: porquanto, dcfendend_o estes o erro sa.belliano, ensinando que 0
Pae encarnara, persuadiam-se que esta união do
Pae ~om ~ carne, é uma certa manifestação temporana, feita a qual, se separaria da natureza humana.
E' tambcm c.ontrJ Gabriel e outros que affirmaram que _<• unrfto hypostatica fôra interrompida
durante o triduo da morte de Christo.
(A) A união hypos/atica perseverou 110 tríduo da

morte.
E' 1..:erto:

(1) Diz-se no Symbolo, que Jesus Christo Filho
I,

+3. 1

Unde hoc mihi ut vcniat ma ter Dornini mci ad me . Luc.

2

l\atur:i nost~·a 1?011 si..: as ~ umpt;i cst ut prius crcata, ost
a.ssumeretur, sed ut 1psa assumpuone crearC"tur. Hpist. ~ 5
J .
hanum, e. 3 .
:i
a
u
3
Cfr . Pchll'i11.•, 1. X li, e. 1~ - 20; Legr.md1 1. cit.; ~ urter,
JI

~'7º·
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de Deus, depois Ja morte, descera aos infernos e
fôra sepultado; mas se o Verbo não perman~cera
unido ú alma de Christo quando desceu aos mfe~
nos. esta alma separada do Verbo, não poderia
chamar-se Filho de Deus. Do mesmo .modo, se· o
Verbo não permanecem unido ao co!·po, quando
morreu, não se poderia dizer que o Filho de D~us
foi sepultado ; logo, o Verbo permaneceu umdo
quer ao corpo quer á alma.
.
.
•
Os Padres, refutando os Apolmanstas, suppoem
manifestamente a nossa thcsc; pois argumentam
nssim : se o Verbo tomasse em Christo o Jogar da ~
alma rncional, depois dé.l morte de Christo, o corpo ficaria sem o \icrhn; e~ na verdade, entendem
que isto era absurdo.
(i) Por outro lado a n~orte póde dar-se sem
se destruir a uni5o hv)'ostat1ca: porquanto, a morte não consiste na s~·paraç;ío da divindade da humanidade, mas na separação do corpo e da alma,
mas o corpo e a alma pódern separar-se mutuamente sem se desunirem do Verbo; logo. 1
r r 9. (8) A 1111iáo hypuslatica devia perseverar
ainda Ínesmo depaú da resurreiçáo.

E, de /e.

(8) Di~-sc de Christo : (•Porem este, porque permanece para sempre_. tem um sa~crdocto sempiterno 11 2 . D'aqui argumentamos as~1m:
Segundo este contexto, Chnsto permanece pa1- . Di~putou-se n'outro tempo ~om grande calor entre os
l>ominicanos e Franciscanos, se no tnduo da morte_, o Verbo permanecera unido ao sangue derr<_1maJo na cr~1z; Pio II pubhcou
um decreto (146 4 ) que nã~ se d1spurn~sc ma.is sobre este. ponto
~te que a questão frissc detinida pela Santa Se (ap · De11:p11g, n ·
IÍO<J); porém nunca foi definiJn . Pa~cct mm~ _provavel .que o Verbo li.::ara unido ao sangue que havia de v1v1ficar o seu corpo no
tempo da resurreição.
.
.
z Hic autern eo quod mane:n m ; ~temum, semp1ternum babec sacerdotiurn. Hebr. VII, 24 ·

353

ra sempre, não só 1.:omo Deus, mas ainda mesmo cor_no homem, po!s .exerce um sacerdocio eterno, o que
e uma obra divino-humana; mas Christo não póde subsistir para sempre como homem, se eternamente não permanecer a união hypostatka ; Jogo.
(1) Por outro fado, o Cone. Chalcedo11e11se definiu que esta união é inscparavcl: uEnsinamos
que um e o mesmo Christo deve ser reconhecido
em duas naturezas ... imm11ta11e/mente, insepara-

velmente"

1.

(C) Accrescc ainda um argumento de conveniencia: A Encarnaç<ío e de todas as obras de Deus a
mais exccllcntc; mas Deus não costuma destruir
as suas obras, muito principalmente as perfeitíssimas; logo. D'a.qui wio l'ste axioma: «Aqui/lo que
uma ve{ assumru o Verbo, nunca o aba11donou11 -t.

III. Da ordem da aasumpçào

:1

Em vista do que fica dito acima, o Verbo assumiu,
quer a a.lma humana gucr o corpo, mas entre os theologos agita·sc a qucst;ío, se o Verbo assumira immediat~mentc, quer o corpo quer a ;dnrn, ou assumira immcd1atamen!c a .illma, e m.cdiatamentc o corpo.
1 20 · (A) =:;e ~e cor1~1dera a ordem dwv11ologica, o
Verbo assumiu 1mm1.:diatnmcntc, quer o corpo quer a
alma; porquanto
(â} dize-se na Escriptura : «O Verbo se fez carne»~.
na ver.dade, estas palavras, n<? seu. sentido obvio, que~
rem dizer que o \crbo assumira d1rcctamence a carne.
. (b) T .ambem se confirma pelo facto de serem attribu1das d1rcctamenrc ao Vcrbo as 011cracóes não só da
'
- ·- ---·--·----

.

1
•

•

Doccmus unum cumdemquc Christum in duabus

n~tu-

ns •. ·., 1mmutahi/1tcr, ii!s<'par.1bilitcr, e~se agnos..:endum .
; quod .<eme/ l'crb11m ass11111ps1t, 11w19ua111 dimisit .
e. a. 3. S . Thom ., q . (,,a. 1-4; Suai-t'j, disp. XVII; Le!(rand. 1.
1

Verb1 1m •:aro fuctum C5t .
Tlieologi11 Dnsma1in1 -· -Vol. IV
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alma mas tnrnbcm do corpo, como o comer, a fadiga,
as ddrcs phisicas etc.
(8) Se se considera a ordem da intenção, o Verbo
a515umiu o corpo mediante a alma, ou por causa da alma; porque o Verbo não assumiu o corpo, senão por
s:_r um corpo humano; rn.as o corpo não é hu.mano senao em razão da alma racional, á qual está umdo; logo.

IV. Do modo da aesumpçào

l

1'l1 . 1. 0 O Verbo assumiu a naturer_a humana de
modo que i11tri11secame11te a penetrasse, não obsta11te
perma11ecer· disri11cto d'e/Ja.

Esta união e pcnetraç:ío intima, chamam-na os Latinos

ci1·cumi11sessão, os gregos r.'~''-"'f'i<><v; consiste, na verdade, cm o Vcrbo se introdusir e como que penetrar a natureza humana, mas não cm a natureza humana pene·
trar na natureza divina; porquanto, como diz Lepor-io:
(no liv. emend. n. 4): a Deus que é capax, 1wn capabilis, penetrante e não penctravel, enchendo, não enchivel, o qual diffundido por toda a parte, está misericordiosamente misturado na natureza humana pela infusão
do seu poder• 'J:
Isto é a consequencia do que fica dito: porquanto,
unindo-se o Verbo pcssoalmc11te á natureza humana, e
fazendo as vezes da personalidade humana, deve penetrar todo o homem. Os Padres illustram esta doutri·
na com comparações. E assim v. gr. S. éyrillo A/ex.
(ad Nest. ). 1 1) escreve: a Dize.se semelhante a uma
hraza, porque se entende de duas coisas dessemelhantes, mas ajustando-se por tal modo segundo a verdade,
que muitissimo se aproximam da unidade. Porque quando o fogo penetrou no pau, transforma na sua claridade e forças a lenha que penetrou, mas conservando
sempre o que erau :i. Pódcm encontr<ir-se outros testemunhos nos auctorcs citados.

-------

l Tliomassinu5. !. Ili, e. 4 cseg.; PetaPi11s, !. IV,c. 14;
Stentrup . th . 38; Hurtcr, n. 538 .
. ~ Deus qui cap_ax est,_ ryon capabilis, p~netrans no~ pe~e
trab1hs, implcns non 1~11pl~h1hs~ qu1 uh1qu..: Ll~ffusu s, per mfus10nem potentiae suac 1111scncorJ1tcr naturac m1xtus est humanae.
J Pkitur rarbn11i rcrsimilis rropterea quod ex dual>us aç
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:.!."A união du 1Terbu co11
1la é a ma."Cima de todas n-ío d· r a 11~urqa humaqu~ se unem, rorque a ~a tu.reza a parte. as naturezas
122.

mais perfeita, mas da parte d·1 m. cªss1nsuam1~~ ptodera ser
p
.
.
'
umao .
. orquanro, e maxima <iquella união
coisas ex~remas, sumrnamente dist
' pelo qual as
tras, se ligam com nexo cxcelle ·. ª!1tcs umas ~~s ou.
mas os extremos de união h . nt1.ss.1rno e ~stremssimo;
cstao mu·rt d '
ta n t es, d ,uma parte' sendo o·\-post,1t1ca
V. ·l . . . ,
o isza humana finítw e or outr e1 )O mtrniro e a naturemamente, reunind'o - s~ i1'u1naº lado unem-se cstreitissi. '"
pcsso ·1 ,
li
xo summamente se nobilita a . . '. '. e por aque e nedo elevada <\ dignidade divina. n.1tu1eza humana, fican123. A pessoa dt• Clwislo ; ,
.
.
posta '·
e l m ceifo se11t1do com. Po1~quanto~ r<>.dc considerar se se .T 1
.
.
e em s1, e :iss1111 r.: inteiramente .
ndo ,_1qu11lo que
natureza do Vc;·bo; por outro lél~~11r ~s, assim. como a
segundo o m1111us que exerce s. r .lp
~ons1derar-sc
naturezas, e, n'este c;iso ~ c~~g~~,t~o -;u s1ste nas duas

W
db

dua.s naturezas realmente distin~t.' ' porque cons!a de
ponsso, se lc na F1)1'st de •.. , - clS, P.0 sto que umdas:
'· · •
.'µa ao ao 1m
d
quaes (n~turczas) incon fus;imcntc í~s . ~:ra ..ºr: «~as
cornmu111cavclmcnte e compo~·t ' :1 {.lf'ua_vcLnente, mTod_m·i;1, a Chrisro não ~ ~>~
. enz111g n. ~35.)
composrção, que se foz· de parte;; \~te :~~uella cspccie .de
completa'.~ rorisso ·111 e"
. • ,j r' opr J,IJllCntc ditas e 111.
·· '
, cm v1st;1 lo ll , ·
·
.
quer a natureza divi1w qu1.:r ·1 hum·i (. ic nc1111a fica d1~0,
completas e intc"J"'ts ne
' \' l< nc1, cmquanro assim
•t> ' . '
m o . cr 'º se ·111 • ·f . .
1
umao, mas sómente a nat111·,,z·t hum. a
. c1 e.r1:=oa pc a
b
.
.
_
'
n
~
·
e
pons
r
mo, o \ er· •J e <1 natura·i 1111 . .
'.J
_
so rncsment~ .fatiando, p<irte do- ~om~~~:~•, m~~~) ~ao, propriaconstttaucm a pessoa de Cbnsto. '
, e crnentos que
Em \'ISta d'1sto, pode dizer-se que Ch .
, d
.
-: . . .
r1sto e e duas

d1ss1m1hhus rehu ., in1<:11i •irur
d .
nienribus, ut in unit·lll' lll!-.: n ' se rt a sccundum Vl!ritatem corwc.
1·
•
,-ror~m
o, 1um con1t111•" 1 . l
· enim
.
u b' I ignum penetr;Hil ,·11 ·l .
. .
,....m u1 . gnis
r
,
th, 111 suam 1ps1u · cl· · .
·
trans1ert,
eo tamen ,en··
s
.1rJ1,ttem
oc
vires
1 S . 77/0//1 ; ., ·'.10 q.uo11. crat. .
i
Cf S ·r; I · -, ,1. ~.1, S11ai·1•j. d1sp. Le1rra11d 1 e a
·
·
• · ' · " " q · ~, a · 4 · Su,we~ d ·
V! 1
' · · · 1.
t1c . d1sp . III, dub. 3. l.e<•r111t'. 1·· \'IH rsr.
's. 4; Salman.
l.1
"'
.
'
,... .'> ') in.
' , < is..
' •·1· 1 •·..Hr 11·t er, _n. J' 6'
., .ex
qu1h11,
(n.~turi
'.e · .,.,
·'·
mutabihtrr cst compoútus.
<Onf LJsc, 111 >1' rarnb1htcr et mcom -
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nature'{aS, mas para s.e~tirar todo o equivoco, deve accrescentar· se que Christo tambem existe em duas natu,.etas: aliás se favoreceria o erro eutychiano, como se
declarou no C. Cha/cedonense (act. 4).

Arl. Ili. Da natureza assumida
124.

Observações.

(A) Descrita a pessoa assumente, passamos a
tractar da naturcia assumida.
Kingucm duvida que a natureza assumida pelo
Verbo, fora perfeita, mas não de perfeição absoluta, que repugna n'um ente crcado, mas de perfeição relativa, de maneira que Christo como homem, deva dizer-se mais excellente de que todos
os homens que existiram ou existirão <cde modo
que é primogcnito entre muitos irmãos» 1•
E até mesmo, posto que a natureza humana,
especificame11le considerada, seja inferior á natureza angelica, segundo agucllas palavras, irdiminuistel-o um pouco abaixo dos anjos» i, comtudo, é superior aos Anjos em razão da dignidade, quer por
causa da união hypostatica, quer por causa das
qualidades eximia~ da st:icncia e da santidade de
que foi ornada; porisso mesmo, Christo, como
homem, com razão pode ser chamado «cabeça de
todo o principado e poder n ª.
(B) O Verbo, llssumindo a nossa natureza, não
só assumiu as qualidades, mas tambem em certo
modo as enfermidades. A modo de principio geral, os Padres e thcologos admittem que o Verbo
assumira todas aqucllas qualidades que não pugnam com o fim da Encarnação, e assumira sómen1

te aqudles defeitos que podiam verdadeiramente
subservir ao fim da Encarnação.
(C) Sobre à natureza assumida, descreveremos: 1 ."os dotes do i11telíectu assumido, ou a sciencia de Christo: 2. os dotes da vontade, a saber: a
liberdade e a potencia; 3.º os dotes do appetite sensitivo; 4.'' os dotes do corpo.
0

§. I.

Da B:!iencia humana de Chrieto •

1 :.ó. Que Christo tfrera uma alma verdadeiramente racional e poris.rn mesmo, 11111 intellecto creado, é de fé contra os Apolinaristas, segundo o Symbolo Alha11asia110, onde se diz : ((Christo é homem

perfeito, subsistindo de alma racional e de carne
humana" i.
(l) Porquanto, Christo affirma expressamente
que possuc uma alma humana: «A minha alma está triste até a morte» 3 ; porem esta alma não era
sómente a alma sensitiva, mas verdadeiramente
racional, porisso que se chama espírito ('1vi:i;.i.«)' :
«nas tuas mãos encommendo o meu espiri to,, ; 11 e
de mais d'isso, é a alma adornada de vontade humana, em vista do que fica dito; mas a vontade não
pode residir senão n'uma alma racional.
(b) A Christo attribucm-sc a oração, acção de gra1

~fr ~;

T/!º'!1· q., q-13; Su_,1rer. disr. XXIV-XXX; Sal-

11~ant. J1sr.,X\ll-XXll; 81/lum-1, ~lls~. X-XII; Stentr11p. th. 6q-

73; Frmirelm, th ...p; Legr.:md, <l1ss. IX, e.

2, a. 1; Tepe, n. :i6
9
e seg.
l Christus est pcrfectus homo, ex a11imâ ralionali et hurnanà eorne subsistens.
3 Tristis est anima mM usquc n<l mortem. A-tau. XXVI,

38.

Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Rom. VIH,

l
O.s peritos da l~ngua grega reconheceram que a palavra
~""ºfL~ dcs~~na alma racional; cfr. Tha)'er, A Grcek-english Lex.

Minui;.ti curn paulo minus ah An~elis. Ps VIII. 6.
Carut.ornnis principatus et potestatis. Coloss. II, 10 •

-46; cl. 1\fal/. X.X VII,

'.t•).

oi the X l"est.; Aljord, Greek Tes1., 1 Thess. V, 23.
_
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ln manus tuas cornmendo spiritum rneum. Luc. XXIII,
~o; Joa. XIX, 3o.
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C:A l'IHJl .O li

ças, a obediencia, a humildade 1; mas todas estas coisas não podem convir-lhe segundo <l natureza divina,
pois imrortam um<l verdadeira inferioridade; logo,
devem attribuir-sc á natun:za humana; mas a natureza humana súmcntc pode fazer tacs actos em
tanto quanto racional. Porisso, exclama S. AgosJinho ~ : « VêdC:o al."lsurdo e a insania que não se pode sotfrcr: quizcrnm que ellc tivesse uma alma irracional, e negaram-lhe a[rncional, deram-lhe alma de bruto, e subtrahiram-lhc a de homem».
(C) A Esaiptura recorda que Christo ficará maravilhado :i; mas a adm ir~H,:ão não pode existir sem
a alma ral.'.ional, porque importa confrontação do
effcito para a causa, cn1quanto, vendo algucm um
effcito cuja ca11sa ignora, a procura; logo 4 •
D'aqui se segue que a alma humana de Christo fõra adornada de si..:iencia. Não poucos protestantes, especialmente nos nossos dias, limitam, mais
do que é justo, a sua sóencia, pelo motivo de se
parecer mais comnosco, capaz de verdadeiro progresso e inteiramente livre: affirmam poris~o, que
desde e principio, elle ignora\'a algumas coisas,
principalmente o dia de juízo, e que, só passado
algum tempo, é que, pouco a pouco, entrára no
conhecimento da sua Ji vindade.
D'cste erro não se a tfastam sufficientemente os
Guntherianos, e pouco~ outros catholicos modernos, que Christo nfo tivera desde o principio a visão beatifica, mas progredira verdadeiramente na
sciencia, de maneira que por certo espaço de temt
i

Matt. XXVJ, 39; Joa. XI, 4; Phifip . li, 8; Hebr. V, 8.

3

Matt. VIII, 10.
S . Thom q . \ a . 4f.

Vide te absurditatem ct in~aniam non fcrcndam: animam
irrationalem eum hahuisse voluernnt, rationalcm negârunt; dederunt ei animam l?ecoris, suhtraxcre hominis . ln Joa. tr. 47, n. 9.
4

po ignorara o dia 1.k juízo e ontrns coisas semelhantes.
Todavia, os theologos cscolasti\.'.os, apoiados
na razão de que a Christo deve attribuir-se toda a
perfeição que ha na:-> crcaturas, com tanto que não
repugne .aos. tins da Encarn_aç~o, , attri~ucm-lhc
toda a sc1enc1a que pode existir num mtellecto
creado. E na verdade, pode distinguir-se uma triplice sciencia :
(a) a sciencia ou a visão beatifica, pela qua 1
Deus ' é visto face a fuce e as coisas são intuitivamente vistas por Ellc: este conhecimento é proprio
dos Bemnv<.:nturados;
(b) a scicncia Í1!f1~s,1, pe~a l1ual.a~ coisas são conhecidas pelas cspenes ou 1dews mtusas por Deus:
esta é propria dos Anjl)s, posto que possa accidentalmente communicar-sc aos homens;
(e) scicncia cxpt•ri111e11tal, que se adquire pelo
excrdcio dos sentido;; e Jo intcllecto. Porem, Christo, gosa d'csto triplice sciem:ia, segundo o Doutor
Angelico.

I. Da visà:J beatmca
Thesc: Clrrlsto como homem teve a v1infuitlva ae 2>eus desde o primeiro instante ~a
sua conceição.
E' opinião commum dos thcologos 1 •
(A) Escript. Só a Es.:riptura, por si, não apre12;. 1.º

$(/0

senta tim argumento apodictico, mas sómente pro__ .i____sob;~"' a certeza t!'csta dontrina diz Suare; (disp. XXV,
s. 1): «Aliqlli exis1iman~ simrli..:itcr esse de ride. Sed non vid.~
tur, quia S;:ri?turac t::su:non:a non sunt a.t:_o expres,;H 1 5uin alns
moJis.•expli..:a:i pos;;in.c •.cr nulla ~xslat de hac re defin~t10 Ecclesiae, nequo: ctwm tra<11t10 cst saus aperta.:. et 1d~o ~Ih solum.d1cunt esse opinionem ita vera.m, ut contra.num o .p man temerarium
sit .. . existimo enim contr11r111m sentent111m etiain orrone.m et
proxiruam baeresi".
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vavel, por(jue os textos referidos podem entenderse provavelmente do mesmo Verbo.
(8) Dize-se de Christo: «Vimos a sua gloria corno do llnigenito do Pae,. cheio de graça e de verdade» 1 ; as quaes palavras, na verdade, são muito provavelmente predicadas de Christo homem,
podendo sómente a sua natureza humana receber a
graça ; mas Christo não pode dizer-se cheio de verdade, se não gosar da visão beatifica, porisso que
todo o outro \:onhccimento é imperfeito, segundo as
palavras de S. Paulo: t(Agorn vêmos n'nm espelho e por enygma ~ por outro lado, uma tal visão lhe foi dada desde o principio, porque se lhe
attrihue 1 por ser o llni~t.:nito do Pae; e foi, na verdade, Cnigcnito do Pac, desde o primeiro instante; logo.
(•) Contirma-se por outro togar, onde Christo
diz: «i\inguem sobe ao ct.:u senão aquelle quedesce do ceu, o Filho do homem que está no ceun3.
Aqui decl:Jra-sc, qnc Christo, que, segundo a natureza divina, desct.:n do ce11, segundo a natureza
humana (como provavelmente se infere da mesma
palavra 1·1"/lw do homem) sub;ra ao ceu e está no
ccu ; mos Christo niio podiD, antes da ascenção,
estar no ceu, segundo a natureza humana, senão
pela visão beatifica.
E realmente usa algumas vezes de palavras
. .
.
.
'
que msmuam isto mesmo: «Falia mos o que sabemos, e o que l'imos, attestamol-o ... E digo aquil-

lo que vi cm meu Paeu 1. Tambem para aqui diz
respeito o que diz S. Paulo 2: "No qual existem
escondidos todos os thesouros da scicncia e da sabedoria)) ; logo.
(B) Tradicç. (1) Pelos padres. A maior parte
d'ellcs só indircctamcnte defendem a nossa these,
quando affirmam que a scicncia de Christo fôra
pcrfcitissima, sem progresso ou incremento. E, na
verdade, se Christo não tivera, desde o principio,
a visão beatifica, a sua scicncia fõra susceptivcl de
incremento. S. Agosli11hu declara a coisa mais directamente, posto que de passngem: expondo a signiticação allcgorica da rcsurrcição de Lazaro,
declara que pelo s11dario, com que foi coberta a
face do morto, se signifü:a que nós, na vida presente, não gosamos da visflo beatifica, mas ignoramos muitas coisas; depois accrcsccnta a respeito de Christo 3 : «Só clle na carne, não só no
monumento não foi opprimido, de modo que n'ellc se encontrasse algum pcccado; mas nem envolvido nos lençoes, para que alguma coisa o escondesse, ou o retardasse da Jornada 11; com estas palavras significa Agostinho, que sómente Chri.;;to, durante esta vida mortal, ti vera o conhecimento
pleno que se chama face a face •.
O) Pelos theologos : Os thcologos de todas as

)>

;

1 Vidimus gloriam eju,, gloriam quasi Unigeniti a PatrB,
ple11um gratiae et veritatis. Jua . 1, 14.
2 Videmus nunc per speculum in aenigmate. [. Co,.. XIII,
t 2.

.

3

~emo a.scen~it

llus homm1s, qu1 est

tn

in .:oelum, nisi qui descendit de coe lo, Ficoe lo . Joa. 111, 13.

' Quod scimus, loquimu1·, ct quod vidimus, tcstamur ... Ego
quod vidi apud P.'lfrt'm meum, loqu<;>r . !oa .. 111, 1 1. • .
l
ln quo sunt omnes thesaun sc1en11ae et sap1ent1ae absconditi . Coloss. li, :~ .
3 fpse solus in carne, non tantum in monumento non est
oppressus, ut aliquod peccatum in co inveniretur; sed nec linteis
implicatus, ui eum aliquid [aterei, aut ah itinere retardaret . Lib.
83 quaest. q. 65 .
·l Quanto aos testemunhos indirectos dos Padres, vê os auctores citados. Todavia, notamos com Petavio, (1. cit), que nem
todos os texto5 referidos pelos theo!ogos, pertencem ao assumpto 1
examinado bem o contexto.
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escolas, desde o scculo Xlll até aos nossos tempos, exccptuando os modernos, são unanimes cm
defender a nossa thcsc ; e, na verdade, em materias d;.! fé, não nos e pcrmittido atfastar do conscn-;o unanimc dos thcologos, a não se darem razões gravíssimas cm contrario; logo 2

p:·ehenso!:· Foi c?m_prehensor, emquanto gosava da vi-

(Cl Ras. de c0111 e11ie11cia.
(8) Christo como homem, logo desde o princi1

pio foi constituído preceptor do genero humano e
deveu dirigir os homens para a visão beatifica, segundo aqucllas palavrns: "Eu sou o caminho, a
verdade e a vida» 3 ; mas dlc não poude exercer
com perfeição este munus, se pela visão beatifica
não tivera conhecimento pcrfcito dos mysterios e
da mesma beatitude; porqunnto~ nada se reduz da
potencia a neto sc.:não por meio de algum ente em
acto; mas c.lltingimos o acto da visão beatifica pela humanidade Jc Chri-.to; logo, esta humanidade
deveu ter cm acto a visün bcntifica 1•
(D) Christo, d'.:sdc o principio foi filho natural
de Deus, e porisso herdeiro ; mas o herdeiro natural gosa log(i da herança, a não haver alguma
coisa que impeça a sua posse; logo Christo desde
o principin gosava da divina herança, que não é
outra coisa mais J, > quL~ a visão beatifica ; não pode assignalar-sc impedimento nenhum, pelo qual
Christo fôrn prohibido de entrar na sua herança 5 .
127 (O) Resob•em se as d~f/icu/dades.
(a) Se Christo viu desde o principio a Deus face a
face, não foi 1 iado1·, mas comprchensor, nem poude
merecer.
Resp. Christo foi ao mesmo tempo viador e com1

1
Este ar~umento. de-;cm·ohc-o laq~amcnrc lvf. Cano, de
Loc. theol. 1. XII, e. 1 :i.
? Ego sum 1•ia, Yeritas, ct vira • .loa. XIV, 6.
3 S. Tlwm. 3, q. •i. ~- 2.
• Suarer. disp XXV, s 1, n. 4.

sao. bcatli1ca ; foi v1ador emquanto te\'c a sciencia cxpenmental, e tarnbem, muito pro\'avelmcnte, a sciencia
mfusa, e por ~ste lado poude merecer.
(h) A_ gloria do corpo e a gloria da alm . unem-se
necessariamente, se o corpo e a alma se unirem cm
acto ; mas ? _corpo de Christo não foi glorificado antes
d:i Resurre1çao ;_ log~, tambcm a alma 0 não foi.
J!esp. A gloria !º'~ 1?a verdade, dcviJa ao corpo de
Chnsto desde o p~mc1p10 da concei ~ão, mas por causa
da nossa rcde~pçao careceu d'csta divina dispensação
para poder sotlrer por nós.
'
(c),Q~cm gosa da visüo be<ttitica n<Ío pode padecer·
mas Clmst.o ~ollrcu ; logo.
'
Resp. Chnsto gosa:~1, corn effcito, da visão beatifica,
mas,. porgue Deus assun o permittia, n visão be~1tifica
contmha-sc na parte ~u1:er_ior da alma, e porisso, quer
o co;po ~ucr a parte mlen<;>r da almn podiam padecer;
e ~te mesmo a parte superior da alma parecia estar suge1ta ao abandono, -.egundo aquellas palavras de Chris ..
1
to na cru~ ; "~teu Deus, meu Deus, por(jlle me abnndonaste» ! N~'.11, por outru lado, é.impossivel que alguem
goze e ao mesmo tempo se entristeça ; porquanto, os
martyres, ao passo que toleravam com fortaleza os tormentos por amor de Deus, a!egravam-se, com cfleito, de
sotfrcr pelo seu nome, rnas simultaneamente sentiam pena cruel.
0

O objccto d'esta sciencia.
O <:L'.iccto primario da 1•isão beat~ftca cm
Chnsto, foz o mesmo Deus 11110 e trino :
(8/ Certame~te que esta visão beatifica foi mais
perfeita cm Chnsto do que cm qualyucr outra creatur~, sem excep!uar os Anjo~. Porquanto. tanto
mais qualquer vc a Deus, quanto mais está visinho a ellc; mas por ~ausa da união hypostatica, a
alma humana de Chnsto estava mais proxima de
1 28.

2.

. (A)

1
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Deus do que qualquer outra creatura, estando unida a elle pessoalmente ; logo 1.
(bl Comtudo esta visão não é comprehensiva;
porq~e Deus, porisso que é infinito, não pode perfeita e totalmente ser comprehcndido senão por
um intcllccto infinito ; mns o'· intellecto humano de
Christo, posto que rclativam~nte mais perfeito do
que todo o intellccto creado, é comtudo finito; logo :s.
(8) O objccto secundaria da visão beatifica em
Christo foram todos os contingentes d' alguma pondcra~áo, passados, presentes e futuros; porquanto,
os bemavcnwrados vêem cm Deus todas as coisas
que pertencem ao :-.cu estado ; porquanto, sendo
Cabeça, Rei e .1 uiz de todos os homens, não pode
perfeitamente govl.'rnar e julgar os homens, senão
conhecer tudo quanto ti zeram e farão; sendo, de
mais d'is~o, cm certo sentido, Cabeça dos Anjos,
deve tambem conhecer substancialmente as ccisas
que a elles pertencem .
"São parece porém necessario que Christo conhecera pela visão beatifica todas as coisas singulares de insignificante ponderação, que de maneira
nenhuma pertenciam ao seu estado.
Tambcm não tc,·c conhecimento de todas as
coisas possivcis, porque o conhecimento de todos
os possiveis requer scicncia infinita•.
(C) Admittcm commummentc os Padres e theologos, que não houvera augmcnto nenhum na vi!-;áo beatifica de Christo, mas que clla fôra tão perfeita desde o principio como no fim da sua vida.

1
J

S. T/10111 ., 3, 'l · 1 o, a 4 .
S. Th., J. c., a . 1.
S . Tlwm . , 1. .;: . , a . ·z. 3 .

, ·:,

.-
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II . Da eciencia infusa de Christo
129. (A) Alguns theologos, depois d~ S. B_oavenlura, ensinam que não houvc.ra cm Chnsto sc1encia por si mesmo infusa 1, pori.sso que, .t~ma tal scie.n-

cia, parece inteiramente muul, te~do Jª Jesus <:hnsto conhecimento de todas as c01sas, por meio da
visão beatifica. Por outro lado, as coisas que se leem
nas Escripturas a re!'peito da sua sciencia, explicam-se sufficientemcntc, uma vez admittida a sciencia beatifica e experimental; e esta scicncia dupla
tambcm basta, na vcrdaJc, para a dignidade de
Christo e para desempenhar o munus de Redemptor .
130. (8) Com tudo a maior parte dos theologos, com S. 7110maz., affirmarn que cm Christo
houvera sciencia il1fusa per se; porquanto, deve attribuir-se a Christo aquclla scicncia que foi concedida a algumas outras creaturas, e por outro lado,
é maximamente conveniente ao fim da Encarnação; mas a scicncia opcr scn infusa nos Anjos, e a
sciencia per accide11s infusa n'alguns homens, v.
gi. nos Apostolos, foi-lhe cgt~alm.cnte concedi.da.
Por outro lado, uma tal sctcncia serve maximamente aos fins da Encarnação; porquanto, ~om clla, Christo poudc merecer desde o principio, ao
passo que, sem elln, não ~od~ra mcre.cer desde _o
principio: porquanto, a sctencia experimental nao
existia então cm Christo; por outro lado, os actos
1 ~.;:iencia per se infusa ~ aquella que e-! se_exc~d.e a natureza, e porisso sú púJe oht.<.:r-se pela commumca.çao d1n_na, COf!!O
são v . gr . os futuros contingentes ou <! co!lh~c1mento 1mm~J1a
to das csscncias no homem mort~l.; sc1en.::1a 1_11/usa per_ •1CC1de11s
é 3 quella que apesar de poder <idqumr: sc ~clas_ l<?rç~s nat1v~s, comtudo ohtern-se, de facto, por commum~a_çao d1vma, ~como e " . gr.
0 conhecimento d'u ma lingua dado d1nnamcnte : :-,, Boaventura
çonccdia qu~ c!'>ta ~e dava em Christn.
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emittidos sob o influxo da visão beatifica, não são
meritorios; logQ, Christo não podia merecer desde
o principio, se então não tivera a sciencia infusa;
logo 1•

III. Da soiencia experimental de Christo
r 3 r.

Exisll'ncia . DeJJe admittir-se na alma
de Christo a sciencia cxperime11/al; porquanto,
(A) S . Paulo diz de Christo: uE na •:erdade,
se~do Filho de Deus, aprendeu a obedecer pelas
coisas qu~ s_?lfrcu » '2. Mas estas pala nas importam que Chnsto, o qual, por outro lado, conhecia
theoricamcnle a obcdiencia, por cxpcricncia propria, pelas dc>rcs qw.: por obcdiencia tomou sobre
si,. conhece~a P'.H" um modo novo e pratico, o que
se1a a obedtcncw, o que clla involva em si; assim
como v. gr., o astronomo que, por razões mathematicas, conhecia a existcncia d'um planeta, conhece-a d'um modo pratico, vendo-o com o auxilio
d'um tclcscopio.
(B) Pelo que fica dito acima, Christo possuía,
um intellccto verdadeiramente humano, com os
sentidos externos e internos, porém um tal intcllecto não podia permanecer ocioso, mas pela inspecção quotidiana das crcaturas e de si mesmo, devia adquirir iJcas, e porisso mesmo a sciencia; logo. (S. 17wm. q. ~l. a. 4).
132. 2 .º Qualidade.
(A) Esta sciencía não foi adquirida simultaneamente, :nas succcssivamente, segundo, na verda~e2.~~_?!~~os da phantasia melhor se dispunham pa1.

0

1 Sobre o objccto e propriedade d' esta s.:iencia infusa vi! o
que diz S. Tf10111.1j (q. 11, a. 1-6); Fabe1·, Bethlehem, chap.'6 p.
276; Bo11gar~, Le Christianisme, t. Ili, e . 12 .
'
z Et .:iu1dcm cum essct Filius Dei, didi.:it ex eis quae pas ·
sus cst : ohedicntiam . Hebr . V 1 8.

ra r~c~bcr as cspecie.s ~cnsiveis, e porisso, pôde
adrntttir-se um verdadeiro progresso na sciencia
experimental, cmquanto Christo via successivamente novas espccies, d'cllas adquirira ideias novas e
das ideias já recebidas, deduzia conclusões novas•'.
N'.est_e sentido pódcm entender-se as palavras
da Escnptura : rdcsus crescia na sabedoria na
edade e na graça, diante de Deus e dos home~si> 1 ,
posto que alguns dos Padres menos rectamente as
entendem, não d'um verdadeiro progresso, mas da
manifestai;ão successiva da sabedoria jú ad'-}uirida .
(8) A sabedoria de Christo foi iscmpta de erro
porque o Verbo fazia seus todos os juizos do in~
tellecto de Chri~to. E na vcrdndc, o Verbo não podia fazer juízos falsos .
(C) A~1rma-s~ y1mbem commummentc, que a
sua sc1cnc1a adqumda se estendera a todas as coisas que pódcm conhecer-se por virtlldc do intcllecto agente, mas não.ª todas as coisas singulares
passadas, presentes e futuras, as quacs todavia conheceu pela sciencia infusa.
Porquanto, toda a scicncia que existiu n'clle,
deveu ser perfeita no seu gcncro, não se devendo
a.ttribuir-lhc coisa nenhuma imperfeita sem ncccss1dad_e ; mns a scicncia ad ..1uirida seria imperfeita,
se nao se estendesse a todas as coisas ditas, sendo ellas o ohjecto adquado do intcllccto .
. Nem se diga que Christo pela scicncia infusa
tivera já conhc~imcnto de todas estas coisat; porquanto, pertencia á perfeição do seu intellccto, não
5. Tlwm ., 3, 'l · 12, a . 2.
Jesus proticiehat ,ç,1pie11t1â, ct aetatc 1 ct grati<i apud Deum
c;;t homincs. L11ç. !1 1 .'2 .
t
2 .
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só o conhecer todas as coisas, mas tambem de todo o modo que são cognosciveis •.
133. Objecta-se, porém: Christo declarou que ignorava o dia de juízo: «A respeito, porém, d'aquelle dia,
ou hora, não o sabe ninguem, nem os Anjos no ceu
nem o F_zlho, senão o Pae» g. Logo, não sabia todas as
coisas que pertenciam ao seu estado.
Resp. Disl., não teve conhecimento d'este dia como
le~ado enviado ao homem ou por sciencia communicavel, concedo, porque não co11vinha tornar-lhe conhecido
este dia; não o conheceu de modo nenhum, 11ego, porquanto elle mesmo annunciou depois os signaes do jui-

de Christo, é preciso que vamos já discrctear sobre a sua santidade. Por~m a santidade e de dois
modos: uma negativa, que não e outra coisa mais
senão a iscmpt;<Ío de pcccadn e de imperfeições;

zo

outra positini, . que e qualidade especial, pela qual
a creatura rac1onul se torn<1 cara a Deus e capaz
de obras sôbrcnaturacs . Provaremos que uma e
out.ra santidadl! existira na ulma humana de Christo 1•

l. Da santidade negativa de Christc

3.

Confessamos~ comtudo, que alguns antigos Padres
concederam aos Arianos, que Christo, como homem,
conhecera, de facto, n dia de juízo. Porém depois, quando directamentc foi agitada a questão da sciencia humana de Christo contra os Aflnoctas, que no seculo
VI, tendo por chefe a Themistzo, diacono da seita dos
Eutychianos, seguiam que Christo homem ignorara algumas coisas, ensinaram que se devia remover d'elle
qualq ucr suspeita de ignorancia e consideraram os
Agnoetas como lzereticos 4•
Deve todavia notar-se com Maldonado 5, que os
Agnoetas foram condcmnados como herejes, porque, simplesmente e sem distincç<fo alguma da natureza divin1
e humana, attribuiam a Christo ignorancia, porque criam
que a divindade se convertera na humanidade.

§ III. Da santidade de Christo
1 34.

6

Depois do que dissemos sobre a sciencia

S. Th . q . 12 . a . 1 .
De dic autcm illo, vel horâ, nemo scit neque Angeli in
creio, negue Fili11s, nisi !'ater. ;um-e. XIII, h .
J
Matt. XXIV-XXV .
4 Petav., 1. XI, e. 1, n. 15.
b
Nove:11 varias intcrpretationes hujus textüs recenset 'Pt1
wef, ob . cit. p. 424-433. Assim Matt. XXIV, 36.
6 Cf. S. Thom. q . 7-8; Suarer,disp. XVIIl-XXlll; Sa/.
mantic . disp . XII -XVI; Pe1twi11s, 1. XI, e. 5-12; Legrand, diss .
IX, a . 2; Billuart, disp . VIII-IX; Sterrtrup .. th . 74, n-84; Fr<rn;eli11, th . . p; Hurter, n . -~i9 e sei .
1

2

369

A santidndc negativa de Christo abraça trcs
elementos, a imnn111iJ;1Jc do peccado, a immunidade da co11c11pisceucia, e a immunidadc das imper-

feições.
135. 1." C:hristo homem foi immune de foõo o
peccado, quer original, quer acfua/.
E de fd, segundo 'o Cone. Florc11tino, onde se
lê no decreto para os .Jacobitas: «Crê firmemente
professa
C ensina (a l·:grcja), l}llC nini'lJCITI ' COOCe-'
.
bido de homem e mulhL:r, ticara livre do domínio
de satanm, sc11<10 pelos mcritos do mediador de
Deus e dos h'.)mcns, .ll''-'llS Christo Senhor !'\osso,
o q~tal concebido sem peccado, !lasddo e morto, clle
sosmho, pcb st1a morte, prostrou o inimigo destruindo os nossos pccc~11.:los n 1 •
'
(A) lmmu11e d" 1xccadu oripinal:
(a) consta, pelo menos indircctamcntc, da Escriptura, já porljtrc, apesar Jc ter sido enviado
na semellwnça da carne do peccado 2, e cm tudo
/

[")

.
_1 Fir:mitcr c;·,·.Ji1, pr·u llt<:1ur :.:t doc.:t (Ecd.:~iaj nemincm ex
v1_ r~l kn11n.iq11~ cu11.:C' 1:•t111n a di;rlrnli domimtione fuissc iihcratum,
n1s.' ;icr merrtum mc·dlirtriri, l>e1 et hom111um, Jesu <:hristi D. N .
qlll s111c }'<'Ccato ,·011tcpt11.~, 1r.1f11s ct mortuus,

t<;m, pc,·c~ r:i

7111,1{ . n . no2 .

rHhlr a

humani i.;c neris hos~
di:le:nd• •, ~"'" '' 'ª'à morte prostravit. Ap. Den-

i
H.<m1. VI II, :;.
Thcnlogia llof.;m;rtí1.·;r
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tentado á semelhança, viveu-comtudo sem pecca·
do t; já porque principalmente se] diz, e é, Filho
natural de Deus, como acima ficou demonstrado;
mas repugna omnimodamente Jque Deus peque;
logo.
(b) Pela t·aião theologica: Só contrahem o peccado original aquclles que são naturalmente gerados de Adão, como se vê do Tract. de Deus Creador; mas Christo náo foi naturalmente gerado de
Adão, mas foi miraculosamente ccncebido por virtude do Espírito Santo; logo.
(8) Immunc do pcccado actual, como consta:
(G) da Escripl.: porquanto, se declara: ((O qual
não fez peccado nem se encontrou dolo nos seus
labios)) 1 ; e n'outro Jogar: "Era conveniente que
tivessernos um Pontificc santo, innocente, impuloto, segregado dos peccadores)) 3 .
Conta tambem indireclamente, porque só elle
entre os homens poudc dizer: <'Qual de vós me
arguirá de pe..:cadon '? E ninguem contradisse seriamente uma tal affirmação.
(b) Trad. Porquanto, o Conc.~Ephesino (can. r o)
diz a respeito de Christo: u NãQ precisou de oblação aquellc que ig11urou inteiramente o peccadon. 5
(C) Razão theoloN-ica. O Verbo fez suas todas as
acçóes de Christo, ainda mesmo as que se completam na natureza humana, segundo aquellas palavras: acliones m11t suppositorwn (as acçóes são
drn; suppostos); mas não pode fazer seu um acto
peccaminoso ; logo.
1
2

Hebr . IV,

1) .

Qui peccatum non frcit, ncc invcn!lis est dolus in ore
ejus. I 'Petr . li, :n.
3
Dcccbat ut nobis l!SSct l'ontifox sanctus, innocens, impollutus, se~regatus a pcc c ato~ihus. Hebr . V.J, 2G.
~ Quis ex vobis :irgucr me d..: peccato. Joa . VIII, 46 .
Non enim eguir .-.hlation,·, q11i p<'cc,1f11m omnino nescivit.

136. 2. 11 Christo, homem, foi inteiramente impeccavel.
Parece certo contra Scoto, Gunther, Ferrar ' e
poucos outros, os quaes, ao passo que admittem
que Christo, de facto, não peccara, affirmam, comtudo, que tivera potencia de peccar. Prova-se:
(A) Pelos Padres, entre os quaes hasta ouvir a
S. Cyrillo, fallando de Jesus 2 : «obteve a prerogativa eximia da natureza divina, a saber: o não poder peccarl). Origines (de Principiis, 1. II, e. 6) illustra a coisa com uma comparação : «logo, se alguma massa de ferro estiver sempre posta no fogo
e recebendo n fogo em todos os seus póros, cm todas as suas veias, e se tornar toda fogo sem se separar do fogo, mÍnca diremos que esta massa, que
por sua natureza é ferro, posta no fogo e ardendo
sem cessar, pode receber algumas vezes o frio ...
Logo, d'estc modo aquclla alma, que, como o ferro no fogo, sempre esteve no Verbo, sempre na
sabedoria, sempre cm Deus, tudo o que obra, sente e entende, é Deus; e porisso, nem sequer pode
dizer-se que é convertível e mudavel, ella que possue a inconvertibilidadc da unidade do Verbo de
Deus incessantemente candcntc» 3 •
(8) Razão theo/o{{ica.
(a) pela visão beatifica: é impcccavel todo aguei• Cfr. F,1rrm-, Thc Lifc of Christ, e. q.
Eximium divinac naturae praerogativàm sortitus est, nimirum non posse pcccare. ~n Jo<111." VIII, 2\l ·. .
.
.
l
Si ergo massa aliqua fcrri scmper 111 1gne s1t pos1ta, omnihus suis po~is omnihusquc vcnis ignem recipiens, et tota ignis
effect~, n~quc ii:isa .ah igne sera.retur, nunq.uam d1c.cmus. bane, qua:
:::atum qmdcm tcrn massa est, 111 1gnc rosnam et mdesmenter ardentcm, rosse frigus aliquando rccipcre . .. Hoc eri::o modo etiam
illn anima, quac quasi ferrum in ignc, sic scmper in Verh<;>, semper in sapientiii, sem per in [)eo ro~lta cst, omne ql~o~. ag1t, quod
sentit, quod intelligit Deus cst ; . e~ .1dco nec conv~ruh1.hs ~t mu!abilis dici potcst, quac inconverub1htatem ex Verh1 Dei umtnte tn·
dc-sinente1· isnit:i l'ºs!;edit .

http://www.obrascatolicas.com

2

CAPITULO li

hO MY:'TERIO DA E'ICARNAÇÁO

Je que vê intuitivamente a Deus: pois entende que
Deus é o fim que maximamente deve ser amado e
adherc a elle, assim como agora appetecemos ;ecessariamente o bem cm geral; mas Christo vê intuitivamente a Deus desde o principio, e d'um modo mais perfeito do que os Bemaventurados do
ceu; Jogo.
(a) Pela umáo h_vpostatica: o mcrito ou demerito das acções de Christo homem, redundam na pessoa do Verbo, sendo elle que dirige, governa e
faz suas todas as ac~ões da natureza humana assumida: mas repugna que o Verbo possa dizer-se ·
pcccador; logo, e impossivel que a natureza humana do Vcrho pc1..1ue 1 •
137. 3.º E' certo que Christo não teve ne1thum

(C) Em rnzão dn unifio hypostatica attribuemsc ao Verbo todas as ac.ç6cs hum~rnas da natureza
de Christo; mas repugna que se attribuam ao Verbo movimentos de concupisccncia; porquanto, apesar de taes movimento~, quando não são voluntaries, não serem pcccados, attribuem-se comtudo
ao homem, se podcsse prcvcnil-os ou evitai-os. E
na verdade, o V crbo podia ~om certeza prcvenil-os
e evitai-os; logo.
Quanto ao mesmo Jrm1itc, argumenta assim o
Doutr)r .A11gelico (q. 1 5, :·i. :!) : Quanto mais a graca e as virtuJcs se radicam mai .s perfeitamente 1w
~lma, tanto mais sujeitam n apetite sensitivo á razão; .é por tanto c\·idcntc que, quanto mais a virtude é perfeita em algucm, tanto mais n'cllc se debilita a violencia Jo fomitc ; mas cm Christo a virtude existiu cm grau pcrfcitissimo, pelo que abaixo provaremos; logo, não se deu n'cllc o fominte
do peccado 1_
Porém, Christo, 11ãu foi immzme das impugnacõcs do 1111111do e do demo11io; mas pelo contrario,
:<foi tentndo por tudo, segundo a s(~mclhança, sem
peccado» ; e assim mereceu a victoria e nos deixou o exemplo, que podemos imitar com auxilio
da graça, combatendo strcnuamcnte contra as tentações 2 .
138. 4 .º Chrislofoi úmmmc das impe1jeiç6es na

movimento desurdcnado de concupiscencia, e ate
commummente se segue que não tivera o fomite da

concupiscencia ou a rotcncia de ter movimentos
desordenados.

Prov. (1) Pelo que fica dito; porque a concupiscencia é consegucncin do peccado original; mas
Christo foi immune do peccado original ; logo.
(O) Pelo Cone. Fcom. V. que declara, (can. 12):
«rSe alguem dcfcn~c o ímpiíssimo Theodoro Mopsuestcno, o qual disse que um e o Verbo e outro
Chrísto, molestado pelas paixões d'alma e pelas
concupisccncias da carne, e separando-se pouco a
pouco dos males, e assim melhorado pela promoção de boas obras ... seja anatherna» (Deni_. n.
183).
Porisso, s . 1'ho111. ( in 1li di-i. 1 ·~, q. 2, a . 1 j diz de Christo :
aSecundum .qu~d hut lh:us, et anima ejus et corpüs fuerunt quasi
organum dena11,;, sccundu111 quod deitas rcsebat animam, e anima
corpus: unde non potcrat pcccatum auingerc ad ejus animam si ~ut nec Deus potest peccarc,,. Com tudo, a orinião de Scot~, é
1sempta de cen sura th colug1ca, segun,Jo a dccla r<1.::iío da S. Congregação publi.:atla por manJado d.; Paulo V.
·
l

ordem moral.
E' immunc de qualquer imperfeição moral quem
sempre faz a vontade de Deus e promove inces1
E até a maior parta Jos theologos seguem que ne~ por
potencia absoluta Jc Deus poJera haH:r em Chnsto o fom1te do
pcccado, e provam-no quasi com os mesmos argumentos. Cf. Sal~
ma11t., disp . XXV, Juh. 4; Go11et, disp. XX,a. 2
2 Luc. IV, 1-d; Heb1· . IV, 1h. Sobre a natureza d'esta
tentação vê os Commentadores; cfr . .11. Loisy, Lcs Evangiles sy·
noptiques, p. 100-11 o; Powell, ob. cit. p . 222-230.
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santemente a sua gloria ; mas assim aconteceu a
respeito de Christo: (<Eu faço sempre o que lhe
agrada» 1 ••• uEu clarifiquei-te sobre a terra, consumei a obra que me deste a fazer>1 2 ; logo. Nem
admira, sendo inteiramente inconveniente que o
Verbo faça seus, actos moralmente imperfeitos.

II. Da graça da união
1 39.

A santidade positiva de Christo é constituida por uma dupla graça : a graça da união e a
graça santificante. A primeira, que é inteiramente
especial a Christo, pode definir-se : a graça que resulta da mesma união hypostatica da natureza com
a pessoa do Verbo. Esta graça chama-se substancial porque é produzida pela mesma pessoa do
Verbo, santificando substancialmente a natureza
humana : porquanto, sendo as creaturas santas em
virtude da sua união com Deus, o Verbo não pode unir-se á natureza humana sem que a torne santa, como que pelo seu contacto.
A segunda, porém, é aquella qualidade creada e
sobrenatural, já atraz definida, e que mais largamente deve declarar-se no Tract. da Graça, pela
qual nos tornamos participantes da natureza divina.
140. These: Chrlsto, homem, te111 a grara da

unido, ou, por outras palavras, apropria unltfo hJJposfatica tornou a alma de Christo sa11ta e agraõav1/ a 2Jeus.
Assim commummentc contra os Scotistas, que
affirmam que a união hypostatica per se, sem a

.

1
2
•

Quae placita sunt ei facio semper. Joa. VIU, 19.
;Eso te clarificavi super terrem, opus cons11mmavi quõd
tled1su m1hi ut faciam . .Toa . XVII, '4·
•

graça creada, não santifica formalmente a humanidade'·
(A) Escript. e Trad. : porquanto, a Escriptura
só por si não apresenta um argumento apodictico.
Dize-se de Chri~to: «Ungiu-te Ot:us, o teu Deus,
com o olco de alegria, de prefcrencia aos teus con~
sortes1> ' ; «O Santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deusn 3 . Porisso, argumentamos assim : Christo se diz ungido com santidade especial,
pela qual se tornou Santo dos Santos ; mas, segundo a intcrprct<h;ão dos Padres, esta uncçáo não
é sómente a graça <.1ú:iJental, mas tambem a graça substancial produzida pela união da humanidade com o Verbo; assim v. gr. S. Greg. l"lª\· 4:
«A humanidade foi ungida, deificada, com a mesma união com o Verbo ». S. João Damasceno expõe assim o caso com uma comparação 5: c(Assim
como aquclle que se une ao fogo, não por natureza, mas por união, nsccn(,:áO e communhão, setorna fogo, assim tambcm a mesma coisa affirmo da
carne do Filho de Deus. Porquanto, com aquella
communhão da divindade, segundo a hypostase,
não mudada, Deus existe ; não ungida por opera-

r
1

2,

n.

Cf. Henno, disp. XIV, q.

1;

Durandus, ln 3, dist.

12,

q.

. Unxit te Deus, Deus tuus, olco ketiti<:c rr~ consortibus
tu is . P.~. X LIV;.8 . Que a palavra 1111xit significa graça e santificação
vê se d'estes e outros textos semelhantes: aScd \"OS unctionem ha.
betis a San.:to . . . et rns unctioncm, q~1am acccpistis ab eo, m11neat in \•ohis .. (1 Joa . 11, 20, l / ; Cf. 11Cor.1, 2t · ll) .
J
Quod nascetur ex te Sanctum vocabitur Filiui; Dei. Luc .

I, 35 .

4 Humanitas fuit delibuta, uncta, dcificata, ipso unione ad
Verbum. Orat. 15, 41 .
~ Quemadmodum qui unitur igni, non natura, sed unitione
et accensione et communione fit ignis, sic etiam Je carne Filii
Dei idem assero. :"lam illa divinitatis secundum hvpostasim com·
munionc, non mutat:i, Oi:us existit; non operatione Dei unctâ, ut
unusquis9ue prophetarum, sed totius u11G"e11ti$ praesenti6. Orat. 1
de imag. m fine.
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ção de Deus, como cada um dos prciphetas, mas
pela presença de todo u 1111gc1111.' ., .
(8) Ras. thcol. Par;1 'Jlll' Christo posstia a graça da união, rcqucr-sl· e h:ist;1, que a mesma união
hypostatica, indcpcnJente11H.:nk de qualquer outra
graça, produza na alma todos os effeitos d'aquella
santidade que a gr<H.;a displ'ns:1, a saber, a immunidade do peccado, a partil·ipaciío da natureza divina e a filiação divina ; m:is e assim mesmo, porque a união hypostatica pl'I" se
(a) 1,1rna a Christo núo s(·> immunc do pcccado mas tambem omnirnodarncnle impcccavel;
(b) torna-o particip;mte da :wturcza divina, não
só accidental e mor~1lrnc11tc 1 mas lambem substancial e permanentemente ;
(C) torna-o Filho de Dc:11s, niío stí adoptivo,
mas tambern natural, e conkrc lhe o direito especial á herança divina. Logo, a 1111i;lo livpostatica só
por si, produz todos os effcitos da :-.a1;tidade e santifica a Christo d'urna maneira inll'irarncnte particular 1.

III. Da g.::-aça: santificante e das virtudes
de Christ:
Além da graça J;.1 união, Je que fallámos, Christo teve a graça santitic;.111tc da mesma natureza que
aquella que nos é dispen·.;ada, ü qual foram annexas as virtudes, e outros d1rns sobrcnaturaes, que
mais largamente se Jcscrt.:vt.:m no 'JJ·Llci. da Graça.
1
A graça ,L1 união .di/._•:-'c int_inita sec1111d11m quid, porque
torna a humanidade de Chn,to inhrntamL·ntc grat,1 a Deus, mas
não C: intinita, absoluta e sirnplesm~ntc, por isto convir sci a Deus.
CL S. Tho111 .. :i, q. 7, <i. i 1; S11an'i, di-,p. \\:li, se•:t. I, n. 13.

141. 1. '' These : fi alma de Clrrlsfo foi adornada da graça sa17flfica17fe creaaa.
Assim pensam o commum dos theologos, e prova-se:
(A) Escript. e Trad. Porquanto, dize-se de Christo : cc Vimos a sua gloria, gloria como do unigcnito
do Pac, cheio de graça e de verdade ... e da sua
plenitude todos recehemos, e graça por graça1> ...
u.lesus, cheio do I:spirito Santo" 1.
Nos textos referidos, Christo declara-se cheio
de graça e de verdade e cheio do Espírito Santo
(qu~ se não dá sem graça): mas a graça de que
aqrn_ ?e tracta, não é a graça da união, mas a graça
sant1hcante, da mesma especie que a graça que nós
temos : porquanto, attesta a Escriptura, que nós somos participantes d'esta graça: «da sua plenitude
todos recebemos» ; mas não podemos ser participantes Ja graça da união que ftue da união hvpo!'tatica; logo
S. Bernardo declara optirnamente esta doutrina 1 : explicando, na verdade, as palavras «C poris~o, o_q~1e nascerá de ti será Santo>i, diz: «logo, pôz
m_deí1111darnente sa11to, porque seja o que fôr que a
VIrgem gerou~ será sem nenhuma duvida e singularmente santo, não só pela santificação do Espiriso Sa11to, mas tambem pela assumpção do Verboi> 3;
onde se distingue cm Christo uma dupla santidade, creada que chama santificação do Espírito, e
~raça da união que chama assumpção do Verbo.
J

1
V idimus gloriam cjus, gloria~ qu~si u~igeniti a Patre, plcgrat1ae et ventans ... et de plemtudme eius nos omnes accef'mus et gratiam pro gratiâ ... Jesus, plenus Spiritu Sancto. Joa.
, 14; Luc. IV, 1.
2 ldcoque et quoJ nascetur ex te Sanctum. Homil. IV super
.
m1ssus est.
3 _Possuir e_rgo indefinite sanctum, quia quidquid illud sit
<;i~od Virgo ~enu11, sanctum procul dubio ac singulariter sanctum
lult, et per 8pirit11.1 s1mct~ficationem et per Verbt assumptionem.

n~m
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(8) Ra'{_ão de conJJeniencitT. A graça habitual deve ser admittida cm Christo por tres motivos:
(a) Por causa da união da sua alma com o Verbo: porquanto, quanto qualquer receptivo está
mais proximo da causa influente, tanto mais participa da sua influencia : mas a alma de Christo estava o mais proximo passivei da fonte da graça, a
sahcr, de Deus; logo.
(b) Por causa da perfeição de Christo: Porquanto, ainda que a alma de Christo, em razão da
uniüo hypostatica, seja santa, comtudo a graça
santificante accrcsccnta-lhc um novo brilho inhercnte a ella mesma e quasi proprio: mas qualquer
perfeição possível e que n~ín repugne á união hypostatica deve attribuir-sc a Christo; logo.
·
(C) Por causa do seu munus , Christo, como homem, é mediador perante Deus, e elle mesmo deve derramar a graça santilicantc: mas não pode
convenientemente ditfundir <1quillo que não tem·
.
'
logo, deve convenientemente possuir a graça santificante (Sum. 171eol. 3 p. q. 7, a. 1).
142. Corollarios .
(A) Christo leve a plenitude da graça não só relativa como os outros santos, mas lambem a absoluta.
Distingue-se, na verdade, uma dupla plenitude
de graça: a primeira rcla!Íl•a, pela qual alguem
possue toda a graça, que requer a sua condição e
estado, e n'cste sentido muitos santos são chamados cheios de graça e do Espírito Santo; a segunda é a plenitude absoluta, pela qual se possue
tanta graça quanta pode ter-se, por potencia ordinaria de Deus; e uma tal plenitude de graça só
Christo a teve. Porquanto, Deus distribue a graça
segundo os munus e officios de cada um: mas não

pode dar-se maior munus e officio do que o officio de Christo, sendo clle a Cabeça, o Redemptor
e o Mediador de todos os homens.
Logo a graça conferida a Christo foi rnaxima,
ou tanta 'quanta pode haver-se por potencia ordinaria de Deus, não obstante, pode augmentar-se
pela potencia extraordinaria de Deus, porisso que
é infinita.
Por outro lado, a alma de Christo recebia a
graça, como quem devia infundil-a, cm certo modo, nos outros; e era preciso, porisso mesmo, que
tivesse a maxima graça, assim como o fogo, que é
causa do calor cm todos os cúlidos, é maximamente calido (S. Thom. q. 7, a. 9).
i 43. (8) A graça conferida a Christo não foi,
12a verdade, infinita entitatillamente, mas pode di{_erse infinita em genero de costume.
(a) Não é infinita e11titativa111e11/e ou in se; porque a graça foi recebida na alma de Christo corno
em sujeito, mas esta alma :1áo pode receber alguma coisa que seja infinita, porque tem capacidade
finita; logo.
(b) E' infinita em ge11ero de costume. Porquanto, e infinito cm gcncro de costume aquillo que
pode produsir acções de valor infinito; mas a graça santificante de Christo produsia acções sobrcnaturacs, que, cm razão da união hypostatica, eram
de infinito valor; porque o valor moral das acções
depende da dignidade da pessoa agente, que n'este caso era infinita; logo 1 •
~
1 Que a graca de Chrisco é infinit~ sob outro respeit~, expoe-no assim S. Thom. (q 7, a . 11 ): «Aho modo potest cons1derari secundum propriam rationem .gratiae; et ~ic gratia Christi P?test dici infinita, eo quod non hm1tatur; qma se. habet qmdqu1d
pertinere potest ad rationem gratíae, eo quo~ secundum prol?osit~m. Dei cujus est gra~iam men~ur~re, gra.ua C?n~ertur ammae
Christi sicut cuidam umvers;ih prmc1p10 . .. s1cut s1 d1camus lucem
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. 144. (C) Christo leve, desde o principio, esJa ple-

mtu_de de graça. ~->orquanto_ 1 a plenitude da graça

attnbue-se a Chnsto, cm vista do que fica dito acima , por causa da união hvpostatica · mas a união
hypostatica existia desde Ô principio'· logo .
···!;j
145. (0) Em _vista d 'isto, Christ~ não pou&
realmente progredir na graça, mas scí appare11teme11te, a saber, emquanto manifestou d'uma maneira mais ye~fcita a _s antidudc perfeita que possuiu
desde o prrnc1p10. Diz-se, na Escriptura; que Christo crescera na graça perant e Deus e os homens i.
O Doutor ~ngelico assim o explica optimamente 2:
dois modos pode alguern crescer cm sabedoria ~ em graça . D\1m modo, segundo os mesmos hab11os da sabedoria e da graça augmentados. Por outro modo, segundo os effeitos, isto é,
emquanto alguem faz obras mais sabias e mais vir~
tuosas; e assim Christo progredia cm sabedoria e
graça, assim como tambern na cJaJe, porque, segundo o correr dos annos, _fazia obras~mai s pe1feita~, para se mostrar verd eiro homem, não só nas
coisas qu~ _dizem respeito a Deus, ~as tambem
nas que diziam re speito aos homens n .
Estas palavras podem entender-se do seguinte
~odo: cresce e~1 graça diant_e de Deus aquelle que
se lhe torna mais grato e mais acccito, segundo a

c<?e

solis ess!! infinita~, nor_i quidem se cundum 'suum esse scd secundum rat1onem luc1s qu1a habct quiJ q uid .,;, ra1i o nem'' lu - is percinere rotes(» .
• "
Luc . 11, 52.

ln sapien~iâ e~ ~ratià al.iqui s potes~ proficere Jupliciter .
no _modo secunuum 1psos hab1tus sap: ent1ac et gratiae au men~at~s. ~ho mod_o sec1:mdum ctfectu s, in quantum .. scilicet :li uis
sap~enu.':?ra ec vir:u o~1ora o pera facit; cc si..: Chri stu s profici~bat
s'.lp1ent1 a e_t grat1a, s1cut_et :ctate, quia sccundum processum reta tJs perfectr~ra opera fac1eba1, u1 se ve rum ho:ninem demonstraret~el ~n h1s qua e sunt ad Dcum, ct in his qua e sunt ad homines
. 171 ••1, q .8, a.12 ad 3 .
•

U

s

2
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força do mesmo nome, e o nosso modo de entender; mas Christo, quando gradualmente ia fazendo
obras m;:iis virtuosas, e todos os dias ia fazendo a
vontade de Deus, tornava-se mais grato ao Pae.
146. 2.n Das virtudes de Christo .
(A) Christo possuiu todas as virtudes theologicas
e moraes, que não repugnam á 1Jisão beatifica ou á
união hyposlatica.
Porquanto, as virtudes sobrenaturaes são como
propriedades e etfei tos da graça santificante e imprimem-se na alma com tanta maior perfeição,
quanto mais perfeita é a graça santificante: mas,
em virtude do que fica dito, a Christo foi conferida uma grnça santilicante pcrfcitissima: logo, possue, d\1m modo perfeitissimo, as virtudes sobrenaturacs 1 • (S. Th . q . 7, a. 2).
147. (B) Christo não possuiu virtudes que repugnassem á união hypostatica, a saber a je, a esperança, a pe11ite11cia e a co11tine11cia propriamente
dita.
(a'1 Christo não teve a fé propriamente dita:
porq~1c a fé versa sobre as coisa s que se não veem, nem pode co-exi stir com a vi são beatifica; mas
Christ o via, desde o principio, a Deus intuitivamente e todas as coisas divinas: logo, não poudc ter
fé. Teve "comtudo o merito da fé, cmquanto estava dispo~to a assentir a todas as coisas, embora as
não visse (S . Th. q. 7, a. 3)
t . l\ão é no sso proposito des.:rcvcr . a s virtudes .d e C hristo,
porém o ca ndidato e stud ios o de theolo ~ 1 a , quando lc o Evangelho nc;te .: uidaJosament c e d e cúre as p a lavras e os exemplo s do
Se~hor sob re as varias viriud cs que diz em respeito á vid a chrístií, par~ po r meio d'ella s se edificar e .roder edificar. os outros.
Pode se r a u xiliad o n ' estc e st udo pela lenura das segu1ntes obras:
LudolpJ111111 C:m·tlz11s Viia C hris ti ; de Ligny . . Hi stoir e ~e I~ vic
d e J. X. ; Scpp, Das Lc hcn .J.: su; Fo u~•rd , La Vie, de N . ~ . JesusChrist, angli c c The Ch ris t th c so n o t God ; Lc Camus , Vte de~ .
S. Jé>u s- Chris t; Didon, Jésus-C nrist .
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(b) Christo não possuiu a esperança propriamente dita: porque é da cssencia da esperança o
goso de Deus ainda não possuído : mas Christo
gosava, desde o principio, da posse de Deus; logo,
não possuiu a virtude da esperança. Comtudo,
Christo possuiu a esperança propriamente dita,
emquanto esperava firmemente a glorificação do
seu proprio corpo (S. Tlz. q. 7, a. 4).
(C) Tambem do mesmo modo não teve a virtude da penitencia propriamente dita; porisso, que
esta virtude consiste na dór do seu proprio peccado, com o voto da emenda ; mas Christo não podia ter dôr dos seus proprios peccados, porisso
mesmo que era impeccavel. Logo.
Fez, comtudo, obra de penitencia pelos nossos
peccados, emqqanto era nossa cabeça na ordem ~o
ral, e n'elle existiu tudo o que pertence á perfeição
da penitencia, a saber, a detestação do peccado.
(d) Finalmente, não hou vc n 'elle a virtude da
continencia propriamente dita, mas sómente a perfeitissima temperança e a virgindade; porque a continencia é ordenada a refrear os movimentos desordenados da concupiscencia; mas cm Christo não
existiram taes movimentos desordenados. Logo, não
carecia da continencia.
148. 3.° Christo possuiu todos os d01is do Espirito Santo.
(A) Escript. Porquanto, !mias affirma expressamente que o Espirito Santo havia de conceder
ao Messias ou Christo todos estes dons: 11Sobre elle
descançará o Espirito de sabedoria e de entendimento, o espirita de conselho e de fortaleza, o espírito de scicncia e de piedade, e cnchel-o-ha o espírito de temor• 1.

(8) Ra\áot heol.
(8) Estes dons a.companh~m sempre a gra.ça santificante; mas Chnsto possma a graça santificante
perfeitissima; logo.
.
(b) Alem d'isto, .estes dons são "\-'e.rda~deiras perfeições, que aperfeiçoam a alm~ ~ d1~poe-na para
obedecer promptamcntc ao Espmto Santo: mas.ª
Christo devem ser attribuidas todas as verdadeiras perfeições; e, por ~utro lado, ~ ~ua alma er,a
perfcitissimamcnte movida pelo .Espinto Sant.o, segundo aquellas palavras: cc Porem: Jesus c~c10 d.o
Espirita Santo, regressou do .lordao e era 1mpelhdo pelo Espírito para o deserto>> 1.
Occorre, com effeito, difficuldade quant? ao
dom do temor, gue parece convir pouco a ~hnsto;
·
~
mas resolve-se, dizendo que eh
, nsto
nao
tivera te mor servil ou o temor da culpa, mas sómente temor filial e affecto de reverencia para com o Pae
(S. Th. q. 7, a . 5-6).
140. Christo possuiu todas as graças c<gratisn
dadas.
· ·
(A) Graças « gratis » da?as: sáo certos pnv1 1egios sobrenatura.es concedidos aos homens p~ra
utilidade dos outros, v. gr. o dom de fazer milagres, o dom da prophecia, da ~ciencia etc.
Porisso, argumentamos assim : As graças gra.tis dadas são communicadas aos doutores da fc,
et intellectus spírítu~ consilíi cl for1itudinis, spiritus scíentíae et
'
· cum spmtus
· ·
·
· . Jsa. XI , 2 · No texto
pietatis ct rcplcb1t
t1mons
· y: he,,
braico ~ontam-se sómente seis dons, mai.s o_ vocabul?, irea~h ~,w
váh, que se traduz por temor de Deus, s1gmfica multas c01sas, isto
é não si'i o temor Jo Senhor, mas lambem toda a observ~ncia relí~í:ío e piedade para com Deus; ic.'~º: ahra~-;i ~amh_e"J,?
dom d; pieJade, como o refere toda_ a trad1cç:io .chr'.s~a . Ct; 1 gouroux, .'\fan. Bibl. t. II, n. 934; K11abe11bauer, m ]saiam, neste
• . .
J d
ct
Jesus autcm plcnus ::Spmtm S. regressus est a , or ane
;i;:;ebatur a Spiritu in desertum.

Jogar.

1

1

Requies.:et super eum Spiritus Domini, spiritus sapientiae
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para persuadirem com palavras a fé que prégam e
confirmarem-na com signaes : mas Christo é o primeiro e o principal Doutor da fé; logo, era conveniente que se lhe conferissem todas as graças gratis dadas . (S . Th . q . 7, a . 7 . )
(B) Póde além d'isso confirmar-se por varios
logares do Evangelho, onde se refere que Christo
usára d'estas graças, praticando milagres, fazendo
prophecias, ect.
§ III. Da liberdade e potencia de Christo

Depois do que dissemos sobre a sl.iencia e santidade de Christo, resta dissertarmos sobre a sua
liberdade e poder.

I. Da liberdade de Christo

1

1 5o. 1.º Observacóes. A liberdade de coaccáo
é a immunidade da força externa ou o poder· de
obrar sem embaraços segundo a sua vontade sem
alguma coacção ; porém, a liberdade de necessidade, é a faculdade de escolher uma coisa de preferencia a outra, de maneira que o agente não é intrinsecamente determinado a uma coisa .
Esta é de tres especies : liberdade de contradicção, pela qual podemos escolher entre o acto e
o não acto, v. gr. entre amar e não amar; liberdade de especificação, pela qual podemos escolher
entre actos diversos em cspecie, v. gr. entre passeiar e ler; liberdade de co11!rariedade, pela qual
•
t
Cf. S . Th. q. 18,a . 4; Su.ircj, Ji s p. XXXVH; Salmm1t., disp. XX VII; Petavius, l. IX, e. 7-8; de Lugo, de Mvsterio Incarnar. disp. XXVI; Legra11d, dis s. IX, e. 2 . a. 3; GáHaniga. de lncarnat . _s . II_. diss. IV, r. fi : Biflu,1rt, diss . XVJll! a
J-4; Stentrup, th. 7'· 70.

alguem póde escolher entre. actos que são em si
contrnriamente oppostos a :,1, v. gr., entre amar
e aborrecer, fazer o bem e operar o mnl.
E realmente, Christo, possuiu, na verdade, a liberdade de contradicção e de especificação, mas
não a liberdade de contrariedade para o mal, porisso que era impeccavel.
1~1 . 2.• These: fi voqfade humana de Chrisfo
foi verdadeiramente livre, nao só õa coacç<fo, mas
lambe1J7 da de necessiuade, ao 1J7enos em 1J7uilas
coisas.
E' de fe; porquanto é de fé que cm Christo ha
todas as propriedades connaturacs á natureza humana, cm vista do que fica dito; mas é de fé que
uma d'cstas propricdad!!s, é a liberdade de necessidade como consta do lract. dos Actos Hum.;
logo, de fé, que Christo fura verdadeiramente livre.
Além d'isso, é de fé, que para o merito se requer a liberdade de neccssidad.e, porque f?i~ condcmnada como herelica a segumtc propos1çao de
Jansenio : "para merecer e desmerecer no estado
de natureza lapsa não se requer no homem liberdade de necessidade, ma s basta a liberdade de coacçãoii t (Dc11{i11g. 968.)
(A) Escript.
.
.
(a) Pnrquanto,a respeito do !vless1as ou de Chr~sto
diz : "Otforcccu-sc porque ellc mesmo assim
o quiz" '; e S ..Teronymo interpretando estas pala-

J

se

1 1\ ~ m c renclum ct dcmcrendum in statu natu rae larsae non
•l 11ccessi"1ll', se d sufficit libertas a
coactíone .
2
Ohlatus est , quia ipsc rnluit. Isa. Lili, 7· Alguns traduzem aqui o te xto h e braico. : . <• Opprc s ~us est, s<!evttcr tra.~tatus_, vexatus est, ct ipse s e suhm1s1t, non 1n\'ltus-; se) a o ~ue tor, a torça
cio arg n m cnt o l; a mesma. Cf. Rnabe11b,111cr, m L11 . 1b1 ; Corluy,
Spicileg . t. li. f'· 97 ·
.
Theologia Dogmai;t1é·a - Vol. '4 ·"
:ó

rcquirit~r . in h ominc /ib,•rt.1s
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vras diz: "Porquanto, nüo sotfreu a cruz por nece5sidade, mas ~1or vontade, dizendo no Evangelho: não hei-de eu beber o calix, que o Pae me
deu>) t?
Em segundo togar o mesmo Christo, fallando
da paixão, diz : "O Pae me amou, pon:i.ue _eu
ponho a minha alm.a para de no\·o a ~ssumir; nmguem a tira de 1111111, mas cu por mim mesmo a
dou» t '.' S. Agosti111ro \ scn·e-se d'este logar para
demonstrar que a alma de Christo ((não abandonára o corpo violentada, mas porque quiz, quando qrú{ e do modo q11c q11i\" 1 .
Realmente, dos textos referidos pódc argumentar-se assim : Christo offcrccc-se a si mesmo como victima, porque quiz, e tem de si mesmo o poder de dar a vida ou niío a dar; mas todas estas
coisas suppóem uma lihcrdad.c pcrfcita, pois importam a faculdade de csc~lhcr ; ~ogo.
(D) Dizem tamb~m aqui rcspc1to os textos em
que attrib~1e a .~hnsto o po~c1: de c~c?l~er: << Porém, depois d isto, Jesus Chnsto dmgw-se para
Galilêa, que não:· queria ir para a Judéa» 5 •.•
«Ü qual sendo-lhe proposto o goso, supportou a
cruz, desprezando a~confusiío" G. Porisso, S. Ch.')'~
sostomo nota n'cstc logar: «isto L;, era-lhe pcrm1tt1-

a

l

cen~ in

Non enirn neccssit:itc cruccm, sed l'o!u11tc1tr? sustinuit, diEvangelio: •alicem 4ucm mihi dedit Patcr, non bibam

ili um.
l
Propterea diligit me Patvr, quia,<.!g<> pono animam mearn,
ut iterum sumam cam. ~cmo t<Jlil! ca :11a me, sed ego pono eam
a meirso. Joa. X, 17-18.
J
De Trinit . , 1. IV, e . 1:>.
1 Non dcscruissc invit:1:11, sed q11i.11•0/11crit, q11m1do110/11crit
quomo do l'Olucrit .
.
. . .
.
~
Post ha:c autcm arnhulaba1 .!<''li ' 1n (,;d1la:;1rn; non emm
\'olchat in .ludxam amhuh1re . .Joa. Vil, 1.
~ Qui, proposito sibi gaudio 1 ~ ustinuit çrucc:n, confusion<:
contemptà. Hecr. XI 1, ·!.

do nada sotfrer, se assim o quizera; e se o quizera, tinha o poder de não tomar sobre si a cruz,, 1•
(8) Razão theof. Christo recebeu verdadeiros
preceitos; foi verdadeiramente obediente, e mereceu verdadeiramente ; mas o preceito, a obediencia propriamente dita e o mcrito suppõem a liberdade; porque ninguem ordena a outro um acto de
que elle não pode abster-se, ningucm attrihuc mrrito de ohedicncia a um acto nccessario, ninguem
julga digna de premio uma obrn, se não se fizer livremente.
1 5 2.

3." O objccto da liberdade em Christo.

Disputam os theologos sobre o objecto e exte11são da liberdade cm Christo, cm razão da ditfii.:uldade de a conciliar com a impcccabilidade.
(A) Muitos, e entre estes, Vasquez_, Lugo, 7(J1·nely, ensinam que Christo não fõra livre ácen:a da
substancia dos preceitos, mas sómente sobre as circumstancias dos mesmos e sobre os actos que não
rnhem soh preceito, v. gr., segundo clles, Christo
não era livre sobre o preceito de amar a Deus, mas
sobre a cin.:umstancia do tempo, modo, sobre a intensid<.ldc do neto etc. A razüo fundamental tira-se
da impeccabilidadc de Christo: Se Christo, dizem,
fôra livre üccrca dos preceito~, poude violal-os: e
na verdade, quem pode violar preceitos, pode peccar, nem porisso é impcccavcl; logo.
Porém, para explicarem o modo, porque Christo foi livre cm morrer, uns dizem com Pelav/o, l}Ue
a Christo fôra imposto pelo Pae o preceito de morrer nüo striclo, mas lato e improprio, ao qunl podera não ohtcmpcrar sem peccado :i; outros atfirmam
t
Hoc cst, 1icebat irsi nil perpcti, si voluissct; et potestatem habch;JI, si voluis~ct, crucem n<Jn adirc.
~ !'\cm faltam testemunhos J"onde se pode colligir que a
l'alana ni.m,fodo tem uma tal signitica~ão entre os aucton:' Si\ ·
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que um tal preceito fôra co11dicio11ado; de maneira
que podera ter dispensa d'cllc; outros admittem, finalmente, que fôra um verdadeiro preceito quanto
á substancia, mas não quanto ás circumstancias da
sua m01~te, e poriss? guc Christo fôra livre quanto
a taes circumstannas.
153. (8) Porém, segundo os 17wmistas Christo foi livre em todas as coisas, não só sobr~ as circumstancias dos preceitos, mas tambem quanto á
mesma substancia do preceito.
Porquanto (8), a Escriptura abertamente declara que Christo fôra livre em soffrer a morte, como
se vê do que fica dito ; mas tinha comtudo recebido um verdadeiro preceito de morrer, como o ensina a Escriptura: "Eu ponho a minha alma ... eu
recebi este mandado de meu Pae » 1 • loao Christo
e . 1·
' t> '
101 1vre em observar o preceito de morrer · e sendo assim, nada impede que fora livre tambe~ ácerca de outros preceitos.
(b) Além d' isto, se se admittir que Christo fóra
sómente livre ácerca das ciru1mstancias dos prec~itos, n'este. caso tira-se a parte principal dos mcntos de ~hnsto; po:que o merito principal tira-se
da proprrn substancw do acto; mas, segundo os
adversarias, a substancia do acto cm Christo não
foi livre, e porisso não foi mcritoria.
(C) Finalmente, a admittir-se o svstema dos
adversarios, tira-se inteiramente a obcdicncia de
Christo; porquanto, Christo não foi obediente em
observar os preceitos, porq uc não era livre ácerca
dos mesmos; tambem não foi obediente sobre as
grados v. gr_.: «Dominus enim pr,1cccpit ei ut m;d.:diceret David .. ·
•t!t. praecer,n, t~rbae, 1;11 discumhc.:r~I~( super tcrram» III Reg. xv1'
.~latt.
X\·.' JS;- ct•. .lfm·c . VII ' 31> ·'. X' •'l- .'i ·, ..'· litt
- 8) • '
J
~
• ~XIX
~ '; Ego ;~· ono animam m cam . . . h r)i: 111 .m;fot1mr ac ce p i a Patr:c ll!C•) .

'°,

circumstancias dos preceitos, porque não cahiam
sob preceito, e por isto não cahiam sob obediencia prcpriamentc dita . Logo, segundo os adversarios, tira-se inteiramente a obcdicncia a Christo.
1 S4. 4. º Concilzação da liberdade de Cl17"istv.
(A ) Com a impeccabilidade :
(a) Os Theologos que dizem, que Christo não fôra
livre em observar os preceitos, conciliam facilmente a
liberdade com a impcccabilidade ; porquanto, se Chris·
to foi sómente livre nos actos, que não cahiam sob pre ceito, podia fozcr aqucllcs actos ou não, sem algum pec·
.:ado.
<.b) Porém os Thomistas , com os quaes estão n'estc
ponto de accordo, Suare:;_, /,essiu, Pesch e outros, conciliam do se~uinte modo a liberdade com a impeccabilidade : Clmsto teve sempre graça etlic'az para fazer o
bem, e esta graça era-lhe devida por causa da união hypostatica; na verdade, aquelle que tem sempre a graça
efficaz, permanece effectivamente livre, porque a graça
de maneira nenhuma destroe a liberdade, como se dirá no Trac/. da Gr.; mas todavia não pecca, ou tem o
privilegio da impeccabilidade; p'Jrém aquelle a quem é
devida uma tal graça efficaz, não só não pecca, mas até
mesmo não pode peccar. Logo, Christo poude ser livrc
e ao mesmo tempo impcccavel. E declaram isto da maneira seguinte: antes de Christo receber o preceito de
morrer, podera morrer ou não morrer: porém o preceito do Pae sobre,·indo ab l!xlri11seco, rnío tirou esta li·
berdade, mas moveu dlicazmente a sua vontade para
escolher a morte de cruz ; logo tambem, supposto o prc·
ceito do Pae, Christo permaneceu livre.
Deve, com tudo , confessar-se ~ue, com estes argumentos, não se tira inteiramente a d1tficuldade, e que o assumpto é cheio de mvstcrios. Nem é para admirar : porquanto, todas as vezés que se tracta de conciliar a liberdade de Deus com a sua immutabilidade ou a liberdade humana com a presciencia e concurso, devemos reconhecer a imbecilidade do nosso engenho ; sena, porém. irracional negar as verdades, cuja existencia consta, por outro lado, com certeza, só pela razão
de se não poderem reconciliar entre si.
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1 :>J. 1. B) Cum ,1 1•1sSu bc,zt1/ica.
A difficulJ.adc consiste em, os guc gosam da visão
beatifica·, amarem necessariamente a Deus; mas Christo gosaya da visão beati8ca ; logo.
_
.
Parà resolver esta d1friculdaJ.e, alguns 7 homistas distinguem um duplo amor em Christo, um regulado pela
vis'ao beatifica, e porisso mesmo nccessario ; o outro,
regulado pela scicncia infusa e adquirida: e porisso
m~~mo livre. E realmente, Christo era simultaneamente comprchensor e viador ; emguanto comprehensor via
intuitivamente a Deus, e amava-o necessariamente; emquanto viador, conhecia a Deus por scicncia infusa e
adquirida, e amava-o livremente.
Porém os Sal111atice11ses (1. e. n. S3) explicam a coisa de outro modo : distinguem um duplo acto de amor
em Christo, acto pelo qual amou a Deus claramente
visto. considerado sec1mdum se, e este acto foi necessario ; e o acto pelo qual amou a Deus, considerado em
razão do ultimo fim ex:e1·cite more11tis ao amor das creaturas, e este acto foi livre, ou por outras palavras, Christo tjmou necessariamente a Deus sec1111d11m se e p,.opter·
se, amou o livremente, como motor p;1ra amar as creaturas. Esta solução parece-nos mais cheia de difficuldades.

II. Da potencia de Christo. '
Christo, como este homem, pode, na verdade, dizer-se omnipotente, por força da communicação dos
idiomas; mas além d'isto, tracta-sc entre os theologos
a questão-qual a potc:~cia que propriamente compita
á humanidade de Christo.
1 56. 1 ." A alma de Chrislo 11em !el'C nem poude te1~
a 011mi'pote11cia asimpliciter>). Porquanto, em vista do
que fica dito, na união hypostatica as duas naturezas
permaneceram inconfusas, e sem se misturarem com
as suas propriedades ; mas a omnipotcncia « simplitcr»
é propriedade que compete sómente ú natureza divina,
pois importa uma verdadeira intinidadc ; (porquanto, a

• Cf. 5. Tlwm. q. i3; S11<11"er, di~r. XXXI; Sa~mantic. d!sp.
XXIII ; Petm•iu$, 1. VIII, e. 12; Stentrup. th. 8.'í ; B11l11art, d1ss
XIII.

potencia segue a na tu reza. e porisso a potenci::i infinita
suppóe a natureza infinita); logo, não foi communicada
á natureza humana de Christo (S. Tho111., q. i3, a. 1).

157. 2." .A alma de Clll"isto te1 e, po1· sua propn·a vir·tude, um poder excellcntissimo. Porquanto, e.m . razão
da união hyposrntica, foi elevad:-i a tan~anha d1grnda?e,
1

que facilmente supéra, sob este respeito, os propnos
Anjos ; mas~ po_dcr d'um ent~ é, cor;i :azão, prororcionado ü sua d1nrnd;1de ; logo, e penrntt1do concluir com
S. Thonw1 (:/"p. q. 13, a. :.i 1 que Christo tivera potencia "para produzir aqucllcs effcitos que são convenientes ;i :ilma, como por C\cmplo para governar o .corp?
e para dispôr m actos humano~, e !ªm?em para 11lum1rwr pela plenitude da gr;1ça e Ja sc1enc1a todas as creaturas racionaes,, 1•
1~R. :L" A alma Je Christo, como i11strumento do

Verl'o, .. tem a J1ir111de instr11111e11t.il para fazei· todas
as 1111fr"111cas miraculo:ws, ordenaveis para o fim da Encarnacãn ~lo Verbo, que é restaurar todas as coisas, quer

as qu~ estão no ceu quer as que estão na terra)) 2 • (S.
T/1. 1. e.)
Porquanto, o instrumento Jeve ser adaptado ao fi~
par:"! realisar o qual se emprega:__ n;<;s o fim P<;>rque Í?J
assumida ~1 natureza humana, nao c outra c01sa mais
senão a restauracão do genero humano; logo, era conveniente que a 1-Íurnanidade de Chris~o tivesse virtude
instrumental para operar aquelles milagres que eram
necessarios para uma tal repara~ão. .
.
Healmente, Jet;us operou muitos milagre~, .em vista
do que fica dito quando tractamos da sua d1v111dade, e
na verdade, operou-os mediante :1 natureza humana que
assumiu como se colligc d'estas e outras semelhantes
palavras: «d'clle sahia. a virtude e. a todos c1:1rava• .3 ;
cAlguern me tocou, pois cu conheci que de mim sahia
1 AJ illos effectus facicndos, qui sunt animae convenientes,
puta .ad guhernan.dum corpus et ad. dispone~dos. human~s a.ctus,
et euam ad 1llummandum per grat1ae et scientlae plemtudmem
omnes creaturas rationales.
i
1-Jabuit instrumentm'em i•irtutem ad omnes immutationes
111ir,1c1tlosas /;1ciendas, ordinabilcs ad ~ncarnati<;>nis fi~em, qui est
instaurarc oinnia, sive quae in ccehs, sn•e quae m terns sunt.
J
Virtus d~ illo exibat et sanahat omnes.
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virtude)· 1• Sendo porém a naturew. humana incapaz de
tae.s obras, operava-se só instrumentalmente.
Accrescenw porém o Santo Doutor (1. e.), que a humanidade de Christo niío tivera poder instrÚmental de
aniquilar as .creaturas ~ porque _um tal poder corresponde á potencia creadorn, e assim como só Deus póde
crear, assim tambem sómente Deus póde reduzir a na, da as creaturas.
Algumas vezes tambern o poder de f c1zer milagres
é instrumentalmente communicado aos sa:ltos; porém
em Christo foi muito mais cxccllcntc um tal poder porque era
(a) tmive,·sal, isto é, cxtcndia-sc a todos os milagres,
que podiam servir aos fins da Encarnação;
(b) expeditissimu, porquanto operava milagres sómente pelo tacto, palavra ou mandado;
(e) epor tal modo proprio que podia communical-o aos
outros.
Porém, se porventura a humanidade de Christo concorrera só moralmente ou wmbcm phisicame11te para
fazer milagres, é ponto disputado entre os Thomistas
e Scotistas: os primeiros seguem que a sua humanidade
só moralmente concorria, emqua:uo que ao tacto, palavra ou vontade accudia prompta a vontade divina para
effectuar a obra : seg11ndo os 11/timos, a humanidade de
Christo tambem phisicame11/c concorreu para elles, emquanto a virtude sobrenatural ou, ao menos, a mocão
transeunte lhe era dada para operar verdadeiramente
milagres, posto que instrumentalmente.
Segundo o nosso juízo, a coisa t incerta, posto que
os textos referidos da Escriptura e muitos Padres pareçam ser mais favoraveis á segunda opinião.
~IV.

Do appetite sensitivo de Christo 2

Christo teve o appctitc scnsivcl ou a faculdade
pela qual nos inclinamos ao bem sensivel; porque
1
Tetigit me aliquis: nam ego novi Yirtutem de me exiisse.
Luc. VI, 8J VIII, 46.
!
Ct . S . Thom. q . 15, a. 4; S11arer, disp. XXXIV; Salmantic. disp. XXV, dub . 8; Legrand, diss . IX, e. 2. a. 4, con- ·
cl . ~ Billuart, diss. X V, a. -4: Stentrup, th. 63-67.
·

um tal appctite é parte integrante da natureza hu-

mana.

..

.

Ad d _

.. ~

Porém o appetitc scns1t1vo e a s_c e a:::. pa1xoes,
e porisso houve paixões cm Chnsto, mas recta-

mente ordenadas.
159.

t

.

.º Houve paixões em Chnsto, segundo

o attesta a Escriptura,
(1) amor, pois dize-se: '.<ei~ que aquclle a quem
amas está cnfermon •; «O d1sc1pulo que Jesu~s amava>•!. Nem pódc dizcr-"c que este amor fora s~
mcntc um acto Ja vontade; pois rn.:crcsccnta-se .1:
<<E Jesus chorou,,. E, na verdade, o amor que
se manifesta por Jagrimas, não_ é um ~~ro acto da
vontade mas affecto do appcttte sensitivo.
(b) Desejo: a Desejo com desejo comer comvosco esta paschoa •1 ''.
•
..
(C) Admiração: "Jesus ouvindo, admtrou-se» .. ·
(d) Coso: "Alegro-me por vossa causa para que

crêaes>i

i;.

(B) T,-isteza: uA

•

.

•

minha alma está tnste ate a

morte»'.
.
(I) Temor: •<Começou a ter tc~or, e ted10 n
(g) Ira: <<E encarando-os com tra ~ .
11

.

_

Todavia, não houve n'e\lc dcscsperaçao propriamente dita que incluc dcsorde!11, _m~s sómente
aquella prostração d'alma, que nao rndue ncnhuEcce quem amas infirmatur.
·1 "·XIII 3
Discipulus quem di\igebat Jesus . !'h~1
Et lacn·matus cst .lesu~ · · · .loa · XI, .JS, d
'
3.,. Luc. XIX 4• ·
d
•ob";cum
i'
,1 Desid~rio Jcsidcral'i ho.: pascha man ucare '
'·
.
Luc . XXII, 15 ·
.
\fatt VIII 10
, Audiens autem Jesl.iS m1ratus. cst · ' , ·
• ·
1; Gaudio propter vos ut credaus . .loa. XI, M15.
XXVI ·· ~ Tristis est anima mea usquc ad mortei;i. att.
'" 1 •
• Cocpit pavere. et tacdere . Mf?rc-iJ X.l\l,d?-~. cf. Joa. II
~ Et circumsp1c1ens eos cum trn · • ª'e·
' ·'
'
1
i

1~-17.
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ma desordem moral. mas suppóe u::ia grande tristeza, v. gr., quando Christo disse na cruz : «.Meu
Deus, porque me abandonaste)> 1 •
160. Estas paixões .f(wam rcctame11te ordenadas e assim ditfercntes das nossas :
(a) Quanto ao objecto, porque cm nós leva-nos

muitas vezes a cois:1 s illicitas, emquanto que em
Christo tendiam s<)l11L'llle p;.1ra o bem honesto.
(D) Quanto ao principio; c1wnôs previnem mui- '
tas Yczcs o impcrio da rado, ao pHsso que em
Christo set,uiarn-no; p<1risso sc diz: «Estremeceu
no cspirito e perturbou-se" ~.
(C) Quanto ao e.ffeilu ; as paixrícs muitas vezes
nos perturbam e comm o vern, ao passo que em Christo estavam inteiramente sujL·itas ao rcgimen darazão . (S. 17z. q . 1 5, a . 4) .

V . Do Corpo je : : : hristo
Até aqui temos fallado da alma assumida pelo
V crbo : agora falia remos dos dutes do corpo que
elle tornou, a saber da sua origem e passibilidade.

I. Da origem do corpo de Christo

:i

161 1 .º $ corpo de $hrisfo foi verdaõeiraf11e11fe
e não phanfasfic,ohuf11ano e verdadeiramenfegeraõo pela .JJ. Virgem)rlar1a.

E' de fé, contra os Docetas, segundo varios Symbolos, principalmente o Athanasiano: «O homem
nasceu no seculo da substancia da mãe)) 4; e seDeus meus, ut quid de reliquisti me. i\f,1tt. XXVJI, 46 .
lnfremuit sriritu, et turhavit scirsum. Joa. XI, 33 .
J
Cf. S. 771om. q. 31-33; Suarer. <le .\Iysteriis Christi,
di sp . X-XI; Petavi11s, 1. XIV, e. 3; Legrand, diss . IX, e . 2 . a. 5,
cone!. 2; Billuart, de ,'\'ly st e rii s Christi, dis» I-11; Stentrup . th .
11 ; Fra11;eli11, th . 14-15.
·
·1
Homo est ex suhstantúl matris in saeculo natus .
1
2

oundo o Concilio Chaicedo11ense o qual definiu, que
Christo «é substanciai a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós afóra, o peccadon i .
(A) A l:scri'ptura ensina claramente,
.
(a) que o corpo de Christo não,~ phanta~t1co .
Porquanto, lemos em S. Lucas ~: "\ ede as minhas
mãos e os meus pcs, e reparae bem que sou cu
mesmo; apalpac e Yêdc, que o s cspiritos não tcem
carne nem ossos, como Yêdcs que eu tenho» . Como se vê d'cstas palavras, o proprin Christo affirrna que tem verdadeiro corpo r~·anu: e ossos) e não
é plrnntastico. D'onde S .•~gost1~1~10 argumenta assim: "Se o corpo de Chnsto to1 um phantasma,
Christo foi um enganador, não é a verdade: logo,
o corpo de Christo não foi um phantasma» 3 . .
(b) Attirma com palavrns da~_as, que C_hnsto
fôra concebido e nascera da B. \ irgem : u Eis que
conceherô.s no teu utcro, parirás um filho e impôrlhe-has o nome de Jesus » 4; ljllC clle mesmo é filho
do homem. li lho de David~ filho de Abrahão 5, feito
da mulher;;; mas todas cst<ls palavras demonstram
que o corpo de Christo fóra vcrdadcir~mc_n_te formado da B. Virgem que era da casa e familia de David e não de matcria celeste ; logo.
'(8) A propria razão póde demonstrar a alta convenicncia de Christo nascer da mulher:
(a) Para exaltação da 11atz1re'{a humana: por- - - - -. C1ms11bst<111tialem 11ubis sccundum humanitatem, per o mnia nohis sim ilem absq11e p ec cat o .
.
.
z ViJete ma nus me as ct pede s, qu1a ego 1psc. sum : pa_lpa~e
et videte, qL1ia spiritus ..:amem cr ossa non habct s1cut me v1dct1s
habere . Luc. XXI V, 3(1.
. . . . . . , .
.
l
Si phantasma foi_t ..:orpu ~ Chr:su, leleHn Ch_nstus, ventas
non e>t. Est autem ventas Chnstus;_non 1g1tur futt phantasma
corpus e jus . Liv. de _Jiv: quae st. 1. 8.1, q .__LJ..
. . .
~ Ecce conc1p1es m uter o et panes F il1um et \o~ab1s nomen
ejus Jesurn . Luc . I, 31 .
.; ,\t/.111. 1,. 1.- ' Ga/at . IV,+
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quanto, por este modo, pessoa humana se torna
mãe de D~us 1 se un~ intimamente com Deus, e até
~e~mo attmge propmquissimamente os limites da
d~\'.rndade, e assim a nossa natureza muito se nob1hta.
~D) Para reparação do ge11ero humano: a Encarnaçao ordcn~-sc para a re~eneração do gencro humano de~ah1do; mas era conveniente que 0 Re~emptor to~se do mesmo gcncro de Adão, que nos
tinha pt:rJ1Jo, para que, d'este modo, se podessc
tornar cabeça moral e o procurador do genero humano; logo 1.
. (C) Para nobüitar um e outro sexo; era conveniente 9ue u1'!1 e outro sexo cnnpcrassc para a rede~npça,o, ~~sim co_mo tin.h a rnopcrado para a quéda, porem hto se faz opt1mamentc, se Christo nasce da mulher; porque o HeJemptor nos é dado pela mulher a qual com clle, posto que secundariamente, coopera para a nossa salvação; Jogo.
(d) Para confirmar a 11erdade da humanidade de
Chnsto:. porquanto, se não tivera nascido da mulher, _tcna por este modo confirmado 0 erro dos
que ~1zem que não é vcrJadeiro homem'.!_
1b2 . 2. º _Chris!o como J,omem, foi concebido da
lJ. V. )Yfar1a, umcamenfe por operação do 'êspirito
Santo, ou, por outra; palavras, a }J. Virgem, quando co'?ce~e~ e_ deu a luz '! f!hr_isto,ficou .virgem.
E de ft, contra os l<..b1omtas e Rac1onalistas
seg~ndo varias ~ymholos onde se diz: que foi con~
ceb1do de Mana Virgem por obra do Espirito
Santoª
1

S . Th . q . 4, a . ti .
S. Tli. q . 31, a . 4 .
Al~uns af!irf!lam, na verdade, com A . H.1rnack, que esta
clausula sobre a nr~md :i de da B. Virgem, falt ava nos antigos Symbolos; mas sem. fun?amento; rorque com. certeza se encontra nas
formulas do sel'ulo segundo, como as ensma Tertulliano (de Virg.
2

3

(A) A Escriptura declara abertamente, que a
B. Virgem concebera do Espirita Santo, sem detrimento algum da · sua virgindade, e até com promessa especia 1 de que a sua virgindade se conservasse em toda a sua inteireza 1 • Confirma-se ainda com outro texto: e• Antes de se juntarem, achouse que o que tinha no utero era obra do Espírito

Santo))!.
(8) A rarão pode mostrar a conveniencia de
tudo isto:
(8) pela dignidade do Pae: porquanto, em vista do que fica dito, a primeira pessoa da Santissima Trindade e o pae de Christo; mas não era conveniente que esta dignidade se transferisse para
outro homem; logo .
(D) Pela impeccabilídade de Christo: todos os homens naturalmente gerados de Adão, foram sujeitos ao peccado: mas não era conveniente que
Christo se sujeitasse ao peccado original; logo.
(C) Pela dig11idade do proprio Christo: porquanto era maximamente conveniente, que aquelle que
no seio do Pac foi gerado sem imperfeição alguma,
nascesse no tempo, d'uma maneira virginal (Cf. S.
Th. 3 p. q. 28, a. 1)
16'.~. 3.° Corollario .
(A) A formaçSo do corpu d!! Clwislo é obnz wad exlr.t» e porisso commum ás Ires divi11,1s pessoas; comtudo attribue-se especialmente ao Espírito Santo ; porquanto, é obra de amor, mas todas as obras de amor
attribuem-se ao Espi r;co Santo; logo.
vel., 1', Pscud o- f-lippolyto \Canon Hippolyt . ), ct S. Ignatio M.
(f.phes., 18): porque alli se dedira que Christo fora concebido
ou na scera da vir1re111 Maria e do Espírito S;into. Cfr. Zahn , Das
Apostoliche ~ymbolum, Leipzig, 18i13; Re1,ue Bibliq11e, 1894, p.
3o e seg. Sobre a 1·irgindade de Maria depois do parto fali aremos
abaixo, n . 283.
1 Luc. 1, 35 .
.
i
Anteq11am (onvcnirent, inYcnta est in utcro habens de Spintu Sa11cto. Jl.7tt. 11 18.
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(8) Comtudo, o Espirito Santo não pode dir_er-se
Pae de Clir-isto segundo a carne; porquanto, para alguem ser verdadelrarnentc Pac, deve produsir o filho
da sua propria substancia e <1 semelhança da mesma
natureza; mas o Espirito Santo não produsiu o corpo
de Christo da sua prop1 ia substancia~ nem á semelhanca da mesma natureza, sendo a humanidade de Chrisinteiramente diversa da natureza do Espírito Santo
., . a. .J)
·11 .
( e-~. 7·z1. •~ p. q . Y!

to

II. Da passibilidade de Christo

2

r 64. r. º O cnrpo de Christo foi passivei e mortal. E' de fe, segundo os Symbolos: ccsoffreu sob

Poncio Pilatos, foi crucifü:ado e morto ... » 3 •
Realmente, segundo o attcsta a Escriptura, experimentou fome, sêde, fadiga, os tormentos crudelissimos da paixão, e: fi.naimente: foi crucificado
e morto, como se vê de muitos logares do Evangelho 4 • A mesma coisa declara abertamente S. Pedro 5 : • Christo soffreu por nós, deixando-nos o
exemplo, para que sigamos os seus vestigiosn. E
nem outra é a linguagem dos Padres.
Ouçamos um d'elles, S. Fulgencio, que resume
do seguinte modo a doutrina dos outros Padres :
•<Sentiu, comtudo, verdadeiramente a fome,'~a'.sêde,
a fadiga do corpo e a dôr; e todas esta~ coisas pertencem áquella outra parte da corrupção penal, que
1 Nada diremos das G~nealogias de Christo e do modo porque rodem conciliar-se, porque esta questão é mais historica do
que dogmatica. Sobre este ponto podem ler-se os auctores que
escreveram sobre a vida de Christo ou sobre os Evangelhos, v. g.
Fouard, voL 1, Appeud. III; Patri;i, de Evangeliis, !. III, diss . 9;
A. Herve)', On the genealogies of O. Lord .
2
Cf. S. Thom., q . 14; Suare:;. disp. XXXII; Salmar1t. disp.
XXIV; Legrand, disp. IX, e. 2. a. S, concl. r; Stentrup, th. 5559; Hurter, So8 e seg.
3
Passus suh Pontio Pila to, crucifixus, mortu> .. ,
4 .Matt. IV, 2; Joa. IV, 6; XIX, 28.

;, I Petr. II,

2

r•

assim trazemos cm surplicio da pena do peccado,
de maneira que d'ella não contraiamos n_enhum
supplicio do peccado. O Evang~lho no_s ensm? que
Christo tivera fome, sêde e sentira _fadiga, .e e manifesto que tivera fome, quando ve10 para,iunto da
figueir91, e n'clla não encontrou fructo. faII?bem
sentindo-se fatigado da jornadn, sentou-se JLmt_o
d'um pôço ... O Apostolo ensina que esta enfe~m1~
dadc não fôra ficticia no Senhor, mas "'.erdade1ra ·
porquanto, posto que foi cru~ificado, drz,
enfermidade, vive porem por virtude de Deus" :
Tamhcm a razão é ravora vcl a esta doutn na·
Posto que as ditas enfermidades__ não acompanhassem necessariamente a assumpçao da natu:eza humana, todavia era conveniente que Chnsto soffresse por trcs moti\'OS:
..
(a) para satisfazer pelo peccado orrgmal ;.
(b) para que melhor prO\:assc que assumira inteira a natureza humm1a ;
(C) para fornecer um cxcrnplélí perfeito de pacicncia '!.
1 fi5. :.!." Entre as enfermidades humana_s, um~s
são co1111111111s, outrns accidc11tacs: as primeiras sao
· · as que, por virtude da const1tu11.;ao
na t ura 1 do 1..-or -

_Pºt

··-- --·
lolorem
t
Fam e m tam cn, 'itim, fati;.;ation~rn. Cllrport> ,1.- <
• !'
vcracitcr sc·nsit; quac o mn;a pcrtinent ad t!lan: p:ircc_m r _o en.i ~~
.:orruptionis, quam sic e x _p<.:ccatt po<·n:1 supp_l1.:10_~r.i~rn~.us, ut ~~
d nu li um pcc.-ati sw1pltctl:lll .-nntr:1han111s l·,,;u ris sc <.hr tstun~,f· 1_
'.
. . .
' SC: llSIS'C
· . I '.\
' ...lllf!.:·!·11.lnl l.
lo cL
··t ' qu
e m, rnan1
cstrsse
!a!lgatlO!l<.:ll1qt1e
.
.
-- 'cst csunsse
• ·
•
., t n "''- 111 ca lructum
tum
quan< t o a< 1 ,.
1r..•u 1ne .1111
'~nt ,
. _.
invenit. Fati~atu's c1ia111 ex itincre ;;ed1t super rute11m . · .Jl.rn ... 111 :
· · f)
·
t 1· · tl) -,J ,-.. 1··1n1 do..:et Apostn 1us.
tirmitatem tn. _onnno n<~n pua na '"~ .. • ' . .
. .· . . virtutc
nam erst éruc1hxus cst, rnqu1t, <.:x 1nh11~111 .He,_ s"<l \J\ll ex
D ei . Ep. 1~ ad H egi nam. --- i\ 5. Hilano attrthue-sc o erro co~;
trario (1 no ssa thesc: .: o mtudo muttos desculpam-no, ~ltzendo q
- qu1zera
·
· 'a
t n .1
· t ur~z
·· .·1 h11111 ":··
º"ª de Lhnsto,
mas
n:io
n:mov e r· a L1or
.
..;.
,. · <l ;!LC.
t c1·
('
t t. · pr-iet
gcn • .
tn, oper~
s/imentc da ul\<lll
, r . . Ol1S Cl1~} 11 ·1 •.
'
:
S-h 0 J•··)·
· 1
llilarii, se.-1 . IV,~\ Stc11/r11p, th. Jt1; /· ran;l!lm. th. 4-· '-

H11rter,
~

·
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CAPITULO ll

po humano, nos acompanham no estado presente,
e porisso são communs a todos os homens, como
a sêdc, a fome, o frio, a dôr, a morte; as segundas
são as que nascem nos indivíduos por causas particulares, como a lepra, a febre etc.; por isto, ·
(1) Christo assumiu as enfermidades communs,
porque são como uma consequencia da natureza
humana no estado presente da natureza lapsa;

(D) mas não teve injermidades accidentaes, a saber, doenças, porque não eram decentes á sua natureza perfeita, pois vem muitas vezes ou «por
culpa do homem, por exemplo em virtude d'uma
alimentação desordenada, e algumas vezes por defeito de virtude formativa : nenhuma das quaes
convem a Christo, porque tambem a sua carne foi
concebida do Espirito Santo . .. , e elle mesmo nada
praticou de dasordcnado no regímen da sua vida n 1 ;
(C) Christo assumiu livremente estes defeitos,
não por necessidade da natureza, nem por elles se
deixava dcminar, mas por sua ordem podia evitai-os, modificai-os, suspendei-os.

III. Da sua perfeição e belleza ~
166. 1. º Christo assumiu um corpo humano per-

feito, inteiro e bem disposto, conveniente á sua disposição. E' opinião commum dos theologos.
1 Ex culpâ hominis, puta ex inordinato victu, quandoque
autem ex defectu virtuus formativae ; quorum neutrum convenit
Christo, quia et caro ejus de Spiritu S. concepta est ... , et ipse nihil inordinatum in regimine suae vitae exercuit . S. Thom . q. 14,
a. 4·
z Cf. S. Thom. in Ps. XUV; S11are1, disp . XXXII, s. II;
Salmant. disp. XXIV, n 14; Legrand, diss. IX, e. 2, a. 5, cone!.
3: Gananiga, s. II. diss . II, e . Ili, n . 123 e seg.; Stentrup, th.
6o; Landriot, Le Christ de la Tradition, 1oe Conf.; Arnold, Catholic .Doctrinar~', irerbo Christ 1 Pen;onnl appearance,

4'll

Porquanto, o Verbo assumiu sómente os defeitos, que eram verdadeiramente uteis ao fim da
Encarnação; mas os defeitos oppostos a esta perfeição, não consistindo n'alguma acção ou paixão,
não contribuiam para o mcrito ou satisfação; por
outro lado, as perfeições acima descriptas pertencem á devida composição do corpo humano; logo,
o Verho assumiu-as .
167. 2." Com maim· probabilidade Christo assumiu aquella be/ler_a do corpo que era conveniente
a um homem.

Alguns dos Padres antigos negaram isto, na
verdade, cm rnziio das palavras de !saias: «Não
ha n'cllc apparencia nem bcllcza" 1 ; mas este argumento rnín colhe porque as palavras citadas descrevem a paixão de Christo, corno se vê do ;.;ontexto.
Outros, porem, principalmente S. Jeronymo, e
Cht)'"SOsthomo, atfirmam-no, e os thcologo~ abraçam commummcnte n sua opinião!_ Todavia, isto
deve entender-se da bclleza viril e não efeminada:
Teve em· summo grau aquella bellcza que pertencia ao seu estado, reverencia e gracío~idadc no aspecto; e assim irradiavn no seu vulto alguma coisa
de divino que fazia com que todos o venerassem, como diz S. Agostinho•) 3 • A razão d'isto dtí-a
Suarez.. nas seguintes palavras (1. e.): a bcllcza nasce de trcs coisas:
(a) da inteireza de todos os membros, e é cer~is ~imo que clla existira no corpo de Christo ; por1(

Non est. ci ~pe.:it:s nc~uc de~or: Is.:i. LllI, ·! .
A des:ripçao do habito de Christo encontra-se em NiCP.·
phorum, H1st. 1. li, c.4::i.
.
3 Iliam pukh:itudincm l~ahuit sun:imc, quac pcrtinebat ad
st.a~um et rc ve ren!l;1m, et ~ :- a110s 1t atem m a~pectu; ita quoddam
d1vmum ra_drnhat 1:1 n11tu e1us, quod omnes eum venerahantur ut
ait Auguscmus. S. Thom. in Ps. XLIV.
'
1
2

Thcologia no,ma~tic:i-Vol. ~··
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quanto, mio recebeu um corpo mutilado, mas inteiro, como unanimemente o ensinam os Padres;
(a) pela devida proporção nos membros, que
existiu cgualmente em Christo, porque ella era de·vida á sua alma pcrfcitissima, e ao mesmo corpo
para poder exercer todns as obras da vida;
(C) pela con vcnicnte côr natural, que nasce d'um
optimo temperamento e compleição: e existindo
tudo isto em Christo, crn-lhc co-natural uma côr
perfeita maximamente acommodada á belleza.
f:orollan'os de piedade

1

1tix. De todas as coisas !'Obre que disputamos n'estc

capitulo, tlue expontanc<imcnte, que nós devemos amar
e imitar a Christo.
1." De11c:mos .çeKuii· <l Clrristo t"om um amor fervo1·osr1. Porquanto, siío tres os incentivos do amor: a bo11-

dade, os be11cftcios, a cxhibição do amor:
(A) A bonêlade, porguc o amor inclina-se para o becn:
e, na verdade, cm Christn existe a plenitude da bondade
e da be lleza :
(a) porqu:.mto, habita 1úll~ a plenitude da divindade
corporalmente, e rorisso mesmo todas as perfeições divinas que descrevemos no Tr. de Deus Unico; mas porque é homem rcrfcito, n'cllc se encontram no maxirno
grau~ todas as virtudes e dotes, que é permmido admirar nos hon~cns;
(b1 brilha c~ualmcntc n' el\e a plenitude da belleza
que resulta, quer da abundancia da graça, quer dos dotes da naturczn : ~De forma cspcciosa, superior á de todos os filhos dos homens, a graça ioi diffundida nos
seus labios» t .
(8) Os be11e/icios estimulam cgualmente ao amor, pois
até os brutos por dles se deixam prender; mas Christo
t
Cf. Cnntr11.rn11, De Dco Conn~rsante, diss . I, spccul . 3;
Stentrup, Sotcriol. th. 1:i3-1 %; J. B. Saint-Jure, De la Connaissance et de l'Amnur du Fils de Dieu, onus anglic e rcdditum.
i Spcciost.:s formâ prac fil iis hon1inum,' ditfusa est gratia in
h1biis tuis . Ps XI.IV, 3.

encheu nos de bcneticios, attrahindo-nos para a patria
celeste ~on; as suas palavras~ exemplos e meritos :
a Ama, d17: S. A~ostmho, o .amor d:aquclle que, por amor
do teu amor desceu ao seio da Virgem e alli copulou 0
se~ amor, com o teu. h~milhando se, sublimando-te
umndo a luz da sua etermdade ao lodo da tua mort
dade• 1 .
a1
(C) Fi~almcnte, o amor concilia para si o amado
amo'J-nos
e entrCITOU·se
por
no' s ºt.' s1• o
t
dmas .aChnsto
d
.
!'.)
•
.
e, '
epo1s e no~ dispensar os seus dons, deu-se a si mes~
mo, ,rara softrcr e morrer, .deu-se aos indignos, deu-se
aos rngratosi sem ser convidado por merecimentos nenhuns, mas antes, c~asperado pelas offensas; ~ninguem
pode d.ar a outro maior rr~\·a de amor do gue entregar
á sua alma pelos seus am~g~.s~ ·1 : mas .Jesus entre ou
a sua al~a reios seus 1111rrngos' Quem não amf!r~1 a
guem assim nos ama ?
169~- 2.~ D~1·emos imita~- a qirislo; J1orquanto, 0
:i~or ~ao e ocioso mas opera coisas gran es e rende á
1mnaçao. Por outro lado, Christo é
'
(11.l o exe119.1!1.u- perfcitissimo de todas as virtudes, segund? o conlcssam os seus mesmos adversarios . ver~a~ie1ramente digno e justo é qt:c nos tornemos· seus
1m ttadorcs ;
'
(b) noss? ~t~ia: poi.s diz: «cu sou o caminho, a verd~de e a \•1da • • ~ desceu ~o ccu p ;1 ra nos mostrar 0 camm~o q:1c c~cv~mos seg uir para ~hcgar ü patria celeste:
por. con.segun~tc, se queremos rc111ar com elle é nccessario que o s1g<1mos 5 ;

1·:

·
_l Ama, inquit Aug11.~lim1.1. amor~m illiu,; qui amn
· ut crun \I"1rg1m-;,
amons· de'· '.· e n<1·11 1n
· · er ihi amnr
· •c ni sut' . .re 1u1·
tuo co;H1la\'It,. lrn.mil iamlo-sc, suh'i1~wnoln-tc, conjung.cn:i~ j:~~n
suac :;tc~ni~~us hmn '. 'J ae monalita.1is. De Catechizand . rutl., 1.1~
. Chnstu~ d1lex1t nos ct rra<l1d1t scmeti!"lsum pro
h"
·
1
' - t1·1
·
1
no 1s .
·.\1·11nr
·
em h. ª:1 .ecunnem ncmn hahet ut animam
ponat quis prn am 1 c 1 ~ suis . Jna. XV, !'.!.
suam
r.
.
.
.
r.~o sum na, \"entas et vita .
V", 5 Mun.o a proro~nn cscrc~·c Ambrosio (de Fide, l. III e )·
tt
·-~ nom1ni velut l.jlllt:am tramites hnnac "itac sunt ' qu ' d.7 ..
guntur a ('tlri t
· ·
,_.
• '
'
ae 1r1..
· •· s .º'.':u1 a:t: r.~o sum v1;:, veritas et vita V"1 1
surcrna est l!e1 nrtus; Christus enim nnhis via cst l;t· b 11' e~~o
quae .:1·eJcnt1bus cedi regna rnterºecit Vi ·1e ·rntcm f). - · ? .ª '1:1,
ctae sunt ·· ·
·
·
· ' '
omm1 vire re,. , . , s11.. u.t scnrtum cst : Vias tuas, Domine notas foc ·h 1·
V 1 (ascuas~ via ti . .ic!-'., viH cst ah~tinentin . .. '>
•
' •
ml ·
~

ª
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(e) nosso auxiliador, porque com as suas acções nos
mereceu graças, com as quaes podemos seguir os seus
vestigios; e, ao passo que nos exforçamos por imitar as
suas virtudes, ajuda elle a nossa fraqueza com auxilio
opportuno.

CAPITULO I I I

no mgsterlo da 81dBJQpçao
170. Depois de exposto o mysterio da Encarnação, disccrtaremos agora da Rcdcmpção. Porquanto, o fim ultimo da Encarnação é, certamente, a gloria de Deus, segundo aquellas palavras:
Senhor operou todas as coisas por causa de si mesmo)) f;
mas o fim proximo, ao menos parcial, foi a rcdempção do gcncro humano, como se diz no Symbolo:
«O qual por 11ossa causa e por causa da nossa salvação desceu dos ceus,,~; disse uao menos parcial»,
porque e ponto controvertido entre o~ theologos,
se a redcmpçüo foi fim proximo, total e adquado
da Encarnação: Jo que abaixo fallarcmos.
Disputaremos: 1 .º da noção e necessidade da
Redcmpção ; 2." da sLm existencia pela satisfação e
merito de Christo ; 3. 0 do sacrzjicio, pelo qual nos
remiu; 4." por modo de corollario, dos titulos de
Christo Rcdemptor.

"º

1

L'niversa propter semetipsum operat1.1s est Dominus. 'Prov.

2

Qui proptcr nos et proptcr nfütram saiutem descendit de

XVI,+
.

coelis.
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AIM. 1. llo9ão e necessidade da
Redempção

I 1Voção da Redempção
17 1. Rcdcmpção, em geral, é o acto pelo qual,
a coisa, antes possuída e perdida, de novo se adquire, solvido o seu prc(,'.o. Importa por conseguinte
trcs coisas :
(3) perda de alguma r.:oisa ;
(b) rccupcr<.",:uo Ja mesma ;
(C) solução de algum preço para recuperar a
coisa perdida.
A Redcmpção do ge11ero humano é o acto pelo qual o gcnero humano lapso, pela substituição
de Chri~to tJUC satisfaz e merece, foi libertado da
escravidúo Jo Jcrnonio e reintegrado na amizade
de Deus. Dize-se:
(8) acto pelo qtwl o gcncro humano lapso: n'estas pala nas se indica o sujeito da redempção, asaber~ o homem que gratuitamente fõra elevado por
Deus ao estado sobrenatural, mas, pelo peccado
original, dccahido d'cstc estado, para collocar-se
sob o captivciro do diaho.
(b) Pela subsliluição etc.: n'cstas palavras se exprime o modo porque foi feita a Redcmpção: porqu<into, Christo foi constituido nossa Cabeça moral, e cm nosso lognr pagou o preço da nossa redem pção; pdas suns sati.~fações destruiu os nossos
peccados, e pelos seus mcritus restituiu-nos a gra-

ça.

(C) Foi libertado da cscraPidão etc.: assim se expõe o duplo ctfoito da Rcdcmpção: pelo peccado,
o homem foi constituído cscrávo do diabo e foi
privado da amizade divina e dos seus direitos á

4'''

herança dcrna : pela Redt!mpção, foi libertado da
escravidão do diabo e reintegrado na graç~ e yorisso mesmo na amizndc de Deus, com direito á
eterna bemavcnturan~a . N'csta noç5o, pois, é permittido encontrar os trcs clcmentosacima dcscriptos: a perda <.b gra~a e dos dons sobrenaturaes ; á
recuperaçlio dos mc~mos, mediante o preço que
Christo solveu por nós .
Il. Necess1dade
17"2.

h~'pothetica

da Redempç!lo

Estado da questão. 1-Viclef segu_iu,

qu~

1

a

Encarna-.:ão fr'ir<.1 absolutamente neccssarw; porem,

e~;;;ta opi~ião é hoje ubsolutamentc n:gcitada P.?r to-

dos; porque a Encarnnçüo prc~u.m~ a crcaçao. ~ e
com c1foito, a propria crcaçtfo to1 livre, como Jª o
provúrnos r~'ontro lngar. A_i~da mesn~o P?sta a
creacão, a Encarnação não t01 neccssarw, digam o
que disserem em contrario
Lullus, Malebranche::.? e Lcib11il';,· porquanto, nao obstante augrnentarse a glori3 accidl'ntal ou externa de ~cus. p~la Encarnação, comtudo, Deus, como suffic1ent1~s1mo para si mesmo, de maneira nenhuma carece d esta gloria extrínseca. J\.·las pode agitar-se a questão, se a Rcdcmpçáo seja nccessaria l~1~p~lhetica:ne11te, 1.º posta
a hypothcsc do peccado nngmal, 2 . posta a vontade em Deus de reparar o gcncro humano; 3: ºposto
que Deus queira exigir uma reparação equzv~l~11te.
1 ;3. 1 ." Pl>sta a ~:xislencia. do peccado orz.gznal,
a Redempção não fuz necessana, mas conveniente.
(A) 1Vão foi 11ecessaria, cm quanto que ?eus podia ou aniquilar o gencro humano cm Adao, oure-

!?·

_._- - -;--Cf. Suart'f, disp . IV, Salman~ic. disp. 1 ; PetaYius, 1. II, e.
12_14 ; Legrm1d,_diss. V; Bdl11,1rt, J1sp . III, a. 2; Stentrup, So·
te~iologia, th. 3-t.•: HurJer, n. 480 e se1-1
.
.
.
z <.:f. .~folebra11che, Entret. sur la Metaphys1qi:e et I~ Re11·
gion,ent. IXn. 5eseg.;Traitt de la nature etdelaGrace,1 d1s.a.2.
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CAPITULO U

duzil-o á ordem natural; é certo, contra alguns
theologos, especialmente contra S. Anselmo, o qual
ensina que a Encarnação necessaria n'esta hypothese. t
(a) Escriptura. Porquanto, não pode dizer-se
necessario aquillo que se attribue á divina misericordia; mas na Escriptura a Redempção attribue-se á misericordia de Deus: "Deus que é rico cm misericordia, cm razão da excessiva carida
de com que nos amou, e vivificou em Christo l> 2 ;
e lambem: "Salvou-nos segundo a sua misericordia )) 3 •
(b) Rarão. A Rcdcmpção não é necessaria nem
da parte de Deus, nem da parte do homem.
Não o é Ja parte de Deus; porquanto, apezar
de, pela sua bondacic, se inclinar a communicarnos os seus bens, e, pela sua misericordia, a perdoar-nos os pcccados, de maneira nenhuma se vê
necessitado, mas permanece livre em todas as suas
obras ad extra. Tarnbem o não é da parte do homem; porque tendo o homem por culpa sua perdido a graça, que gratuitamente lhe fôra concedida,
merecia a condcmnaçáo, da qual de maneira nenhuma podia exigir a libertação ; logo.
(8) Foi, comtudo, co11ve11iente, se se considerar

e

Cf. S. An.~c!mo, Cur Deus homo~ 1. I.. Alf?uns thcologos
d1sscra'!1 que clle ~ 1scmpto de e1T?1 porcm 1 isto d1fficilmente pode adm1tur-se ; r01s argl!mmca assun ; E' 1mpossivel que todo o
genero hnnrnno fique privado do seu hm ; mas se não fôra reparado não o poJcn~ attin~ir: logo de~em ser reparados. Mas não pouser reparado senao pela l'.ncarnaçao; porque a otfensa feita a Deus
pelo peccaJo, por. s_er infinita, não pode ser compensada se não
po~ urna pessoa d1vma; por outro lado, a pessoa divina, não pode
satisfazer pelo homem, se não encarnar. A doutrina de S. Anselmo sobre este ponto, expõe-na claramente Oxenham, The .i\tonement. e . 4, p. 180 ed. 1881 .
2
Deus, qui Jives est in misericordiâ, propter nimiam caritatern quâ dilexit nos,_ co'?vh·ificavit nos in Christo. Ephes. 1, 4.
l Secundum m1ser1cordu1111 suam salvos nos fecn Tit. IIJ 5.
1
.

1

+ori

quer a natureza da culpa original, quer a condição
do peccantc.
(a) >la verdade, Deus não perdoou aos Anjos decahidos, porisso que cada um dos anjos de per si,
por sua propria vontade, com maior conhecimento e sem decepção, tinham peccado; porém, os homens não pcccaram por vontade propria, mas por
vontade dos prato-parentes, e pcccaram, na verda.:.
de: enganados pelo tentador; logo, a sua culpa é
menos grave do que a dos anjos, e porisso provoca mais a miscricordia divina.
(b) A vontade dos anjos, por sua propria natureza, adherc, como que immove/mente, quer ao bem,
quer ao mal, porque n'um só relance de vista vGem
todos os motivos que podem induzil-os ao bem ou
ao mal 1 ; ao passo que, pelo contrario, os homens
laboram naturalmente na inco11sta11cia, porisso que,
nem immcdiata nem simultaneamente, consideram
todos os motivos que podem induzil-os a obrar; é
pois co11ve11ie11!e que o~ homens não sejam condcmnado!' logo que peccarcm; mas que se lhes dê logar
para fozercm pe11ite11cia.
1 74. }'osfa em 2Jeus a voqfaôe ôe rege11erar o
ge11ero hu171a110, a 1leôe171pçt!Jo por r!qrisfo não
necessaria.

/01

E' certo l:Ontra Tuunzel.Y e poucos outros theologos. Porquanto, não foi necessaria uma tal redcmpção, se Deus podera reparar o genero humano por outra maneira ; mas poudc reparai-o de
muitos outros modos :
(8) Perdoando d'um modo inteiramente gratuito; porquanto, sendo elle a pessoa offendida, podera, sem detrimento algum da justiça, perdoar a
offensa commettida contra si, sem expiação algu1
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ma, contentando-se sómente com a penitencia inter-

na.

(D)_ Exigindo uma satisfação imperfeita, tal qual
a podia dar cada homem.
(C) Commettendo_ a algum puro homem, adornado _de gra\as cspec1acs, o munus de satisfazer impe1je1lame11Le pelos outros homens.
~a verdade, De:1s é summamente justo; mas
posto que o possa tazer, n?o é obrigado a exigir
do peccador pL'nns proporcionadas á offensa.
E na verdade, deve cuidadosamente distin ouirse entre a _it_ist!\~l Jivint.1 e o s~u :xeri..:icio: a ju~tiça
de D~t:s ~ !n_l1111ta ~ ncccssann m se, porém 0 seu
e~erczcw e llllll<_> e ill're, e regula-se pelos outros attnbutos, cspci..:_1<1l111entc pela sabedoria; portanto,
Deus de ni c.~nc1ra nenhuma é obrigado a manifestar este attnb~ito cm t1>dos os casos, mas ou póde
per~crnr g_ratu!lamcnt~, ~·omtanto que o peccador
cste1a pe111l~nte, ou_ ex_1gir urna satisfação imperfeita, propore1onada as lur\as_do peccador.
.N cm se diga :lue Deus, com~ pr•)VÍsor sabio, é
obn~ado a s;.mi..:c_1onar as suas l~1s com penas proporcionadas;. pois concedemos
. isto d'um modo bo-er.ª_1; mas as~1m como um r~1 pôde, n'um caso particular, mamfcstar clemencia, sem lesar os direito~
da jmt_iça, principalmente quando o réu deu si~
gnae:; smceros Je pcnilt!ncia, assim do mesmo mod? Deus podin, n'estc caso particular, mostrar benignamente a sua miscricordia, salva a justica
_ 17 5 · :~.D }'osfo que :õeus. qui;:era erigir s~Úsfa
çao equ1valenfeou proporcionada ao õe/icfo a'êq
carqacão d' alg".ma das pessoas àivi11as foi ;fricla:
meqfe nflcessar1a.
Assim commummcntc contra os Scotistas que
. da mesmo
.
'
a ffi rmam que, am
nesta
hypothcse. Ja Encarnação não era necessaria, porque·, segund~ elles, -

o peccado mortal, não tendo malícia infinita 1 pode
ser reparado por urna simples creatura .

Prova-se.

(A) Ji·adicção. Guardando a Escriptura silencio
sobre este ponto, e não tendo a Egrcja definido coisa nenhuma, será bastante addusir alguns testemunhos dos Padres.
Defendem tifo claramente a nossa these que pareceu a alguns que ensinavam que o homem só podia ser redimido pelo Verbo encmnado. Assim Athanasio (orat. 3 . conl. Arianos), diz : "Se as obras
da divindade do Verbo não tiveram sido feitas pelo corpo, nunca o homem !'.e tornaria divino e por
seu turno se as coisas q11e são proprias da carne_. se

dicesse que eram si> Verbo, o homem 11ão teria ficado inteirame11te livre .relias 1 )) .
O mesma coisa ensina S. Agostinho (serm.
174): u Não ticaria livre o gcnero humano, se a
Conversação de Deus se não dignasse ser humana» 2•
E nem com menor clareza falia S. Basílio (no
Ps. 48: cr Não busques pois o irmão que redima,
mas aquelle que supéra a tua natureza; nem um
mero homem, ma.;; o homem Deus, Jesus Christo, o
qual sómente púdc dar a propicini;ão por nós todosn J.
176 . (B) Por uma dupla razão:
1 :"lisi cnim divinirntis Vcrbi opera per corpus csscnt facta,
nunquam homo divinus cffectus fuissct, et vicissim 11isi quae car11is propria szmt Verbi 1·ss1' d1'cert'nt11r, ab his homo penitus non
j11isset liberat us.
2 Non lil>ernretur humunum genus, n isi Sermo Dei dignaretur esse humnnus.
l
!\e igitur fratrcm quaeras, qui redimat, sed eum qui naturam tuam supcrat; neque merum homim:m, sed hominem Deum
.lesum Christum, qui et solus potest darc propitiationem Deo pro
omnibus nohis. Alia testimoniH lege apud 'Petal!ium, 1. li, e. 12,
Stentrup. Soteriolo~ia th. 4. ti.
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(8) pela ill/inidade do pcccado. Antes de desenvolvermos este argumento, devemos observar o seguinte : no peccado mortal ha duas distincções a
fazer : a offensa, ou a in1uria feita a Deus pelo peccado ; a 'malicia, ou a desordenação do acto peccaminoso que existe na propria vontade do pec\.'.ador ; e finalmente o demerito, ou a pena devida no
receado.
Confessamos, na verdade, que a malicia e o demerito do pcn:ado, ~linda mesmo mortal, é quid
jinitum" mas a otfcnsa feita a Deus pelo peccado
mortal, é infinita i11 gencre moris: que esta é infinita ao menos objectivamente, todos o concedem
de boamente, attingindo ella um Deus infinito.
Mas além d'isto, os 1710mistas affirmam que clla é infinita simpliciter, não sob todo o respeito,
mas n'algum gcncro determinado, a saber na ordem moral, relativamente á estimação dos prudentes . E provam-no do. mo.do seguinte .
Advertem cm primeiro logar que o peccado
mortal é uma vcrd;idcira Íly°ustiça cmllra Deus, segundo aquellas palavras.: :rT?do aquclle que faz~
pcccado, faz tamb~n: a 1.111qu1dadc: e o peccado e
iniquidade» 1 isto é 1111ustiça. P?rquanto,todo aquellc que pecca mortalmente, afasta-se de Deus seu
ultimo fim, convertendo-se para a creatura, mas
preferir a crcatura é i1~juria e a maxima injuria feita a Deus e tanto mais que Deus, como Supremo
Senhor, tem direito stricto a ser'o nosso fim ultimo:.
- - 1 Omnis qui facit peccatum, et iniquitatem facit : et peccatum est iniquitas. I Joa. HI, 4 .
. . .
. . . .
.
2 Quicumquc rem ali<;uam <l1gni_
o n. postpo~tt, m1una:n e1
facit: et tanto amplius .<JUanto re.s e.st J1gnio: . ,Qmcu~que au~em
in re temporali tinem s1h1 con st1tu1.1, quod taca omnis ~norahter
peccaus, ex hoc 1pso quantum aJ atlcctum suum praepomt creatu-

Partindo d' este ponto argumentam assim: para
reparar equivalentemente a offensa i.n~nita, requerse a Encarnação d'alguma pessoa Dzvma; porquanto, qualquercreatura,porisso,que é finita, não pode
dar uma reparação infinita, segundo aquellas palavras: «honor esl i11 honoranle», ou mede-se segundo
a dignidade da pessoa que honra. Mas a offensa feita a Deus pelo peccado mortal, é ir!finita itt genere moris; porquanto, a otfcnsa augmcnta-se segundo a di(l'nidade da pessoa otfcndida, segundo aquelb
... d
1
las palavrns: «a injuria está 1ra pessoa zn;11~·1a .ª» ,
ou crcsü: com a dignidade da pessoa ottcnd1da;
mas u pessoa offcndida, no rnso de que s~ tr?ta, é
infinita; Jogo, é infinita a o~fensa que lhe e feita.
Confirma-se esta matcna com uma comparação: a injuria infligida a ~1m .h?mem c~mmum, é
delicto ordinario; a mesma 111füg1da ao re1 1 torna-se
crime de lesa magestadc; se é infligida a um ente
superior, torna-se tamhem de ordem superior; finalmente se é irrogada a Deus, é offcnsa d'uma
ordem in~ciramcnle divina ou verdadeiramente infinita. Logo.
Isto mesmo se tornará mais daro, se se attender que cm rnatcria de da~no a gravid~de da injuria é avaliada pda quantidade e qualid~de dos
bens que se destroem ; v. gr. se volun~anamentc
se destroem tres imagens de valor desigual, uma
que vale cem mil reis, outra ~incoenta, outr~ dez, a
quantidade do damno é stndamente avaliada scram Crcator.i, ,li[-i~cm plus .:reaturam quam. Cr~ato~em. Finis enim
est qui maximc Jilisitur. Cun~ ergo Deus 111 mfimt~m creatura~
exccdat, crit rcccantis mortaliter contra Oeum mfin1ta.o~fei:sa ex
rar:e dignitatis ejus, cui per rcccatum quodam modo ·~1uria fit,
Jum Deus ipse llt:us -:ont~~nni;ur et C.JUS pra ccertum•. :.~· Thom~
de Vcrilale, q 2~, a . 2. <.t . Sa/ma11t1cc115e.~, qu1 prne alus de ho ..
praeclare disscrunt, disp . I . )_ . . . ..
1 Injuria cst i11 persona m;un,1ta.
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gundo o valor das imagens. Em segundo logar, se
algucm offendcr a foma de tres pessoas que teern
a honra descgual, a iniuría será, na verdade, tanto
maior, quanto é maior a honra lesada.
Porquanto, o que tinha graus de honra, como
cem 1 outras tantas e não menores perdeu; o que
tinha como dez, perdeu tantas e não mais.
E na verdade, aquclle que pecca mortalmente,
priva a Deus, quanto está na sua mão, ou affectiv amente, da honra infinita que lhe é devida; logo
offende-o infinitamente.
177. Objectam os advcrsarios que com o mesmo argumento se pode provar que o pcccado venial é egualmcnte infinito: o que roda via ninguem concede. Porem
ncgarnol-o, porque o ciuc pccca mortalmente, commette
uma verdadeira injustiça, affasrnndo-se de Deus como
seu ultimo fim ; emqu.:into que o que pecca venialmente, posto que, d' algum modo se affasta, da ordem darazão, comtudo não se a1fasta de Deus como ultimo fim;
e porisso, não comrnette uma verdadeira injuria, mas
sómente impede que o dorninio de Deus se estenda
áquclla operação particular: por esta razão, nã0 pode
haver paridade nenhuma entre o peccado mortal e o
peccado venial.
Insistem cm segundo Jogar : o acto de caridade attinge a Deus corno summamentc bom e fim ultimo; logo, é infinito assim como a offcnsa, e porisso,basta para
reparai-a.
Nego que o acto de caridade é infinito no sentido em que o é o peccado mortal ; porquanto, honor es/ in lumonwle, ou é avaliada segundo a dignidade de quem se honra; v _ gr. a honra tributada por um
cidadão commum, não é tida cm tanta consideração como a honra prestada por um presidente ou rei ; e porisso, o valor da s<1tisfaçfto, ainda mesmo por caridade,
tira-se da dignidade da pessoa que satisfaz; mas no nosso caso a pessoa que satisfaz é finita; logo, é finita a
honra tributada a Deus no acto de caridade.

178.

(D) Pela distancia entre Deus e o homem:

para a satisfaçiio equú•a/e11tc requer-se, entre a pessoa que satisfaz e a pessoa offendida, uma certa
e!Jl!al~ade ou proporção, ou pelo menos que a infenondadc da pessoa que satisfaz, possa ser compensada pela exceliencia da obra satisfatoria; mas
entre Deus e o homem não ha eguoldadc nenhuma, como é claro, até mesmo ha uma tal desproporção que de maneira nenhuma pode cornpcnsarse ~om a cxccll~ncia das obras que o homem podcrrn fazer~ ponsso mesmo que, entre Deus e o homem, ha uma distancia infinita. Isto mesmo confirma-se da maneirn seg11inte: pelo mesmo principio
por onde se demonstra o crescimento da gravidade da olfonsa de Deus, se dimin ue tam hem a proporção
da satisfação dada por um l)lJro
homem ,
•
t
ponsso mesmo que este Jista int-inítamcntc da dignidade da pcsson que sotfreu a injuria.
Esta impropon.;ão niio pode supprir-sc pelagraça crcada: porquanto, apesar de ser pariicipaçáo
da natureza, no sentido que n'cmtro logar se deve
explicar, a JigniJade permanece sempre finita 1 •
. Logo, de maneira nenhuma o homem poderia
sat1sfozcr pelo peccado cquiJ1a/c11leme11/c; logo, para
a satisfação equivalente requer-se a Enrnrnação
d'alguma Pessoa dii·iua.
Art. li. Da Satisfação de Christo

Em vista do que llGl dito, Christo remiu-nos,
quer pela satisfação, quer pelos seus meritos. Fallaremos primeiramente da satisfação, a saber: da
sua existe11cia~ pe1feição e lmÍl•ersalidade.
I 7~1· A satisftH,:ão em gemi é a solução inteira
d'uma C"0Ís;1 devida. Porem, a satisfaç<lo moral, de
1 lt~ Su,1rc'j, di-p. IV, s. VII, n. 2'.)·~o; Hurtcr, n. 48+
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que aqui se tracta é n retribuição livre da honra equivalente para compensar a injuria feita a outro; diz-se:
(1) retribuição, porque é um acto de justiça e
como que uma certa restituição;
(b) livre, porque a honra não pode restituir-se,
sem o consentimento livre da vontade;
(C) da honra equivalente, porque a satisfação
propriamente dieta emquanto se distingue do perdão, exige eg11a/dade entre a obra satisfatoria e a
offensa;
(d) para compensar a injuria, para, d'este modo
se distinguir do merito, que é directamente ordenado para o premio.
§ I.

Existencia. da satisfação de Christo

180. A existcncia da satisfacãc de Christo negaram-na todos aquellcs que ~egeitam o peccado
original, principalmente os Pelagianos, Socinianos,
Unitarios e Racionalistas. Concede ou de boa vontade os LI nitario, que Christo satisfizera impropriamente por nós, mostrando-nos na sua vida e morte
o seu bom exemplo, que podemos seguir para d' este modo podermos ser reintegrados na amisade de
Deus, se por ventura a tivermos perdido pelo peccado pessoal; que do mesmo modo impropriamente nos livrara dos peccados, despertando em nós
confiança e amor a Oeus, quer pela doutrind quer
pelo exemplo; negam, porem, absolutamente que
elle tomasse sobre si os nossos pcccados, e que em
nosso logar padecera e morrera; e até abertamente declaram que isto é impossivel, prohibindo a
justiça, que o justo seja punido pelos culpados•.
t

Assim C/arke, Orthodoxv, eh. X, pp. z49, 264; cfr. Lichob . cit . vol . X 1, voce Ri;demption; Réville, De la Réqem-

te~berger,

pt1on1 1859.

Contra estes, demonstraremos que Christo satisfizera verdadeira e propriamente por nós, otferecendo para rcdempção d? genero humano_ o preço
da sua paixão e morte, a 1mmolando-se s1 mesmo
em sacrificio cm nosso togar, para expiar as nossas iniquidades: porisso! esta s~tisfação chm~a-se
vicaria, porisso que Chrrsto, sat1sfozendo, fazia as
nossas JJe\CS. Pelo contrario os Lutheranos excluem
por tal maneira a satisfação vicaria de Christo,_ e a
sua infinidade, que os peccadores não tecm obrigação nenhuma de satisfazer pela obedicm:ia e m~t.ras
obras b<las, mas basta-lhes apprchcnder pela fc os
mcritos e safr.;foçcks de Christo. Tambcm os refutaremos no n.º 2nó.
1 81. These t." <:hrisfo satisfez verõadeira e propria171e11fe pelos home11s á dlvina justiça com sa•
fisfaçlio vicaria. 1
E' de fe, segundo os varws symbolos, onde se
diz que Christo por nós e_ por causa da nossa salvação descera do ccu, sotlrcra e morrera, e sc_gundo o Trident. (scss. VI, e. 7): «Ü qual (Chnsto),
sendo nós seus inimigos, em razão da cnridadc excessiva com que nos amoll, pela sua snnlissima
paixão mereceu yor ~ós no Lenho da cr_;1z a justificação e por nos satisfe{ a Deus Pae 11. Po;ém, para melhor se entender o sentido da

.ª

· -- ···, ·-c:i·;_- Pct.n-ius, 1. Xll, e. •1; li. Grolius, Dcfrnsio tidei catholicae de satisfoctionc X_ti; 1C Fs.H!11ius, Tr!u1:nrhus cru~is, seu
füles catholica de sa11sfac11one ac n:icnto Ch1·1s11 asserta; To11~nl!
ly. de lncarnnt. y. V; Legrm1d, d1ss. Vlll, e. 2; U1lluart,. d1ss .
XXIX, a . 4 ; 'Perrm1.<', de lnc<1rnat. n . ~ 1 e seg.; Fran;<'lm, th .
4 6 · Ste11tr11p. Sotcnol., th. 111; D,1/e, 1 hc Atonement, le.:t. 111Vll; .!. r:,1111pb<!ll. Thc_Naturê of thc Atoncment, 1i th. ed., Lon-

0

don, 188ú: Sm<!;1to11, 1 hc l>ocmne of the Atonemcnt, as tau15ht
by Christ, 18G8; us 1_aught by the Apostlcs, 1870; Hurtl!r, n. 091
e seg ; 1epc, n. 1 oo).
. . . .
. .
.
i
Qui (Xtus) CUfl! esse~us_ m_1m1c1,_prop_tcr. n11mam. cantatem qu:i dilcxit nos, sua sanctiss1ma pass1onc .'" hi.;no c1:uc1s nob1s
justiti.:ation<::m meru11,_ ct pro nob1s Deo P.1tns satrsf<'ot.
Theolo5ia J.1ogma111.·a -Vol. IV
27
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these, temos a observar que Christo não tomara
sobre si formalmente os nossos peccados, nem por
isso, propriame11tc foliando, fôra punido, se por pena se entende, mal infligido ao réo em vindicta da
culpa por clle cornmettidn. Mas Christo, como cabeça moral de todo o genero humano, tomou livremente sobre si a obrigação de satisfazer pelos peccados dos seus membros, e cm nosso Jogar sotfreu
verdadeiramente <:ts penas, se pelo nome de pena
se entende n satisfação laboriosa que pagou pelos
nossos dclictos.
182.

Pro1

1•

t ."

Escript.

(A) Pela proplu:cia de b·aias do servo do Senhor '· Que cslc capitulo é messianico e que por
isso se refere a Chri-;to, consta de muitos lagares
do N. Testamento, v. gr., «é necessario que se
cumpra cm mim o que está escripto: e foi mettido
no mein dos mnlvados" '.!; dos antigos Rabbinos:
assim J.Widrasch lanchuma (foi. 53) escreve sobre o
servo do Senhor : «Este é o rei Messias, que é excelso, exaltado e muito sublime, mais excelso do
que Abrah5o, mais cxnltado do que Moyses, mais
sublime do que os Anjos que o serve~,, :i; dos
1
h1. Lili. Cf. flen{isle11ber[;' , Chri:stology, eJ. Clark 1856
vol. 11, _p. 25~1 e ~eg.; !<l'i11/.'e, Excge~is critica i~-lsaiam cap. 52-53;
!h;/itbt)'·th1r<nleh . oi l'l, a1ah a..:corJing to the jewish interpreters,
"Y . • cu a11e1·. 1"11'<'1·, 11.11:y, 2 vol. 1876-77; K11abenbauer, Comn.1en.t . in Isa., in h. 1.: (.°11r/1~)', Spicikg . "º!. li, p. 8+ e seg.; ,\f,us,
Chnst 111 typc_and prnphccy, vnl. li, 1R•_1G, p. 231 e scg .. Ossectanos da 11_'.'>rn_Critica '.11firnrnrn na vcnbdc, que esta parte da prorhe..:1<1 nao lôra cs..:r1p1a, por quanto o cxilio de Rabilonia to.:ava

no ~eu .termo ; mas :1i11da que 1sro se atlmittira, nem porisso se
d1m1í!u1na. a força ~lo ar·~umcnto; pois ainda n'este caso a prophecm teria pn:cc.hdo 11111110 o a..:onte.:imenrn.
~ Quri-t scriptum <:~t qponct impl~ri in me: el cum iniquis
deputatll> cst. /.11c. XX li, :17; cf 1\forc. XV, 18; Joa. Xll, 37-38;
Mali . VIII_, 17; XX;2f\ j Act. Vl_ll, 28-35 ; ! Petr. 22-25.
3 H1c est rcx !\kss1as, 4u1 cxcclsus, exaltatus et valde su~limis ~st, Ahrah:i_mo cxcclsior, Mme exaltatior, Angelis servient1.bus subhm1or. l . c· outros tcstc·munh•>S <;m ,\f.Ms1 oh . ..:it., p. 234-

231-
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Padres que unanimemente exp•)em este vaticm10
a respeito de Christo 1 ; finalmente de lodo u contexto: porque aquclle de que se tracta descreve-se
como nas...:ido cm Jogar humilde (2)~ de varios modos torturado e coberto de opprobrios (3), feriào
ror Deus, não por causa dos peccudos proprios,
mas por Grnsa dos peccados dos outros para lh1·s
conseguir a paz mm Deus (.+-6); sotTrcu livre e espontaneamente estes orrrobrios e a propria morte, e apesar de ser condemnado á morte com os
scelerados, foi-lhe dada a sepultura dos ricos, porque não obrara a iniquidade (7-~l); depois da morte foi engrandecido com posteridade cspíritual, justifica e salva a muitos, e ve os mesmos poderosos
sujeitos ao seu poder ( 10-1 2).
Na verdade, todas estas coisas convccm ajustadamentc a Christo, como consta da sua historia,
de maneira que este logar e por muitos chamado
a paixão de ~Vosso Senhor Jesus Chris/11 se{?wtdo

!mias.
Debalde, pois, os Hacionalislns se ex forçam por
interpretai-o de algum varão piedoso do Antigo
Testamento ou do povo judaico ou da sua melhor
parte ou da collectividade dos Prophctas; a ninguem, quer individuo, além de Christü, quer collegio, podem simultaneamente convir todns c-.tas
notas, tendo todos pcccado mais ou menos, e não
tendo nenhum so1frido por toda a sua nnç·fio , e libertado pela sua paixão os seus concidadão~.
Postos estes principios, argumentamos assim:
Satisfez 11erdadeirame11tc por nós, e não só pelo
exemplo, <1quellc.: que tomou sobre si o::. nossos peccados e os expiou por suas proprias dc>res, e por
• ~d

1
1

Ennumera os Jogares dos Padre;; Kilber. An:ilvsis hiblico 1

vol. I,
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expiação nos restituiu a g;aça ; m~s esta~ tres
sas são affirmadas de Chnsto no duo capitulo:
(8) Tomou sobre si os nossos pe~cados : «Sofu com verdade as nossas enfermidades e suprtou as nossas dores. . . Porém elle foi ferido
r causa das nossas iniquidades ; foi attribulado
r causa das nossas maldades» (4-S); «Deus pôz
·1le as iniquidades de nós todos>> 1 (6).
(b) Além d'isto expiou livremente estes peccas ·; ,pois se diz: <e Sobre ellc a disciplina da nospaz (isto ~. o castigo que nos havia de trazer a
1. co~ Deus, veio por meio d'ellc) e fomos curtis com o seu sanguen~(5).
(C) Finalmente pelas s'uas dóres nos ~estituiu a
iça ou a justifir..:aç5o ( 1 r): aO mesmo 1us~o, n~e:1
vo, justifü:ará a muitos, e levará sobre s1 as 101idades dos mcsmos(isto é tirará-aziferet)• 3• LoChristo satisfez verdadeiramente por nós.
183 . (8) Pcfn testemunho ~e Christo. PorquanChristo depois de ter pred1cto 4 .ª sua morte e~
> incvitavcl, dá a razão d'isto, dizendo: ccO F1> do homem não veio para ser servido, mas pascrvir e dar a sua alma pela redempção de mui->»~. e na verdade, quem dá a sua vida como pre, p~ra remir os homens, (pois é esta a significaº da palavra grega ),úrpw 6 que na Vulgata se tra' Vci-ê ' la11~11ores nostros ipse tulit, e.t ~ol?res nostros porit ... lpsc autcm ' 'ulner.itus est propter 1mqmtatesnostras; atus. c s t l'ropter scclc:ra nostra.
.
.
.
.
t
D1sc1plina pac1s nostrac rnper eum (1. e. ca~ugat10~ quae
1is paccm cum l>eo atfcrrct, per eum vemt), et hvore CJUS sai ~umus.
. ..
J
Ju~tilicahit ipsc justus scrvus meus muitos, et 1mqu112tes
Jrutn portahit (i. e . aufcrct ).
1 M,w. XVI, 21; XVII, 22. _ .
.
.•
> Filius hominis non vcnit mm1stran, scd min1strare, et da111im;im n·dm1plione111 pro multis. .Matt. XX, 28 ; cf. Marc. X,
G Se~unJo 111ava, (<;rcck-cnglish !ex. of th~ N. T .). ).\.-rf-:i"
iifiça: .: l're1i11111 r(·dl'.mp ti o nis :;olutum pro servis• (Lev1t. X X,
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duz por rcdempção) não só satisfez impropriamente pelo exemplo, mas tambcm propriamente, isto é,
morrendo pelos homens e cm seu logar; logo.
Confirma-se com as palavras de Christo na ultima Ceia, onde declara que o seu sangue havia de
ser derramado por muitos 11para remissão dos peccadosi, 1• Estas palavras dão a razão porque o Senhor dera por nós a sua propria vida, isto é, para
que por um tal sacrifü.:io fossem perdoados os nossos peccados.
184. (C) Pelu testemunho dos Apostvlos.
(8) De S . Pedro : «Fostes redimidos núo pelo
ouroe prata corruptiveis (~~1.oc?r-= 1 • 1 ;i.fo;) ... mas pelo sangue de Christo immnculado»; «o qual levou no
seu corpo os nossos peccados sobre o lenho, afim
de que, mortos para o peo.:ado, vivamos para a
justiça>> . :: Em vista d'isto podemos formular assim o argumento:
Aqui S. Pedro affirma que fomos remidos com
o preço pago (pretio soluto}, que este preço não é
outra coisa mais que o sangue de Jesus Christo;
que Christo tomara sobre si os nossos peccados, e
9~.? seu corpo fôra pregado na cruz, a fim de,
pro e<iptivis, Is . XLV. 13 ; pro rcd~mptionc vitae, Fx . XXI, :io;
Numer. XXXV, '.i 1 e scg.); i.ltp<"" : .. hbcrarc post acccptum rc-

20;

demptionis p rc~iu~; redimcre, lihcrarc post . soluH~m rcdc~1ptio·
nis pretium11; arwÀui:p,.n!ç : •rcdcmpttoncm, hhcnit1oncm, J1bertatem solutione prctii acquisi1:1m ... in omnibus :-lovi T cstamcnti
Jocis ubi haec vox mcrnphoricc u>urpatur, Jiberationcm significar
ab irâ Dei sancti ct a pocnâ pe.:cato debitil, mcritis Jesu Christi»;
0..oc<Jp.C:;; «Sacrilicium placans, sacrifü.:!um propitiationis ..... :"l.ar..;p t ~v :
•notum propritiatorium, quo coopcricbatur Arca Focdcris in Sanctis Sanctorum, Victimae propim1toriae sanguine a>persum, die
Expiat~nis singulis annis ... item sacrificium cxpiatorium ; victima expiatoria" . ..
l
br remissionm~.P.eccatorum. Alatt. XXVI, 28. .
.
2
Non corrup11h1.1bu~ ;iuro et argento rcdempll csus (U..ui:p·
w!l7j~E) ... sed prcuoso sanguine yuasi immaculati Christi; qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super Iígnum, ut peccatis
mortui, justitiae vivamus. I Petr. l, 18; II, 24.
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por clle, fü.:armos livres dos r:ccados ; mas t?das
e stas coisas importam uma sattsfação "·erdade1ra e
propriamente dita, e não metaphorica pelo exemplo; logo.
.
, ..._
(b)S. Paulo . E nem com menos clareza falia S . Paulo: .. .fustifü:aJos gratuitamente pela graça do mesmo, pda rcdempção (<i:·ú.i>-:p•·m1·1;), que está em Christo. o qual Deus propôz como propiciação (\i..otr.r',,.<.·1)
pela fé no sangue do mesmo».'· E na verdade, cs_tas palavras imfo.:am que Chnsto é a causa mentoria da grn~a que gratuitamente nos e conferida,

e que o mesmo fôra

J. 1iclima

expiatoria (propiliaLio-

11em), derramando o seu sangue, como preço (redcmptirmemJ, pelos nossos pcccados; o que envolve
uma verdadeira satisfaçáo. O Apostolo expõe n'outro togar esta 1ncsma doutrina 2 ; d' estes logares é
pcrmittido concluir que Christo morrera .P?r ~ós,
para que, pda clfusão do seu sangu~, a d1vma JllStica podcssc scrapplaGh.fa,e ficarem sunultaneamcntc' salvos os dirci1os da misericordia e da justiça.
(C) S. João: O mesmo sentido dão as palavras
de S: João : (( Ellc mesmo é propiciação pelos nosso~, pcccados: não pelos nossos sómente, mas tambern pelos de todo o mundon 3 • Porq~a~t?· a pal~
vra propiciação (cm grego cA:x~ri.,,;) s1gmfica sacnficio otforecido para a expiação dos peccados, ou
victima cxpiatoria, como consta dos logares paralJelos 4 ; e porisso, d'cstc texto, assim como dos outros, é permittido conduir que Christo derramara o
1
Justilicati gr:itis pe~ gratia.m ipsiu s per. red~mpti~nern qua:
est in Christo Je su, quem proposu11 Deus prop1t1 ,1t1onem per fidem
in sangui:ie ipsius . Rym ~ III, i4 .
2 Eplies. li, 11>; f.oloss , 1, 10-22; Galar. III, d-14; Hebr .
II, 14: IX, 11-rli etc.
.
.
.
l Jpsc est propiti,1tio pro peccat1s i:iostris, non pro nostns
autem tantum, sed ctiam pro 1011us mundt. I Jofl . II, 2.
·t 1Vum . V, 8; Levit. IV, 20 ; H:rech . XUV, 27.

seu sangue cm compensação da pena que Deus
aliás havia de infligir ao peccador, ou que offerera cm nosso Jogar uma satisfoç5o verdadeira e propriamente dili:l.
18S. Deb alde os Socinianos e tlnitarios objectam que
a palavra n.>11úr (1·1?dimerc) se toma algumas vezes na
Escriptura para designar uma libertação qualquer, ainda mesmo sem solver nenhum preco. Pois porventura pódc julgar-se que cm todos os logarcs esta pa·
lavra st deve entender no sentido lato, rcgciu1do o sentido proprio e litter;d da palavra? Além d ' isto, os nossos argumentos não são sómente deduzidos d'uma ou
outra pa'lavra, mas quasi de innumcros testemunhos, e
apoium -se em todo o contexto, corno mostrámos acima.
Ah:m d"isso, se Chri :;to ll•>s remiu súrnentc com as
palavras e os excrnplris, corno o lizcram os Santos e os
Martyres, porque r:1ziío é elle s1:1mentc designado relo
nome de Alcdiador e Redt'mp!or :' porque se diz que sú
elle nos remira com o seu sangue, tom<ira sobre si os
nossos peccados , os expiara no lenho da cruz, e solvera o verdadeiro preço por nús ?
Com certeza que Estc\•ão tinha orado pelos seus
perseguidores 1 e com a sua morte tinha dado exemplo
de fortaleza e obtido a convcrsiío de Paulo . Por ventura j<i porisso se: diz que o santo marryr tomára sobre o
seu corpo os p~ccados de J>:iulo e l]UC: o Apostolo das
Gentes fora curado com o sangue de Esteviío? Por conseguinte, tudo persuade que aqui se deve manter o sen tido proprio das palavras.

186 . 2 .º Tradição.
(A) Pelos Padres que ensinam que Christo satisfizera verdadeira e propriamente por nôs. Ouçamos a S. Polycarpo ~: «Christo Jesus que tomou os
nossos pcccados sobre o seu corpo no lenho da
cruz, clle que :Jáo fez pcccados, tudo soffrcu por
nossa causa, para que n'cllc vivamos».
t

Act. VII, 59 .

Christus ksus qui pcr:ulit nostra peccata in corpore suo
super lignum, qui peccatum non fecit, propter nos, ut vivamus in
ipso, omnia sustinuit. Ai.l Phi!ip. 8.
?
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Do mesmo modo escreve S. Jreneo, que Christo morrera "para q uc o"homcm exilado sahisse da
condcmnação n 1 • Origenes (homil. 24 in ~um.),
dando a razão porguc o Filho de Deus encarnára,
diz: ccMas porque entrou o peccado n'este mundo,
e a necessidade do pc(cado requer propiciação, e
a propiciação não se faz senão por meio da victima, foi ncccssario providenciar a victima pelo peccado11 2. Entre os latinos, S. Cxpriano (de Lapsis)
diz o seguinte : «SÓ póde conceder perdão pelos.
pcccados q uc foram commcttidos contra clle, aquelle que tomou os nossos peccados, aquelle \}ue d'ellcs se docn por nós, e que Deus entregou pelos nossos peccados » :i _
.:V1as para que continuar n'csta demonstração,
se os adversarios são obrigados a confessar que fôi
este o sentimento unanimc dos Padres, como diz
o mesmo Crellio no prefacio da Resposta a Grocio '?
(8) A mesma doutrina foi declarada, quer pelos
Symbolos, quer pelos Conr.:ilios, principalmente pelo Ephesi110 (can. 10) onde se diz: u(Christo) a si
mesmo se otforcccu por nós a Deus e ao Pae em
cheiro de suavidade»~; e o Tridentino acima citado (n. 181 ).
1 llt ex iliatus homo cxiret de condemnatione . Adv . Hrercs . l. 1V, e . 7 .
2
Vcrum quo:iiam introivit pcccatum in hun c mundum, peccati autem nccessirn~ propitia11011cm requirit, et propitiatio non
fit ni si per hostia m, n cce ssarium fuit proviJere hostiam pro peccato.
3 Vcniam peccatis, qu ~ in ipsum commissa sunt, solus P?test illc hirHiri, qui pc.: cata nostra portavit, qui pro nobis dolu1t,
quem Deus rrmiitlit pro pc.:catis nostris .
4 A doutrina dos Padres sobre este dogma e os varios modos porque se exforçam por concilial-os com a razão, expóe-no_s
O.renham, ob. cit. ~ - 11 -111; Slzedd, History of Christian doctnne, vol. 11, I. V, c . I, p. 203 e seg.
.
~. Obtulit (Christus) semetipsum pro nohis in odorem suavttatis Deo et Patri .

>IYSTF:RIO llA REDE~1rçÃ.o

187. 171e 2." : ô dogma cafftolico da saflsfaçao
vicaria de C:hrisfo não repugna á ra~ão, mas pelo
confnrrio convem-lhe de muitos modos.
188. 1 .º .Não repugna.
(A) Os lTnitarios e Racionalistas objcctam que
este dogma suppõc cm Deus se11time1Ztos de vingança, e se oppóc á f{ratuidade da Hcdempção; mas
quer a razão, quer a Escriptura, mostram que cm
Deus niio ha nenhuns senlimcntos dc vingarn.;a, mas
pelo contr<1 rio, que dlc perdoa gr~1tuit::imcntc os
nossos pcccados; logo.
Resp.
(1) O Jogma calholi.:o n.:ío suppóc, de maneira nenhuma, cm Deus scnlimcntos desordenados
de vingança, como siío os que muitas \'Czes existem
no homem mas s1 ') aquclla justiça JJindicatiJJa, 4uc
deve existir cm todo o supcri(lr, e mui to cspcciulmentc em Deus. Porquanto, <.]L1<1ndo Deus é offcndido,
porisso mesmo viola-se a lei natural e commcttc-sc
uma verdadeira i11justi1,·a; mas a viol&.11,:üo da lei ex se
exige a reparação, que ordinariamente não pódc fazer-se sem a puni~ão Jo réo; porguanto, aquelle
que <.:ondecendc .com voluptuosidades illegilimas,
com razão é castigado com a imposi,;ão d'alguma
pena, para que seja reparada a ordem violada ', e
o réo se afaste de pcccar; logo~ é justamente punido o n~o, sem se supporcrn cm Deus sentimentos
desordenados de vindicta.
(a) Tambcm o dogma catholico não se oppóe á
1
• . Isto dccl an.1-0 a ssim S:
Thomar (Opusc. :;, e . 7): ccAtl
hoc 1gaur quuJ ;id JL1St1t 1:c o rdm c:n rctluca tur, oportct quod voluntatl subtrahatur de eo quoJ vu:t; quoJ iit clum punitur vel
per subtra.:tionem _bo nor.im qux vcllct hah c.re, vel per illati~nem
rnalorum qua: pall recu sar . Hrec ergo redint egmtio justitia.: per
pocnam, _q uandoque . fit per v o lunt_utc~ . cjus qui punitur, dum
1psemct s1h1. po.enam unpontt\ ut ª'! JU S!ltlam !'t:Ue al; quandoque
vero fit, eo ln\'Jto, et tunc qu1dem 1psc ad JUStltlam non reducitur1
sed in co impletur justitia.
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gratu~·dade da nossa H.cdcmpção; porque Deus de
mnnc1ra nenhuma, e obrigado a dar-nos o seu Fi-

lho: ma~ podia exigir sat:sfação pessoal, constituindo a otiensa que lhe fôra irrogada um debito pessoal; _portanto: enviou gratuitamente a seu Filho;
gra/111tame11te receb eu nor nós a sua satisfação e
,.'
'
.d
neste senti o poudc dizer n1ui judiciosamente S.
Paulo : «Justificados gratuitamente pela graça do
mesmo, pda rcdempção que é em Jesus Christo» j.
Portanto, a redempção é gratuitn da parte de nós,
posto q11c o prc.,:o da rcdcmpÇélo tenha sido pago por Chri~to cm ll<)s~o favor.
.
18~1. (8) l11sistcm. A justi~a prohibc que o innoccntc seja pt111ido cm vez do réo, principalmente cm causa c<1pital ; mas Christo era innoccntc;
logo.

Rcsp. Par.:1 resolver esta difficuldade, deve notar-se que Christo soffrcra, não como pessoa privada, mas L'Olllo nossa cabeça moral. Porquanto, o
gcnero humano p<>de considerar-se como um corpo moral cm que é permittido distinguir a cabeça
e os mcmhros . E, na verdade. assim como desde o
principio, Adüo füra constiaÍido cabeca moral e
procurador de todo o gcnero humano, e podia, por1sso mesmo, obrar· Mio só cm nome proprio, mas
tambcm em nome dos seus vindouros, assim do
mesmo modo, Christo foi constituido cabeca moral
e procurador <lo gencro humano em orde~1 á Redcmpi;lio . .l\fos, porqtic a cabeça de qualquer corpo moral recebe juridicamente em si os meritos ou
demcritos dos mºc mbros, e recebe, em vez d'elles, a
rec?mpcnsn ou a punição, que nós meredamos,
assim do mesmo modo Christo tomou sobre si os
~u s tifica ti f:fr,uis p er gratiam ipsius, per redemptionem
qure es t m Chri sro .le ~u .
1

,,,,..,I

"'t'M

nossos pccL<1dos, não intrinsecamente, mas juridicamente e soffrcu livremente cm nosso logor a punição q~ 1 c nós merccia?'lº~· E isto se fez, na ve~
dade, sem violação da 1ust1ç<1 1 l111cr porq.uc. De~1>
Senhor supremo de todas as coisas, pod~a ~onsl.'~
tuir a Christo nossa caheça 1 quer porque Umsto, Jª
constituído cabc<;a moral do gen.c ro humano, podia espontaneamente obrar e sollt·cr cm nosso nome.
.
Consta, porém , da Escriptura que as-.1111 Slli..'.cedcra.
(B) Christc foi const~tuiJo no~sa. cal~~ç~ mora~:
«Tudo submcttell debaixo dos seus pcs, e o deu
por cabt!<;:a a toda a Egr~~i:1, q_ul' e o se11 corpo . ·, ". " .,'
«Ü Senhor p<'iz n'ellc as 111 1 ~1u1dadcs de toJus nusn- .
(.) Christo soffreu /ÍJtf'l'lllt'lllc pelos seus n:cmbros :· "Foi immolaJo, porque el Ic mcsn~o assim o
quiz» :1 "Ponho a minha aln~a pelas , mmhas .ovelhas ... ningucm a tira de mim, porem cu tiro-a
de mim mesmo ». '1
•
, (C) Porisso, as ... im _como . toJo:, o~ homen~ ~1~
nharn pcccado em Adao, assim ta ... bcm todos cl
les são justifü.:ados em Cl~risto : "Porqu_a nto, _se
muitos morreram pelo dclrcto de um so, mu1l?
mais a graça e o dom . de Oc11s ah.un~lo~1 ~~1 musitos na graça de um so homem .lc:--.us Chnsto".
Posto isto, a difficuldaJc aprcsc.ntada rcsolv~
sc assim: a justiça prohibc que o 111noccntc scJa
- ,.1-om;:;i,1 subjci:it sub pc,lihus e ,iu ~, e~ ipsum .JcJit c.1p111 sup

ra omnem ecclcsiam, qu<1e cst c_
orpus 1ps111s ., -. },phes: I, 22.
1
Possuit Dominus in eo m1qmtatc m ommum noslrum. Isa.

u11, 3ti.

. .
, / rm "
. .
Oblatus cst quia 1pse vo 1ult ,, .rn. - . • ' ·
,1 Animam mcam rono pro ov1hus me_1s , .. nemo to 1ht e.1111
a me scd ego tollo .:ama _meirso. Jo,1. X, ~ ~. -18 .
. .. , , _
s Si cnim unius dehcto multi m_o~tu1 sunt, ~1u~t.o, n:i<1g1 , gr,1.
tia Dei et donum in g 1·a1ià unius homm1s Jt!su Chnsu in plures
abundavit . . , Rom., V, 15.
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punido pelo réo, se, nem legitima nem de h6a vontade, nem por motivo de 1·atóes graves foi constituido fiador e procurador pelo réo, concedo; aliás,
nel{"O. Mas Christo padeceu, soffreu e morreu innoccntc pelos rcos; porém por auctoridade legitima,
a saber, pelo proprio Deus, tinha sido constituido
cabeça e fiador do gcnero humano: elle mesmo acccitou li'.Tcmcntc um tal munus, e tomou sobre si
os peccados dos rcos para os expiar; e por outro
lado, havia causas grave<> para o fozer; porquanto,
por este meio se manifestaram perfeitissimamente
os attributos de Dcns, corno jú dissemos; e de mais
a mais, o detrimento que Jesus d'ahi soffreu foi momcntanco, e a breve trecho compensado com uma
gloria eterna.
Logo, não se commetteu nenhuma injustiça,
mas, pelo contrario: n'isto a justiça de Deus brilhou
maximamente, por ter sido dada por Deus-Homem, a plena e perfeita satisfação, que não podia
ser solvida por um puro homem.
H)O. 2." E~ cmzvem'ente 1.
(À) Da parte de Deus, cuja sabedoria optimamc1Úc. se manifesta no mysterio da Redcmpção,
pori-;so -lllC podera conciliar perfeitamente os direi tos da justiça e da miscricordia, por uma parte,
exigindo a satisfação equivalente e a reparação da
ordem lesada, e por outra parte, perdoando aos
homens miscravcis, corno o provámos, quando fallámos da convcniencia da Encarnação (p. r r 1 ).
(8) Da parte de Christo, o qual satisfazendo
por nós, manifesta para comnosco a sua eximia caridade, e d' este modo concilia para si o nosso amor,
e além d'isto, satisfaz plenissimamente aos novos
munus de Mediador entre Deus e os homens, e de
1

Cf. S. Thom. 3, q. 46,

;i.

3; Oxenhan, ob. cit, e, 7.

Pontífice Supremo, d'onde lhe resulta accrescimento de gloria: <1 Não era por ventura necessario que
Christo soffressc, e que por este modo entrasse na
sua gloria 1 ?»
(C) Da parte dos homens que assim são instruídos para deixarem o peccado, vendo quanto foi
gra_nde a ~eparação que foi neccssaria para o destrmr: "POIS fostes comprados por um grande pre-

ço»'·
Além d'isto, d'ahi resultou a maior dignidade
do homem, de maneira que, assim corno o homem
tinha sido vencido pelo diabo, assim fosse tarnbem
o homem que o vencesse. E por este modo, o diabo experimenta a maxima t.:onfusão, porisso mesmo que se vê vencido por aLJUella mesma natureza humana que clle tinha vencido no parnizo. «Porquanto t~~z-se homem, pura vencer o que fôra vencido. Porquanto, não era da sua imbecilidade aquelJe que pode tudo, sem que podcsse pela sua virtude
omnipotente livrar o homem da dominação do tyranno. Porém o tyranno tivera occasião Jc caramunh?r, se depois de ter vencido o homem, fosse despojado por Deus á viva força. Por c-.ta razão,
pela sun bcncvolcncia e misericordia para com os
homens, se fez homem, quo símile similis opera instaurei». :1
1

Nonne .ºf>~Tluit Christum pati, et ira intrare in gloriam
suam. Luc. XXl\i, 26.
~ Empti cni_m cs~is pretio magno. l Çnr. VI 20.
~lom.o q~1ppe .foct~s est u.t quod. \'lcrum fucrat vinceret.
llaud ~mm. e1.us 1mhec1h~at1s erat 1lle q1;11 omnia potest, quin omniVo1ent1 sua virtute hommem ex r~·rnnni Jomin:itu eripcrc ,-ulcret.
~rum ~yran~us qt1c.rela: occ~sioncm habuissct, si ros19uam horninem.1ps~ n_cerat.\ ilia ta VI a De<;> sroliatus fuissct. {.luoc1rca Deu~
pro. sua. m~s.ern.:ordia. et erga hommcs henevolcnrià homo fit, q_uo
s1m1le s!m1hs opcr:i mstaurct. S. Joannes Damascen., Oc Fi<lc Orthodoxa, 1. llf, e. 18; n. 8;:,
·
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§ rt. Da perfeição da satiafação de Chrieto

~

'

.

t

1~)1 • Em raziio da perfeição, a satisfação pode
ser de trcs modos: 1 ." Congrua ou insufficiente ou
impc1fcila, é aynclla que se não proporciona ao debito, mas sómente üs forças do que satisfaz: v. gr.
alg11cm deve cem mil réis, e paga só cincoenta,
porque é pohrc.
2. º Condigna ou equfra/enle é aquclla que é
proporcionada á gra vidadc da offensa, de maneira
que se d<i tanta honrn qnanta foi úada. Porém,
qua!1Lio a satisfai,:.iio, que cm si é insuffi~ientc, é
comtudo n.:ccbiJa pela pessoa lesada, n'este caso cha~ia-sc equivale11/e cx/ri11secame11te, ou pela acce1taçiio Ja pessoa otfcndida.
'.~." Pc1:feita ou "ad slriclosjuris apices», é aquella que não é sómente equivalente da parte da materia, mas é lambem pcricita da parte da forma, a
saber :
(8) é fcítn para outro;
(b) dos bens proprios ;
(C) de bens nliús indevidos;
(d) finalmente, de modo que o credor seja obrigado a acceitar esta sat'.sfacão .
. Posto isto, provaremos 'duc.1s coisas: 1 . 0 que a
sat1sfaçc.fo de Christo fi>ra verdadeiramente equivalente; '.2. ºque dia fc'>rnc e "ªd strictos ;uris apices•i.

1. A satisjaçiío de C'1rislo foi 11erdadeirame11te
e.711ÍIJa/e11te

Para separarmos a~ coisas certas das incertas,
1 <:f. S~ 1'lwm . .q . +::<, a . 2 ; Sua'.·er. de Incarnai. disp. IV,
Hl-\·I; s,~/111~111!1C . d1sp. I, lluh. \'I; Legr;tnd, diss. VIII, e
3, !J1lluart. d1s ~. XIX, a ..'- -X; Stcntrup, Sotenol. th. 7-12; Fran·
1el111, th. 47.

S~C!.

exporemos: 1 • ·• O que ha de fé catholica n'cste
ponto; z. º o que ha de controvertido.
192. r • º E' certo que a satisfação de Chrislo é
em geral equú•alentc, e ate s11perab1111da11/e. Isto declara-o equivalentemente Clcme11/e VI 1 : 1: Remiunos não por outro e prata corruptíveis, mas pelo
sangue precioso de si mc:-.mo cordeiro incontaminado e immaculado: ,) qual innoccntc e ímmaculado derramara na arn Ja cruz não uma pequenina gôtta de sangue, ri qual, todavia, teria sido bastante, cm razão da w1iâo com o Verbo, para a rcdcmpção de todo o gcncro humano, mas copiosamente o derramara como um rio»; e mais ;ibnixo
::iccrcsccnta, que o thcsouro adquirido por Chri., to
é i11(111ito, cm razão dos seus nieritos i11/i11ito.~; logo~ satisfez cyuivalcntemcnte,c até sup~rabundan
temente .
(A) Escripl. «'!\ão como o Jclicto, assim tambem o dom ... onde abundou o Jclicto superabundou a graça.,'; "No qual temos a redcmpção pelo seu sangue, sc~unJo as riquezas d'aquclla graça que superabundou cm n<)s» :i; como é clnro, aqui
declara-se expressamente que a satisfação de Christo, não s<) é proporcionada ao delido, mas lambem superabundante; o LJlle não pode fazí:r-sc se
o prei;o por elle pago não só f1ira sutficicnte, mas
tambem superabundante .
1 . :'\;o~ corruplibilibus auro e!
~ont~m111at.1 t:t immacubti prclio~o

arµcnto, scd suiipsius aµni in sanguinc nos 1·cdt'mi1 : quem
m ara cruc1;> mnoccns immol atus non gutrnm sao~uinis modic:1m,
qi;ae t~mcn propter 1111ionem crd Vi!r·bum . pro rcdcmptione totius
hum~m {;C~cr!s sufl~cissct, scd C?pio~C vclut quoddam rrofluvium
noscttur eflud1'>Sl!. l~xtravag. fl111gcm111s; !. \', t.q . ..:. ·,!.
2
Non sicut tlclictu1ii, ila ct donum . . . ubí abund :1vit delictum, supt•r.-ib1111Jm,it ~rat ia .
3 ln_<Jl'.º hahcmus rc..icmption cm pe r sanµuincm ejus, s ccundum Ui\'ttlas grntiac cjus, qu:1c superabundcll'it in noris . Rom.
V. 1)-20; Fplres . 11 ~,
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(8) Tradic. Os Padres affirmam claramente
esta doutrina e illustram-na com comparações. Ouçamos a um d'ellcs, S . Ch1)'Sostomo, o qual expondo as palavras citadas de S. Paulo, diz: «Logo, assim como se algucm mctter na cadeia uma pessoa
que deve cem reis, e não só a clle mas juntamente
com ellc a mulher, os filhos e os servos d'ellc por
causa d'ellc; então o outro que chega, não conta sómente cem reis, mas reparte innurneras peças de ouro e introduz o mesmo prezo no palacio e na cadeira da magistratura ... o credor já não pode mais
fazer menção dos cem reis . Foi isto o que nos succcdeu. Porquanto, Christo pagou muito mais do que
nôs deviamns , e tanto mais, quanto o mar immenso
excede a uma gotta de agua» 1 •
Ab<lixo se exporü a 1·a\áO theologica (n. 194).
r 93. 2." Controverte-se, porém, o sentido em que
a satisfação de Christo se diz equivalente. Affirmam os Scutislas que a satisfação de Christo não
fôra sufficientc cm si e que não pode dizer-se equivalente senão porque 1 como tal, foi acceita por
Deus.
A rnzão que apresentam, é porque as acções
de Christo siío íinitas e de valor finito. Porém, os
Thomislas , e LOITl clles quasi todos os theologos,
ensinam que a satisfação de Christo ex se fôra não
só equivalente, mas superabundante, e esta opinião
1 Qucmadmodum cq,o, si quis decem obolos debentem in
carcerem conj iciat ; ne..: ipsum sol um, sed cum eo pari ter conju~em ipsius, et tilios ct senos illius causâ; tum alius veniens non
dccem obolos rnmum numcrnt, scd ir.numera talenta auri largiatur, a..: vinctum ipsum in palatium int roduca t, et in supremi magistratus solium, . . . non jnm fo:ner ator mentionem facere arnplius
pos sit de..:em oholorum illorum . lta et in nobis factum est. Nam
multo plura quam der ebarnus persolvit Christus, et tanto plura
ljUanto stiilam c xi~uam immensum pclagus cxcedit.

parece que deve abraçar-se absolutamente

1
,

e pro-

va-se,
(A) Pela Escriplura.
Porquanto, cm vista do que fü.:a dito, S . Paulo chama a si.ltisfoção de Christo simplesmente superabundante: mas .se.ria coisa conlr~dict?ri~ d~r
este nome a uma sat1staçáo que cm st sena tnletramentc insutficiente, e que sómente por acceitação de Deus é que se tornaria ~qui\'al~ntc.
Pois quem se atrcvcrú a dizer scnmnentc que
satis1izcra supcrabundantemcnte um devedor, que,
dcYcndo cem mil reis, paga simplesmente cincocnta,
porque o credor, vendo a sua pobrl'Za, acccitüra
esta paga insulliLientc :• Por ventura: Paulo núo
nos enganou abertamente, se apesar do preço solvido por ( :hristo ser de si insutliLicn_tc, atfirmou
audaciosamente: onde abundou o dch<.:to, superabundou a graça:•
(B) 7h1diç. Clemente Vl, na supradita Bulln,
attirma, que a satisfaçiio Jc Christo, é supcr;1bundantc cm virtude da mesma 1111ião hypostatica, mas
o que é superabundante cm virtude da união hypo~tatica, não pode dizer-se sutfiLicntc só pela acccitação e pcrJ<.'ío de Deus; logo.
Além d'i-;to, o S . Pontificc suppóc manifostamentc na mesma Bulia, que os meritos de Christo
são infinitos, e porisso de valor infinito; mas aquillo que é de valor infinito, é ex se superabundante
para satisfazer pelos fühsos pcccados.

(C) Razão Theol.
A satisfo~<to _de C~risto foi de si equi~a/cn~c .

t<)4.

(a)

Porquanto, é de

s1

equivalente aquclla sallsfoi;ao

1 •Iliam (scntcntiam Thomisturum) existimo ita certam, ut
contraria nec probahilis. nec pin, ne.; fiJci safr; ..:onsent,lnea videatur» (S11are;, disp . IV, scct.3, 11 . 11).
Theologi<t l)ogIT\;.1tica- Vol. 1V
28
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que é de valor in~nito; mas por causa da~ llniáo
hypostatic<i, e ron-;so mesmo ~-': se, as acçocs .humanas de Christo, posto que finttas na sua entidade phisica, fnram comtudo moral111e11te d'um valor
infinito, e de dois modos; porquanto, o valor das
acções depende 11rimciramentc da dignidade d~
pessoa agc11te ', e sccunJariamentc do preço
coz~
sa oj]'eraida; º'.ªs a pes:oa .a gente ou Chnsto, e
ressoa verdadeiramente 111flmta; logo,, tudo que
faz é de valor infinito.
'Do mesmo 1111 h.lo tarnbcm, a coisa offcrecida é
o proprio Christo "que deu a ~i 1:icsmo como re~
dcmpç5o por toJo~;.,t; mas Chnsto,. como D~us
homem, é pessoa intiniw; logo, a coisa offcrec1da
é de valor infinito; lngo, as suas acções são devalor infinito e por dois motivos.
.
.
(•) Além d'isto, a satisfação d.e ~.:h~1sto, e de. ~I
s11perab1111da11tc. Porquanto, a sau-;taçao. de Chnsto é de si injinita sob um duplo rcspetto: sob o
respeito da pesso.1 olfere11Je, e s~b .º respeito da vi~
clima ojferecida; porquanto, a vicuma offercet?i.~ e
o proprio Chri-;tc>; ao passo que o peccado e 1~1tinito sómente sob um respeito, a saber em razao
da pessoa offcndi~la; mas. o que ~infinito. ~o~ L~m
duplo rcspl'ito, cst<Í su11cnor a~1u1!)º que e 111hn1t~
sl'i mcntc sob um res11c1to. Alem d isto os pccccu.ios
não tecm gravidadL' inlinita senão porque atfoctam
moral111e11te a Deus cm rn1.:to da otfonsa; cmquanto que a satisf<11.;:ít > de Christo é sim.pl~s~1c:1tc infinita pela uniiío phisica Ct>tn pessoa mhmta.

1ª

1 i:;{r; roJ<: il\u:; t J';\l'·S<: L'TJ'11 \111\;l c?rnr<Jr;JÇ~O; º~ ObSt:qUÍO
que é 1riiwtad1l l":l1i ~hei-,·,~- 1:do cm mn1nr co1151Jcraçao,_<i? que
O que é rrcstadO por \1111 pkh•" '.I; >;:! f 1Ír prC>taJO pelo rc;1, <; ~ld~
;•inda em maior c"onta : .;e l•H· prc>ta .lu I" >'' pc: ss oa tnfin1w, ~er,t
simpk;;mênll! intinil" 1Ct". _S.1/111.rnt. l. e. 11. •í1).
.· .
•.

~ <~ui

,1c<1i1

rc,krnpt1"1~..:111

,;en1dl\'"uni ("l'º omn1bus.

l

11t11.

..

ta!

E, na n·rdnLk, uma
t:n~ão nJo pode deixar
de otlcrcL"er .un,1 ~rndu de rntrn1dade mais cxcellcn.
te do Lllle a 1111l111daJe m 1irai d.) pcL·crdn; logo.
. 1~p. Nun se\.~'~ª Lllll' _se .sc~uc d'estc principio
que todas as a..:t,·nl's de ( .lmsto foram do mesmo
va.Ior. e que _os homens foram rl'midos pela sua
primeira ;1,\:<111. Por,1uantn,
(3,l apL".sar dL· 10,hs ;is s11a-; ilL\·r)~s terem sido
eguacs em r:11.úo da pcs.rn,1 que merece, não foram
comtudn eg1.1a:s en.1 ra1~<111 da hondad!.!o/~jcc/iz•a (v.
gr. a s~t<i p:i 1\ao li li 111;11. s lllL ri t<Jria d() qui.; 11 anJar
pl·r~i::r_·~rw11do 1'el:1s ;tld_e1n~ d<i ( ;alileai ou Jo jerl'Or
dd L.l11 zdt1dc nu da .ªc~c1/,1çan de J )cus, mas pele) contra1:10, sob c·,tc triplice respi.:ito p()deni ;1Jrnittir-sc
1
·
Ylll'IOs ~raus dl' l'crfci,·:lo
(b) .1«:111 Sl:~1111do J, )~;1r, !'.º"'ºque quaL1uer ac~ão
dcChnst11 , a111da 11w-.,1n111111t11111<1, ex Sl'n;io ti)ra bastant~! ~>ir~1 n·11~ir-11t 1 ~, comtudu, por positil'a ordenaçao dtl'll~•!, ltril_ia sido determinado ~1ue n1) .-; fossemos n:~rndo:;· "ª'.J ,-;t'l por u11w, mns por todas as
suas Gi.\:ii:..:s, pr~ncrpalml'nle pt:la sua paixúo e mort~ íl<l ~ruz; ponsso, os seus ml'ritos como que ficarw.m_ 111 .rnspc11.w •.11~~ .sl'rcm c~1nsu111maJos pela sua
pa1xao L' morte. )·, llll -.·011vcn1<:n1e que assim fosse,
0

p_ara que ;1ss1111 polkssi.:rn(ls L'JllendLT <l ~r<mde ca-

nJadc que k\'L' p:1r;1 l·11nmo ~ ..:o, e ,1u:rn.to é grande o od10 qtrL~ V• >l<l ;10 1 ~ •: 1..· L"adc1, 11:i11 hl'sÍl<!lldil cm
,
por <tmnr L 1e nns,
111orn.:r p<ira expiar os nossos'
pl.'ccado s.
1

.

~<'lll
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CAPllULO Ili

Il. A satietaçê.o de Chrieto foi cad strictos
jurie apices)
Alguns theologos, entre os quaes os Scotista.f,
Vasque{ e poucos outros, ensinaram que a satisfação de Christo não fóra ((ad strictos juris apices11;
mas os Thomistas e outros thcologos, seguem commummentc a orinião contraria, e nós approvamos
o seu modo de ver, mostrando que n'ella se verificam todas as condições que para isto se requerem.
196. 1." A satisfação de Christo foi ad a/terum.
Objccta na verdade Vasque\ que a satisfação de
Christo não é ad alterwn, porque a pessoa que satisfaz, isto é, Christo 1 é a mesma que a pessoa do
Verbo, á qual se deve a satisfação, simultaneàmentc com as outras duas pessoas da SS. Trindade.
Mas para que a satisfação seja ad alterum, basta a distincção das naturezas em Christo; pois por
força d'aquclla distincção, a unica pessoa de Christo é virtualmente dupla e foz as vezes d'uma dupla pessoa: emquanto que, terminando a natureza
hum a na, poudc solver a satisfação, e emquanto terminando a natureza divim1, poude acceitar a satisfação.
·
lllustra-sc com o exemplo do tutor que é ao mesmo tempo credor do pupillo; cmquanto credor pode exigir a solução do debito, e cmquanto tutor pode pagar a si mesmo o debito dos bens de> pnpillo.
197. 2.º F·oi dos bens proprios. Objecta Vasquet
que Christo não podera satisfazer dos proprios bens,
por isso que, todas as suas acções, estavam sob o
domínio de Deus, e que porisso não eram propriamente suas.
Porém rcsponde-se 1 fazendo distincção: as acções de Christ<.• (Onsideradas phisicame11te, esta-

Yarn, com cffcito, sob o domínio de Deus, porque
eram acções d'uma crcatura; mns o valor moral
d'aqucllas acções, como dependente da pessoa do
Verbo, não cabia sob o dominio de Deus; porquanto, tudo quanto faz o Verbo encarnado, está sob o
domínio só do Verbo, como subsistente na natureza humana; ou, se cahia, não era senão d'um modo i~t~irnmcnte. geral, ~K1s estava sob o especial
dom11110 de Chnsto, segundo o axioma: cas acções
são do.,· s11pposlos11 1; logo, Christo poude satisfazer
com bens proprios.
198. 3.º Dos, aliás, indevidos. Affirma, com effeito, Vasque\ que, todas as acções de Christo são
~e vidas a Deus por outros ti tu los, a saber: pelo
titulo de creação, de gratidão, de religião etc.
Responde-se, fazendo a mesma distincção, a
saber: as acções phisicamente consideradas, eram,
com effeito, por outro lado, devidas a Deus; mas,
no seu valor moral, pertenciam sómente a Christo,
o qual, por ser cgua 1 ao Pac, não tinha nenhuma
obrigação propriamente dita para com Deus.
Além d'isto, as acções de Christo por serem de
valor infinito, podiam simultaneamente satisfazer
a muitas obrigações; porquanto, o que se paga por
justiça, pode fazer-se ao mesmo tempo por ohcdicncia e caridade, e a~sim ter um valor multiplo.
1 ~19· +º Finalmente, o credor, ou Deus, era
obrigado a acccitar esta satisfação de Christo; pois,
como dissemos, Christo foi, por pacto especial,
constituído cabeça moral dos homens; mas, posto
aqt~elle pacto, Deus era obrigado, por força de fidelidade, a acceitar a satisfação de Christo, porisso mesmo que Jesus Christo tinha sido constitui1
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do cabc\:a e fiado1· do r;cnern humano, aíirn de que
podcssc. em sL:ll Jogar, offcr.t:ccr satisfocc1o; logo.
~·

lII. Da uni versaiiilade da. s,1tis:açà::i de

Christc'

A satisfa\·áo de Christn foi universal, quanto
aos !i1i111e11s e ') tianlfi <ll)S pecc.1dos.
:.!no. 1. f)llt7JJ/ o an .~ home1H. N'estc ponto crrnram
(a; os l'n «ic.1·/ú1,1ci'111us {s L'l°.IX.i, e os Ca/1•i11i.\ta.~.
os Ljllllcs l'11s : 11;1r;1rn ljlll' Christo ~atisilzcra s<'>me11tc pl'ios prc,Jv,ti1wdn s ~·;
(bi Os ./,mst·11i.\/,1s, 'il.lc allirmavarn. que era semipl'lagia11i-,1n> di/er q ttc Christo morrem absolutamenlc por l JJI)·• 11:-- hom..:n~, 'lL1<111jo r.:alrncntc
não merc(ell p<trn l tJL{I) -; ~1s graças verJaJeiramcntc sufliL"icnll's p;ira <1 s;ilvai.;iln;
(e:; F;HtJUC)., e •1u1ros poucos theologos, que ensinaram, qttl' elle ll itn satislizcra p1)r aqudl <1 s pDU·
l'<lS LTL'll\·as l]llL~ rnnlT\' lll :rntes de lhes poder ser
conft:riJo o b<tpti -.. 1111).
Para separ;1r1111b ;1s l"dÍsas qnc são de f~, o ~
certas, d'aqudLi-; que si\ 1 ) Íll(<.!rtas, estabeleceremo~
tn: .. ; prnpo..;i,;•->L' "·
1

20 1. 1 .". f!ltris~o satisfez verdadeiramente por
foáos os f1e1s, afe mesmo por aquel/es que não são
preõesfinados ·'.

1 Te11tlo .: , ta q1 1.:..;IÕI•> al ' ini .l:i.le ,·0111 a questiío da \'ont:idc
s~l rndora de 1k1 ' " · 111u1 111 s 1h ·: ol •,>l!ns não di '..:0 1T.: m ;i ~c~:->c ito
d ell'.1 em Sl'.Pª""'I " , mas tr1c-.1111 n c· l l:1 , 1.; ! ~ve no tra ~ t ; 1 d o da J rcTr;1:t;11'.1 - n :1 t •1da1·ia dili"u <am.:nle Pet.71•ii1s. J. Xlll e .
1-!G: Stentn:p, :-:u1ni11I . th .. > .- :>~; 1'1"<:>·i·.1s Tepe. n. ;o.p e s~g.
Lc o qul'. Jis,en~os ,fr {)("' f 11,,. 11 . 1 ·~ 1 e ~C:f.!.
2 Cfr. //o,i:: •·. :-Í\ ~ l c· 1i:;11i,:. tilc•., J. vo!'. II. 333.

dest1naçiio.

3 O ,;cnt;d<> .: : qu·, ( .!m su' ot l«· rc·c"c ra a sáii -;focií o e o rnerito, para que a o i l JL' ll' ' ~· c 1 ~ :1 1:r11 d.:s li_..: is p0 J~ .~-' crn r~~cbcr a graça e chegar :io ce11, c" 11111 rr111th t•nl.1na as condi-;óes re qu eridas tb
sua pane.

11 ,\

1-!El>EMPl,:.\ o

F' dt• N. sq..;1111du o '/i ·iJenl., ,1ue <ib;1ixo citaremos .
(A) A Fw·ipl11ra .
. (a) S. l\1uln 1 declara ;thcrtamcntc que Christo
sattsf11.era por loJos, principalmente pelos Jieis:
"O qnal t'· sahador de tnd o s os homens, pri11cipalme11fc• dos /ieisn~ .
(b) Alem d'i~to , S. Pa11lo '> llpp (Íe manifcstnnwnte ljllL' Chrislo lllflrn:r;1, ainda mesmo por aqucllcs
que 11Ül1 s:ío pr~dc .~ti11ad()s, pois Ji1.: ">l"ãu queiras
com <l tu;1 cnrn1i.fo pl'l"dcr aquelle por quem Christo morreu" :i: logo: ,o.;11pp(-ll' que Christo morrera
tambL'rn por aqucllcs qt1c podem perder-se, ist<> L;,
que ll<Í<> são predestinados.
(8 i l'cfo 'frad1ccâu :
<a). Porquanto, ll:.-se no Svn1bolo: ((O qual, por
causa de lHÍs os homens e p;ir causa da nossa snlvaçüo, dc~: (cu dos (<.!lls » '1 ; mas todns os fieis, ninda
mesmo os n<ÍO predestinndos, são obrigados a recitar o Symbolo: li·go Christll satisfez por todos, ainda mesmo pdos n;i1.) prcdestin<idos.
(b; Pelo< :01Kiiio fridL 11li110, que diz 5: "Porem;
pos !1 > qut.: mn1Tc11 por todn.1·: comtuJo, nem todo~
rn:cbt:rn o beneli ..: io da sua morte n •
21>2. "! . " (]hrisfo satisfez verdaiJeiramenfe por
lodos os infieis, ao menos paios adultos.
1

E' Cl'l"lo e proxi1110 ,7'1 /(; .
(A) A h"script.
·
(8) l\:l1h kxto.-; em que. se allinna Je um modo
1

I Tim. IV,

10 .

~

<irn i.:st >:dvator onmiu111 hnrninum, 111axi111ejidelir1111.
·' . N;.i l1 .':til!) 1110 pcrJt're illum pro qLo Christus rnortuus cst.
R11111 . XI\, t.' .
1
.
<._!ui 1;.rop1rr nos ho;nin es, ct proptcrnostram sa!utem de~

cc n Llit' ,J. .

1

·n .:: b .

...

Veru'.11 1 ct>i ill c pro 011111ibus morluus est, no n omnes tamcn m•)rtl s e1us henclicium a,·,·ipiunt . Sess. VI, cap. 3.
;,
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CAPITULO III

geral que Christo satisfizera indiscriminadamente

por todos, v. gr.: cc Elle mesmo é propiciação pelos nossos pcccados ; e não só pelos nossos, mas
tambcm pelos de todo o mundon 1.
(b) Pcl? tcx~o e~pccial de S. Paulo 2 : ctSupplico-vos, pois, pnmc1ro que tudo, que se façam preces, orações ... por todos os homens, pelos reis e por
todos aquellcs que estão na sublimidade. . . Porquanto, isto ~ bom e acccito cm presença do nosso Deus Salv<idor, que quer que lodos os homens
sejam salvos, e 1 c11ham 110 co11hecime11to da verdade . .. porquanto, ha um só Deus, um unico mediador <lc Deus e dos homens, o homem Christo Jesus, que se deu a si mesmo como redempção por
todos
·
Aqui S. Paulo supplica que se façam orações
por todos, porque Christo se deu a si mesmo redcmp~áo parn lodos, ma!'. pelo contexto se vê que
a pahn:ra todos abraça tambem os infi.eis, porque
no vcrs1C11lo segundo se tracta dos reis e magistrados d'aqucllc tempo, 4uc ainda então eram infieis.
Por outro lado, tracta-sc dos que carecem de
chegar ao co11hccime11to da verdade, e porisso mesmo dos que ainda não tcem fé.
Nem p1)Jcm opp<k-se as palavras de Christo J:
<e Eu rogo por elles, mas não rogo pelo mundo )) ;
porisso que pelo focto de Christo não orar d'esta
\'ez pelo mundo, de modo nenhum se- segue que
1

1 lpse c~t pmpitiat i~> pro pc ;:~<HÍs nostrís, non pro 110stris
tnntum, scJ ctw111 prn tot1us mund1. J Joa. II 2 •
i
Obsccro ígitur primum omnium fieri ~bsecrationes orationes ·... pro omnihus hominihus, pro regibus et omnib11s qui in
subizmllate s1111t .. . l loc cn1111 h o n~m ct acceptum est coram Salvatore nostro Deo, t]llJ um11es hommcs vu[t salvos fier1, et ad ag11it1011c111 1·cr1t.rt1s vcn1r..: ... ! 'nus enim Deus unus e t niediator Dei
e_t h ominum, lrnmo Christll s .l cs;rs, qui deJi~ reJemptionem serr.etrpsum pro omnrbus . l Tim li, 1-ti
3
Ego pro ::is ro~o, non pro mundo rogo . Joa. XVH, 9 .

4-P

nunca orara por elle: ·principalmcnlc quando depois accresccntara: "Porém, não rogo sómente por
clles, mas lambem rogo pc.r aquelles que hão-de
crêr em mim, cm virtude da sua palavra ... para
que o 1111111do creia que tu me cnviasten 4 (zo); d' onde se vê que cllc orara pelo mundo, afim de que recebesse a fé.
(8) Por Alexandre VIII foi condemnaJa a seguinte proposição: " Christo deu a si mesmo cm
o\..,lac;Jo a Deus por tod os l' sr) pelos ti eis» ~
Logo, é certo que ( :hristn não morrera s1'lme11te pdos fieis mas lambem pelos i1ilicis :i.
:.w3. 3." Cliristo sali.~fci ai11da mesmo pelas crca11ças que 11áo prídcm Sl'I' baplisadas.
F' ensino comrnum dos theologos contra Vasq11q.

(A) J:'script.

(a)° Porisso

que cm parte nenhuma a Es.:riptura cxduc as crcanças do beneficio de redempçáo,
antes pelo contrario, atfirma de urn modo genericn, que Chri..,to satislizeru por toJos.
(b) Além d'isto S. Paulo cn~ina que todos se
justificam e salvam por Christo, assim como todos
pcccaram cm J\dán: " Porquanto, se muito ~; morreram pelo dclido de llm sl"i, muito mais a graça de
D.cus abundou cm nn1itos n 1' ; mas os meninos de
l
l\on pro eis a11ter.1 rogo tantum, st:d ct pro l' Í S qui ~- redi
tur·i sun t p..:r vcrbnm eornrn in nH; .. . ut crc<la t 1111111d11s quia tu
me mi sis t i .
2
Christus dcdit sc111ctip su m o blationcm Dco pro omnibus
et solis tiJdibus .
.
.
.·
l
Jú o Concil. J Car·isiacn (ontrn os PreJestmacianos, 11nhn Jcdarado a mesma coisa : «Christus Jesus, sicut nnllus h0m o est, fuit vd erit, cujus natura in illo assumrtn. 11~11 fu_erit, ita
nullus est, fuit vcl erit ho :110 , pro quu pass~s 11011 tucnt; licet non
omnes pas sionis ejus my sterio n:din-'.1ntur» .. ( /)l'lljlll/h 11 · 282 l.·
~ Si cnim unius] deli cw mulu mortm sunt, multo magr s
gratia !lei in plurcs abuncb\·it . Rom . V. 1.'.
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que se tra...:ta pcl.'...:~lrarn vcrdadeirarncnt<: cm Adão;
log•>, por Chr is to n:u:bcn1 as ~raças sutfü:icntcs parn a salv•11.;átl.
(8) /'cfo 'fradic·ç,fo .
Pelo texto de S. ;\.gostinho (Contn Jul. IV,
42 ): "Porventura eis meninos não são homens, de
modo l]llL' 11;111 diga res1wito n ellcs o cnc foi ditn
que Deus quer que todos os homens se salvem» •.
(C) /'t'/a mzâo 'flll·ol.
rkllS l);J() dL'S:111lp:u·a llill~lWtn, SCm SCr pítnlCiíO dcsa1111'<trnJ.1; m:1s, se ( :hristo não _.;;.ltisfez pJ r
aq11t_·llcs rn'.!11i11n.;, ~·crtam.·11tc os dc-;ampara; nntes
de ser p1>r cl ks ,ksa111parad logo_
'.!o I · li. (J11.111/u .iris }'l'Ccadus.
1 );

1 ••

<1hrisfo satisfaz verdadeiramente por lodos

os p eccados, quer o original, quer os qcfuaes, do

genero humano.

I-:sta prnposic;Ío ~ de .f'J para_º:' peccados dos fieis,
1'ar:1 os pc-:.: ~llLH dos inlh~ls'._ commurnmerte
ad:nittida l';1r:1 o l'ccc:d(> original dos menir.os.
,

t:

cerlc1
(Ai

Fscript.:

(a1 porqu<111to. c\1)r._:s-;a111cntc: se allirm;1 de um ;nojo
l]UC Cill'i·;to, satislizcra por tuclos os pc.:cados: <•Ü
qual se c111rcg11u a si mesmo por nós, pan nos rcrn:r
de tod,1 ,1 i11iqili.f,1,fr,, ~ . . . •(U sangue de J1! :r ns Chri~to
purific:1 n('" d~ !1"10 o jXCú1du :- • :i.
tb: l>ccl.1r.1 se, ak:11 d isto, especialmente que Chris-

gcral 1

to _
,ati.-.!iza:1 pl'.l11s pc.:cadDs, commctidos no tempo Jo
Velho Testamento: "I 1nra rcJe111pçiio das prcvaricaçóes
que e\istiam sub n pri111(•i1·u '/'es/,1me11lo» '.
18) /,efo r,1,-.io !f1colo ,1.!,·1ú1: Em vista do que fica iito aci:11a, Christo ~ lledcmptor e Salvador de todos os
homens ; mas nii1> p<'1dc 111crecer vcrdadeinmente este
Numq·.Jid p:1nuli honiin ·.·-; non .sunt, ut non pertincat ad
~st vult omnes 'al1·os ltcrt.
~ (l:ll ddit --~rnqHis•1m 1'1'0 nnbis, ut nos rcdmeret ah c11111i i11iq11ir,1tc _
J
S.ingui> .1~ s t1 1:J1ri ~ ti c:n1u;i.Jat nos ab omnipeeêafo . Tit .
1

eos quod dictum

11,

1

+;

l

.fu,1.

1, 7 .

1 ln red :?1nptioncm c::iruin pr•1:Yaricationum :iure enint ~uh
priori tesfamc11to . /JC'l-•r . IX, '-'-

titulo, se não satisiizc1· p<w todos os pú'l'ados J~orquo_n
h1>m L:r.1 un~ ;111ico pcc..:ado pt.:lo gual nao sat1sf1zcr:1, h:1vcrnt por:ssn mesmo um homem do qual n:ío
poderia dizc1·-sc Hedemptor.
_

t?, se

:2.11'.1. '2." C:hrisfo não só nos libertou aa culpa
mas lambem do realo da peqa, cmq11anto solveu o

prc..:o su11icientc par:1 tirar t_oda a pen:i _dcrida ao pcccado, com 1:1 nto •pu.:, tod;1V1:1 , ..:0111:n1mll1uemo.-; com a
sua p:ii\;lu r-d. : fé e p\.'.la ._:;1ridadc.
(A) /',\cnp/. : .. Llle :ne.-;1110 torn<•ll sobre si as nossas
cnfcn11id.1d-:-; c ic;~o11 ;;-.; noss; ~ ;; d,',n_:s., 1; mas pDr estas
c~1krrn1d:1d\'' e d( ,;-L':< lk\·,- rn t· 111u1,kr - 'e as 11en:is de v1\Lt_s .ªº 1•ccc !lln: c(>J~w ..:••n"l:l do _1e1:sic1t!o seguinte:
~ h>1 ter1do_J'º1· c... 11~:1 d:1s nos --:i;-; 1111p11tf,1,frs:- ~, e pela
liltc1-prct;1,:.10 c(l1n:1:1111·, d"s 1'<:lll"L:S.
181 N.1;·.iu ihen!.
ia) Cl11ist•1 ~;;1ti--.L11t: 1-.!· 1 P"'" 111'1s, libertou nos dn inferno ::: 111;1~ '• li\ 1:a ;11L: 11to Jo i11:'crno im11(Jrt:1, pelo menos, :1 ltlil·rt:1ç :ín lla l't..::l :: t.:t..:rna ; logo.
1b; ;\km d"is-.;; ,, cm vista ,lo q11e fiei Jicto, a s:Jlisfocão Ul' Chris ln ~ d <.: 11111 ,-;dor inlinilo: mas aquillo
que é ,lc i11linit•i ral"r, niío s< -> p1-1dc tirar a macula do
pccc :1do, :n::-; 1:1;'.·,b :: m 1:r:1:· t•l Ll:t :1. pc11;1 dc,·i,fa :10 pcc ~a,lo, e tantd m:11S q :1l' " 1~•: .:..:.1,\n 11111,ona. entre OLitr::is
c oisas," rcal11 d:1 p.-na,
P()ré111 para de Li.:1•1, "i.:1' tir:1d:1 esta pena, é necessario ']lll.' 110" scjalll :tppli..::1da--. •ts satisfaç(i1.:s de Christo: o <]l!C sL: L1z 11dos ~.1c;·:11nc11tos, pelo s:1crilicio da
:Mis~ : 1, pela 1--:. p:h : :1r i -lad-~ c 11":- 11utras 1ibras d1ristiís.
-~ot i. ( :1Jru !l.1no . />os/o •111•' ,1 s,1/i.~/;l(â°o ,{e (.'/wi:;lo
Jiira <'111 si lll<'SJl/u p:·1 ·f~·ilis:•i111.1 1' u1ii1 ,·1·s,lf, '-: 11cú:ss,11'i11
que os ,1d11l/os imitem <l f,'/iristn pc1cie11/e e t'om dfo s,11

. Vc-1·,· L111~ 11< 1rcs n, , .;i:-.. -; i1._·,,_; 111li1, l't dolores ll'l<tr os irsc
p11rt :n1t . /.-:,1. 1.111, 1~
V(dncr·:1'.lh pr•>J't.::· i;:iqrlitc1/,·s 110-;t1·a~.
"'J"i -.:i-ip11:1 ll'l; .i~ r1·l ~it. 1h: knc:ll'<ll'lllll, d tr;1ns1ulit in
rcg(1c<11J l-'ilii .;(:-~cli<>ni,_ , l<l', in q11" lt<tb<:tlllh ;·cd1:111ptio11cm pc:r
S;lllgLHt1Clll --111,, r:T11S"i l•)(1Clll p•.'c" -:a t<)]'l(Jll ... 1-.t \'OS :um mnrtui
es~L·tis in d . .·-i~·ti" . . l·onrivilii..:a\'it •.:11111 illo~ dnnans vobi.:. 0:11nia
th-licta; de:-:11< 'l'''"' _:i.h-,· ::"" n 1H ,_.,_.,.( c·hiro.~n1phu1~1 d::cTeti, quod

crat cO(l\r;l'·1uni 11nb1 • , c t 1p>1.:m 111ltt 1.k med10, afüi-;cn s 1llud .:ruci ... , <:oi L_ ,:; : lf. 1:1 - 1.1i - C:I S. '/71. q 41), a. :;._;_
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pt'fos se1u p.:.:c,dos p,Jr m'!iu de obra; boas,
se q111;el'e111 sei· sall'os.
E' certll C?J~t~a os prot_cstante5, que por tal modo
exaltam a perfc1çao das satisfações de Christo, que, segunJo ell~s~ aos pe-.:.::adores não resta obrigação nen'.iuma .ª s;1t1slazer, e ba~ta sómente a fé para nos serem
aprhcadas :is suas sat1sfaçôes e meritos 1.
Prov.
(A1 /'t'/a F.~cripl. Porquanto, Christo declara aberta1~ente, que ningucm pódc fozer-se seu discipulo, e
poi-1sso mesmo s<ilvar-se, se não levar a sua cruz: 1Se
;ilguem qt1izer vir :1p<'1s de mim, negue-se a si mesmo,
t11me ;1 s1.1;1 cruz e s1g;t me» 2 ; o mesmo nos ensina S.
l'edru, q~1~ ( :Ji!·isto s<;1freu : «para que seguíssemos os
seus vest1g1os,, J; e .'l. Paulo suppõe manifestamente
que n<!s núo. podenrns ~er· coroados por Christo, se com
d 1e 11 :111 sl>ll remos : "~ornos., na ve 1·dadc , herdeiros de
l )cus, e colicrdciros de .Jesus Christo e se todavia
.
,
'
'
'
so 11 r.cmos e par;~ sermos glorificados» ~ ; porisso, diz
de s1 mesmo: « l•,u que agora ~oso no meio dos soffrin~entos p<_ir '.1mor de ~-<'•s, e cumpro o que falta das paix.~Jcs _de ~Jmst!l na 1111nh<1 carne pelo seu corpo que é a
Egrcpt" ".
C~rn elfoit(~ e_stes testemunhos, e muitos outros que
podc~·1;11.nos rc~enr, prnv;11n cvident.cmente que a paixão
de Chnst(), nao obstante ser cm s1 coml))ePa deve ser
por nós completada, cmquanto é nosso d~ver ~omo seus
membros. ser semelhante ü nossa cabeca seguindo os
seus vestigins, le\';111do a no~sa cruz e ;n~rtificando as
paix<1cs, p:ira d'es!a ma~1eira nos serem applicados
os seus mcritos e sat1slaç11c~; logo, não basta a fé, posto que de bo~1 vullllhle confessemos que ella é absolut_<,trn~nt~ ncc.css;1ria, de maneira que as obras feitas sem
fe sao 111ute1s para a salvaç;ío.
, 1 Cf Moclhcr, ."".ymholism,.~ _XXI-XX II; Ste11tr11p, Soteriol.
th. :-i; 1Jo.1S11<'/. l-.:-.pos111u11 de la 1·01 cathol., VIII.
2
Si q ois vult post me vcnirc, ahncget semetipsum tollat
crucern suam, i:t scqtwtur m·~· ;H,11t. XVI, 24.
'
.i
llt o:c·qu:1m1111 \·est1r,1:1 L'JLh. 1 l'ctr. II, 21.
' . I lcrcde-; quidern Dei, s"<>haedcs autem Chri·ai, si ca men
comp~umur ut ct coni-:l1mli..:e111ur. Rom. VIII, 17.
'' Qu1 111111~ µa1i.k~i ll_l 1:assi1>nibus pr9 rnbis, et adimpleo ea
4'.1a: desunt pa~sionum Ums11111 «:irnc mea pro corporeejusquod
e~t ecclcs1a . <.oluss. 1, :.q.

4V

(8) Tr,1dic. Pelo Trid. onde clarissimamente se
propõe a doutrina catholica com estas palavras 1 : e< Por
esta ral.áo os homens justificados quer tenham conservado perrctuamente a graça recebida, guer a tenham
recuperado depc•is de pcrdid~1, devem ter de a ntc dos
olhos a pai avara do Apostolo: «Abunda e em toda a
obrn bo,1, sabendo que n rnsso trnbalho não t:· baldado
diante do Senhor; porisso que Deus n;fo é injusto, para
se esquecer da 110.\sa obl'a e do amm· ~iuc mostrastes em
seu nomen. E: ":-.!Cio quciracs perder a voss;t conlian
ça, que tem um,1 grande remuneraç~lo».
E porisso, aos que operam o bem at~ ao tim e csper:im cm Deus, deve ser proposta a vida eterna, n:to
só como ,/.!,raça misericordiosamente promcttida aos filhos de Deus, •nas tambem corno recumpmsa, cm vista
da promessa de bcus, que deve tielmente retribuir ;1s
boas ol'1"as e meritos dos mesmos. o

(C) !?az,fo theo!.
(ai Não obstante Christo ter sutli..:icntcmellte s:itisfoito 'pelos pcccados do gencro humano, todavia, cada
um deve procurar os rcmedios da propria sah·:1çáo. l'orqu~ a sua morte é como a causa univers:il da salvação,
assim como o peccado do primeiro homem foi como
que a causa da condemnac5o universal; mas a causa
universal deve applicar-sc e~pecialmcnte a cada individuo, para participar do cffeito da causa universal : por
outr? lado, uma tal applicaç<io dos mcritos de .Jesus
Chnsto faz-se pela fC:, pelos s;1cramentos e pcl;!s boas
obras;
t.
. _ (b) Alem d' isso o adulto deve prcparar·se para a jus·
t1hcação por varios actos que se descrevem Ili> T1-.1Cl.

'ºrº

. 1 lia.: igitur racione juqiti..:;1fr-; horninihus, sivc a-:.:..!i'l'llll
gratiam rcrpccuo crinscrvavcrint, sin: amissam rc..:u;ieravl'ri:H,
pr?ponenda sunt Apostoli verh.1: «Ahu11,L1te i11 011111i opere bo110.
s-:1cntcs quod labor vcster non esl innnis in Domino; non enim
injustus est Deus, ut nhii~iscatur opcris 1•c.<tri ct dilcctiu111s, qua111
ostcndistis in nomine ipsius." Et: coNolitc amittcrc ,-onfidentiam
vestram) quc:c magnam hahet remuncrationcm ... Atquc ideo hcne
opcrant1bus usquc in finem, et in lko spcrantihL!'i pro;,.mcnda cst
\'lt<~ xtcr:na, et tanquam gr,1ti,1 tilii,; Iki per Chrisurn .l.:sum misericord1tcr ?>romiss<1, et tanqum merces eK ipsius Dei rromis~io
nc bon1:s ipsorum opc1·ib11s et 111critis füleiitcr rcddenda. Scss. VI,
cap. rti,
t S. Tlw111., C. Gcnt., !. IV,..:. -15·
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da

Gr,1<\1, e nií11 pc'idc perseverar no estado de graça

sem as linas obras ; mas isto suppõe evidentemente a
co0peraçáu de cada urn,. q:1e1· para expiar os proprios
pccc1dns, quer para pt:rscvcr;ir no bem.
Consta tarnbc1n, 1~or outro lado, pela experiencia,
que ainda mt:s1110 dq•Pis da Rcdcmpção, fica nos justi~
fic::tdos a cnnc1q~i..,c··11ci;1 <' :1s paixiícs:. rn:1s não poderemos vencer as paix•ícs scn:ío mortificarmos a carne:
«Os ,1uc s:io d<: Christo cn1ci11caram a carne com os
seus vícios e co1h:upiscenci:1s» 1 ; logo.
(C) Nem se diga que por isto se foz injuria üs satisfa~<>cs de Christo; p11rq11c o valor satisfntorio e mcritorio das no,s:1s :1cc1Íl'S ,lcriv:1-sc d:is suas s<nisfocõcs e
conduz ü sua gl<>ria: cd1.lrq11;;nto, corno diz o :.r,·lde11l.
(log. cit.) o mesmo \ .liri~to Jesus faz constantemente
fluir a virtude, corno ;1 cabeça nos membros, a videira
nos pimpolhos"'.!; as 11• 1ssas obras não tiram mais satisfação de Ch1·ist(I, do q11c os pimpolhos tiram a gloria
da videira, dando b(lns frudos; e até mesmo: como diz
Suan'\ :i: •Ísto mesm(1 c~alt:i os me ritos e a satisfação
de Christo e mostra a sua c1licacia, porque não só satisfez por rn·1s, mas tamb\:111 nus fez seus cooperadores,
ou para a nossa s:1lY:1ciío, q11;1ndo nos dispomos para
ella e satisfazemos pelos nossus peccados pela sua graça, o·.1 par:1 a ,L1s nt1trns, ;Jliando lhes applicamos os
sacramentos ou as satisfaç1-1cs:i.

t
(~ui Chri<Ti ;.;11111, ,·;i111c'!11 ,·,i;1m cru,·1ti\:•cru11t (ctm vitiis ct
.:on;:uris.:cntii,. (;,,1,11. V, ·11.
2
<:11m l'llÍlll. 11! 1it 'fri.lt'n/. (1. cit. ·1, illc ipse Chriqus Jesu' t anquam c;1pu! i11 m.,mhra, <:t r.111q11;1111 Yiti~ in pnlmi!cs in
ipsos justilic:a10:; j11µ1k1· vir·t:it•.·111 rnt[u;1t. ll"f" IV, se,;r. :>, n. lO;
dr. Uxl'llh,1111, oi-. cir., ,.. ;;, i" ::,.1 ..\'krito igitur ait Tride11t.
(scss . .'\!~',e. HJ: oOmni" _glori;iti<) 11'.''!rª. i1i Clu:is_to cst: in quo
vivimus, 111 q1w m<:rl'lllllr, 111 q1tn ~a11sl;h·1111us, tac1entes fructus
dignos poenitc11t1;1..•, q111 ex ti/o vim h;1henr, ab illo offeruntur Patri, <!I per i//111n accepL.i111:r a l';itrc".
·
:i
l fo,: i1,,;urn m:ll,;is n!Ollit merit:t ct satisfactionem Christi, ct o~tcnclit cj 1_1, l'!li,·:1ci;i'11, T1i;1 nrm mlurn sc1tisfccit pro nobi$,
scd et1<1m nos l;i..:11 çnopcraturcs suos, vel ad nostram salutern
cum aJ i!lam dis;1011imur, ct pro pec~caris n?stris satisfacirnus pe;
cjus gratiam, vcl ad alienam, cum al11s :ipplicamus sacramenta vel
rntisfoctioncs.

Art. 111.--Do merito de Christo
Depois do que dissemos sobre a satisfação, resta-nos (_fü;putar sohrl' o seu merito: pela satisfação Christo repnrou a otfcnsa feita ~l Deus: porém
pelo rrn:ritu rcstitui11-110s os bens perdidos pelo pcccado: o qul' dis--cn10• da t~erfri1.;<í1) e dn 1111iversalidade da satisf;11;iío de Christo, l; rnmbcm verdadeiro a respeito do mcrito: scrlÍ, porll.lnto, bastante
tk,:larar a exish'llCid e o ubjeclo do merito.
I. Noçã::i e exist:::r:ci3 do r-:-ierit:: em Christc
'1.<>7 •

I ."

JVuçãu:

tA) ,\lcrito cm geral ou obra mcritnria, é toda
a obrn digna dl! premio: porem mcrito sobrc11alural é a obra sobrcnaturnl feita por Deus, du L]Llal
nasce, posta a di,·ina ordcna~üo, o direito ü retribuição sobrc:iatural.
(B) l :· de Jois modos :
(8) Mcrito de c011,fig110 é aquillo que e proporcionado ao premio que se deve obter e ao qual é,
porisso mcsnlll, devido o ~1remio por justiça, ou ao
menos por fidelidade;
(b) mcrito de cmTf.(rllO L; aquclle que Jc si não é
proporL·ionado ao premio, e ao qu;il, l'orisso; s(> l'ºr
dcce11cia, é devido o premio j.
:!q8. :!.º l'.xisll'm;ia
(A) é' de fé que C'1risfo 117erecera para qós a
graça, como co11sfa:

(8) do 'frid('flfi11(): ,, SL'. algucrn disser que os homens si'ío justilicaJos sem a jnsti~·a de Christo, pclaqual mereceu parn nús o sermos justiticados, seja
1 Cf. S. 1hrr111. LJ· 1q, a. :i--1: 3.1, :1. 3: S,1/111.1111. Ji>p.
XXVlll; S11.1r<''í· tiisp. XX\IX: /,e;.;rand, diss. IX, e. 1; Bill.
Jiss. XIX, a. 1-J; Strntrup, th. 25<17.
~ !>-.: merito fusius cfüputatt1r in 1i·. de Gr.1tiii., n, 184 e
ses.
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[)0 MYSTERIO DA REUEMPÇÁO

anathcma
Apresentaremos os textos da Escri pturn quando traclarmos do objccto do merito.
(b) Ra1ão tlwo!.
Porq uan tu, mereceu vcrJadeiramente aquelle,
cm cujas acç{>cs se l'ncontrarn toda:. as condições
requeridas para o rncrito . .\-las é isto o que se dá
com respeito üs ac.,:f>cs de Christo.
.
Porquanto, as condições ncccssarias para o merito são du p<irte do agmte o estado de via e de
graça; Ja parte da obra, liberdade) honestidade e
sobre11at11ra!idadc; da parte de Deus a promessa.
(3) 1\a verdade, Christc> era viador e porisso acha'
'
va-se cm estado de merecer, quer da parte do corpo, que ainda n:ío estava glorificado, quer da parte superior da alm<1, que ainda não gosava das delicias que dimanam da visão beatifica; e por outro
lado, estava cm e.1·/ado de: graca ·
"
, '
f,b',i as suas obras eram !ii1res' honestas' sobrenaturacs, feitas por ca11Sa de Deus, segundo aquellas
palavras: «Cll fm.;o sempre o que lhe agrada»!; e
até as mesmas obras, cm razão da dignidade da pessoa, eram proporcionadas no premio;
(C) havia linalmcntc promessa divina, por for~a da qu,11 podia merecer por nós, como nossa cabc\a mur<-11, ~cgund1> as palavras de Isaías: «se
dcposer a sua nlma pelo pcccado, verá uma gera-

449

i> 1

\

'

~áo longcva))

J.

:rnq. Coro!larios.

(a) ·Christo come~ou a mc1·ccer, segundo a opinião commum, desde o primeiro instante da Encarnação: ((Entrando no mundo disse: não quiSi quis dixerit lrnmines sine Christi justitià per quam
nobis meruit justific·ari, A. S.
'
i
Qua: pla..:i_rn sunt ei facio sem per. Joa . VIH, 29.
1
S1 posul!nt pro pcccato animam suam, videbit semen longacvum. fs,1 . Lili, 10.
1

zeste a victima nem a ohlação ... e diceste então:
eis que cu venho, para fazer a tua vontade, ó Deus» t;
porquanto, uma tal oblação foi grata a Deus ~
.
. .
'
ponsso mesmo m~ntorw.
. (b) Além d"isso, durante toda a sua vida, sem
mterrupção, mereceu por todos os actos humanos
que praticou, sendo livre cm todos clles, ao menos
sobre as suas circumstancias, e por outro lado, todas as suas ac~ócs, cm vista do que fica dicto, tinham todas as condições rcgucriJas para o mcrito.
Porisso, cmqu:.rnto veneramos na nossa alma os
varias mystcrios que precederam a sua morl<.:, é
é provei toso pcnsnr niío sô nos exemplos, mas tambem nas graças que nos mereceu por tacs a.cções
e estimular-nos poderosamente a imitai-o.
(C) Mas particu larrncn te mcn:ceu pela sua
paíxão e morte, as quacs, posta a ordenação de
Deus~ foram ordenadas para cumprir a obra da redempção; porisso, a nossa rcdempçáo attribuc-se
maximamente ao seu sa11g11e e á sua morte: '~O
sangue de Jesus Christo seu Filho purifica-nos de
todo o peccado• ; «fo-;te remidos, n<io pelo ouro
e prata corruptível . .. mas pelo sangue precioso
do quasi curdeiro immaculaJo Christon 2 •
(d) Porém Christo niio mereceu depois da morte : porque para o mcrito requer-se o estado de
via, o qual, segundo a ordcnaç<io divina, deixou no
mesmo instante da morte.
Porisso disse o proprio Christo: «E' nccessario
que cu faça as suas obras emquanto é dia; chega a
1 lngrcdicns mundum dicit : hostiam et oblationcm noluisti . . . tunc Jixi: ec:ce vcnio utfaciam,Dcus, voluntatem tuam. He-

br. X, 5.

i
San~l~i~ J. Ch. Filii ejus emi.:ndat nos ah omni peccato;
non corr~ptlb1hb_us a~ro ct nrgenro rcJempti cstis .. . , sc<I pretioso san.w.imc q1ws1 ag111 1mm:1i.:rJ_lati,Chrisu. /. Jo.1. 1, 7 ; l Pdr. J,
19; vc tamhcm os textos c1tauos 11. 18..j .
Theologia Dngmati.:a -Vol . IV
~~)
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noite onde ninguem pode obrar Jl 1 ; mas as expressões <cdia, noite>; são metaphoras com que se_ designa a vida e a morte de Christo; logo.
Porisso, diz tambem o Apostolo~ : « Offerecendo porém, uma victima pelos peccados, está para' semrre sentado á direita de Deus, esperando
quanto ao mais que os seus inimigos se ponha~
como escabello dos 'seus pés. Porquanto n'uma so
oblação consummou "'para sempre os sa11cl~ficadosn .

II. O que Chrieto nos me:eceu?
Pdo peccado original, o~homcm-;inha perdido:
r .ºos bens sobrcnaturacs, a saber, a.graça e a glo-

ria; 2 .º os bens prctcrnaturac.s, isto~ a immuni~a
dc da ignorancia,concupisccnc1a, dôr e morte. Chnsto pelos seus m -~ritos rcstituiu-nosestes bens, mas,
pouco a pouco, alguns na vida presente, outros,
porém, na eterna.

sobrenaturaes.
(A) Qua11/o d graça: Christo mereceu sufjide11.t1?me11/e 3 para f.'.J dos os lwmens, quer a graça hab1t11ai (ou a justiLrnçiío), quer as graças actuacs que
prcpàram ou a(ornpanham a justifü:_ação. .
(l) Escnpl. Quanto á graça habitual, dize-se:
210. 1.º

Q11.:rnlo aos bens

«Vimos a sua bloria .. . cheio de graça e de ver•

f

•

•

''-Me opmtct orcrari .orcra cj;1s donec d1es est, vemt nox
quando nc.mo pnt<:~t orcrar1 Jo,1. IX 1 +· .
.. .
.
2 Hinc aukm unam pro rc1xa t1 s otferens ho,,uam rn sctr.p1ternum ~cdct in desterô Dei , ti<: cetero exspcctans donec ponan tur inirni.:i ejt1s s\' al ·c ll11111 p<·dum c:ju ~. L'nâ ei!im ob/at1one co11sw1111u11·ít

in

sc111p1t1·1 ·1:1-111 .<·,111aijia1tu> .• Hebr.

X,

12

e scg.

.

Dize-se sujf âeutemmte n~o c!hrnzme;ite, porque Chr1sto
mereceu na \"crdade:, que a to<los lns~em otlcrcc1das as graças,
~uer proxima quer mrtliarnmentc; mas taes graç.1s podem _repel)1r-se, e realmente siio rcpdlidas por a lguns por sua · propria culr.i, corno 01ais hll"samc11tc se decl11rn no Tract. da graça.
l

dadc ... e da sua plenitude todos recebemos» i;
logo todos recebem, ou pelo menos podem receber
da plenitude da graça que Christo possuc, e cuja
participação nos mereceu.
Tambem dizem respeito aqui os textos acima
citados sobre ti satisfaçâo, onde se declara que nós
fomos justiílrndos por Christo: porquanto, a justificaç<fo faze-se pela infusão da graça, e por;sso merecendo a nossa justillca~iio, mereceu a grnça.
Quanto á gnH,:a liabitua/ e actua/: u O qual nos
abençoou com toda a benção c~piri tual nas coisas
celcstiacs cm Christo .Jesus,, ~. E na verdade, n'cstc texto se dcclnrn, q11c Deus derrama sobre nós
toda a bençüo espiritual. isto é, toda a grn\:a habitual e <lt.:tual, cm razão dos mcritos de Christo.
(b) O /i -idrnti11n cnnfüma isto mesmo :1 : 11Christo pela sua santissima raixão no lenho da cruz me- rcceu-nos n justifü.:açiío». E na verdade~ aquclle
q uc merece a justificação, merece porisso mesmo
as graças actuacs para a obter e conservar.
Consta, além d'isto, da praxe da Egrcja 1 a qual
p~dc todas ns graças pelos meritos de Christo:
quando Jiz no fim das orayõcs : Por 1wsso Senhor
Jesus Chrislo.
2 r 1.

(B) Q11a11/o á gloria .

(8) Christo mereceu ':ufficicntcmcnte para todos
os homens a vida eterna, isto é, a gloria. quer du
alma quer Jo corpo. E~cript. : "Consummado, fczsc para todos os que lhe obedecem causa da salJJaçáo dff11a n • • • «Assim como todos morrem em
1
Vdimus f'loriam ejus ... plenum t-:rati.ie ct veritaris., . et
Je ph:n itudine ejus nos omncs accepimus. Jo,1. I, 14-16.
2
Qui henedixit nos in 0111ni hcnedictione spiritm1li in coe.
lestibus in Chri~ro .lcs:J . Epfies. 1, :1.
:i Christus sua s<incrissim :i ;'assione in lif>lllO <·ru.::is nohis
justiti..:ntionem mcruir. Scss. VI, '"ªí'· 7.
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Adão, assim lambem todos seráo vivificados c:n
Christa>i 1.
Rai_ão theol. Aquclle que merece o meio essencial pc.ra o fim, merece t-..,orisso mesmo o fim; mas,
em vi~ta do exposto, Christo mereceu-nos a graça,
a qual é meio esscncinl rara a vida eterna: logo,
tambem mereceu a vida eterna.
(a) Christo trimbem nos mereceu os bens naturaes, emquanto sl'rvcm parn a salvação. Porquanto, os ·Jens que são uteis para a salvação, são por
isso mesmo outrns tantas graças de Deus: mas, em
vista do que fica dito, Christo mereceu-nos todas
as gra<;as que servem pma a salvação.
2 r :i. :i .º Qiuwto aos bem: prefer11aturaes. Como
já o dissemos, estes são a immunidade da ignorancia, concupisccncia, dôr e morte. Sobre estes tres
bens ha trcs coisas a estabelecer:
(A) Chris to não me,.ec<?u que estes bens nos fossem resri111idos na tJida presente~ Porquanto
(1) consta por uma triste experiencia, que nós
ainda mesmo depois da R.edempçáo, estamos sujeitos á ignorancia, ú concupiscencia, á dôr e .â
morte.
(b) Além d'isto, era CO!l\'enicnte que nós coorerassemos para a nossa propria salvação, seguindo
os vcsti:;ios dl: Christo; mas toda a vida de Chris10 foi cruz e martyrio; logo, crn conveniente que
permanecesscmos rnjeitos ás enfermidades d'esta
vida ; se soffremos é para sermos glorificadosn ~ .
(G) S:! os homens que veem para Christo, conseguissen logo a immortalidade e a impassibilidaCcnsnmmatus, factu s est onmibus ohtemperamibus sibi
c:msa sa/utis aeternae . . Sicut i11 Adam omnes moriLJnrnr, ita ct
in Christo :>mnes Yivif.c;ib11ntur, H<'br. V, <1; l Cor. XV, 22.
i
Si tarnen ç<on1patimur, ut ct çonf(IÕritice1nur. R<>r11 . VIII,
t

de, seriam muitos os que correriam para elle, movidos mais por estes bcneticios tcmporaes do ~ue
pelos espirituaes, e d'cstc modo os homens senam
como que compellidos a receber a fé, e d'csta maneira se diminuir.ia o merito d'clla. t
213 . (8) Comtudo, Christo mereceu que a ignorancia, a concupisccncia e as dôrcs, não fossem dominadas na vida presente; porquanto,
.
(a·l d'uma parte, deu-nos o exemplo de pac1encia, pelo qual somos estimulados a sotfrer com pacicncia todos os dcfei tos e dôres;
(b~ e akm d'isso, mereceu que as dôres que soffrcmos na vida presente, augmentassem no ccu a
nossa gloria, segundo aLjuellas palavras de S. Paulo: <<Gloria mo-nos nns tribulações, sabendo que a
tribula~ão opern a pacicncia, a provação, e ~pro
vação a esperança» ... uo pezo da nossa tribulação é momentanco e leve, e opéra cm nós um pezo etcrn.> de gloria» ~.
:i 14. (C) Finalmente, Christo mereceu que t<?das estas enfermidades fossem tiradas na outra vida. Porquanto, mereceu para. todos a vid~ e!crna
e a visão beatifica: ma~ na vida eterna nao ficará
nenhuma enfermidade ; logo.

III.

o que

mereceu Christo para si

:i 1 5. 1 ." Christo mereceu para si, quer a gloria
.
do corpo qua a exaltação do seu nome.
(A) A Escript. declara abertamente _q~c Chn~

to fôra glorificado por causa da sua pa1xao: «Ve1
2

S. Thom., C. G~nt. l . IV.1 .: . 55..

.

.

_

Gloriamur in tnhulauonibus, sctentes quod tnbul3:tto pa
tientiam operatur, patientia aute~1 pr?ba.tionem, probauo vero
spem ... momentaneum et leve tnbulauoms nostrae aeternum glonac pondus operatur in nobis. Rmn. V, 3-4; ll Cor. IV, 17.

17.
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mos a Jesus cm ra-{áo da paixão, da morte, coroado de gloria e honrnJ11 ; mas aqui tracta-se da gloria do corpo; porque Cbristo Já desde o principio possuiu a gloria da tllma ou a visão beatifica;

logo . .
Christo mereceu tambcm a exaltacão do seu
proprio w>me, isto e.\ a adoração das ge~tcs, a diffnsáo da sua Egrejn,e n't1ma palavra todas as honras que jú n!ú:bcu ou receber~ . Por\.1uanto, depois
de referir as suas ht itr1Ílhaçr1cs e paixões, S. Paulo acaesccnla: "Foi pori.Hu que tambem Deus o
ex.altou, e <leu-lhe um nome que está acima de todo o nome, para que cm nome de Jesus todo o
joelho se dobrasse., ! .
(8) Por outro lé.!do, l! mais perfeito ter alguma
coisa pelo mcrito do que sem merito, cele1-is paribus; mas Chri.sto, rodia , ~em imperfeição alguma,
merecer a gloria do corpo e a exaltação do nome,
não ns possuindo d~sdc o principio.
2 1G. :2." Cliristo !Ido maeceu para si a graça
habitual ou a gloria da alma. E' opinião commurn.
Porquanto, c1n \'Ísta do que fü:a dito, Elle teve toda~ estas coisas, d~sJc o principio, como devidas
a s1, cm razão da un ião hypostatica: mas aquillo
1 Viil L·,m1 s,.lcs1.1m JJro1-:t :•r p.1.1:iio11<'111 mortis, glorin et :ionore corona tum . llcbr. 11, q.
~ 'f'ropter q11od d-· l>cu ~ cxalcavit illum, et donaYÍt illi no·
men <pod e'<: sllpL·r omne 11c-1·wn, "' in nomine .lesu on: ne genu
Jic,·rnrur. Pliilip. IL •1- 10. Op1i'1ia111emc ad\'crte S. Thomar (Comment. in EJ'. ~- l'aul. ibi) 'l !lc aqui se folia da triplice exalt<i<;ão de
Chri sto que rnrrespondc á >t1<1 tripl ice humiihação: (a) glcria de
resus ~ itado aexal1;1vit illurn•, :1 qual corresponde á sua eximmiç:ão
«exinanivit scnetipsum • ; (b) ,, 1wtUic,1ç,fo da dii•indade «donavit
ill i 11o men . .. ., q11e cotTt~pcmle :'i humildade sob a qual occultara
a sua divinJaJe «fornwm H:n- i a i:~ ipicns•; (o) a reverencia detoda a creatura "omne gcm.: lk:cta tun, que se oppõe á humildade
q:J e soffreu opprohrios • humiliavir se me1ipsum factus obediens usque ad mortem» .. .

q11e se l<:m desde o principio como uma coisa devid<L já não pode mais merecer-se; logo.
Por outro lado, o principio do merito não cáe
soh o mcrito, ao menos de facto; mas a graça habitual é principio do merito, não sendo acto nenhum nH:ritorio, senão proceder da graça habitual
como de principio efü:: ctivo , como se demonstra no
Tracl . da (;raça; logo .
2 17 . Ahaixo exporemos, se Christo mereceu
para os Anjos (n. :i54).

Art. IV. Do Sacrifício de Christo
2 1 8. ( :hristo remiu-nos, com etfcito, pela satisfação e pelo mcrilo ; mas não obstante todas as

suas íh.\'.<Ícs serem satisfatorias e mcritorias, comph.:tou : todavia, a sua obra pela suet morte, que é
um sa(rifi(io vcrJaJciro e propriamente dito. E
para melhor intclligcncia d'isto, fallarcmos ; 1.º do
Sacrificio cm geral; 2." do Sacrificiu de Christo na
Cru\ .

I. Do sacrificio em geral

1

1 • " ]\Tocão :
palavr;{ sacrificio, quer dizer, o mesmo
que fazer uma coisa sagrada, e porisso, designa a
acçü11 pe la qual algumJ wisa se torna sagrada. ~o
SC11tido luto define-se toda aquella obra bôa, quer
interna ·quer ex terna, feita cm honra de Deus; n'este sentido se diz: "lrnrnola a Deus um sacrificio de
louvor» i.
2 1q •

(A)° A

1 CL S . Th. 2. 2. q. 185; Suarer , de Eucharisti:l, disp . j3;
Lugo, d<.! Euch. di,p. XI X, scd. 1 ; St<'.11tr11p, Sotcriol. e. IX, sect.
2; A <:,rve, Thc Scriptural <loct rinc ot sacrifice; Oeliler, O . T.
Thcoloµ y, § 120-!34; Bu,1thier, 1.t: Sacrifice dans h: Dogme catholiqu l.!, 1 par!., eh. 1-3. . .
.
i
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acto ejpccial de religião, define-se : oblação d'uma
coisa sensível e a sua destruição ou mudança feita

só a Dl.!11.~ por um ministro legitimo, em reconhecimento do seu supremo dvminio e para applacar a
sua ;ustiça 110 estado da 11aturez.a fapsa. 1 Dize-se:
~a) Oblação <.fuma coisa se11sivel, porque o sacrifü::io pertence ao gcnero de oblações, posto que
nem toJa u oblação ~1 '. ja um sacrificio. Porém a
coisa offerecida deve ser sensível, porque o sacrifü:io propriamente dito,

e um

acto de culto publico

e a manifestação externa Ja virtude da religião, e
porisso, de\'C consistir na o?la~ão da victima sens~
vcl, pela qual o offorcnte s1gmfü::a que quer dedicar a si mesmo a Deus~ a oblação meramente interna rnfo seria senão um sacrificio impropriamente dito.
Porisso, todos os sacrifü:ios da Lei Antiga, desde o tempo de Abel 2 ate ú lei Mosayca \ consisti:un cm coisas sensi·vcis.
(b'1 E muda11ca ou distruicáo. N'isto consiste a
pro~~1:ia cssenci;{ do sacritici(>, e n'isto se manifesta
a sua diffcrc111,'.a du simples oblação .
Porquanto, o sacriticio é ordenado ao reconhecimento do supremo domínio de Deus; mas um
tal domínio não pode melhor reconhecer-se, do
que sacrificando a victima ; porquanto, por. e~te
modo, se declara que as crcaturas não teem d1re1to
nenhum á cxistencia, e que sómente Deus é o Senhor <la vida e Ja morte.
Porem, a moda 111.,:a da vi e ti ma pode ser de

----

' Oblatis 1·ei semibili.~, ejusque destructio ve/ mutatio, a ministro legitimo soli /)eo Jacta, ·ad suprcn111m e_jus dominium agnoscendu?1, ejusque ju~titiam placand1m1 in .<t.1tu naturae lapsae.
- Ge1i. IV, c>-4.
l Levit . J, VII, etc.

-

dois modos: ou a distrui<;áo rhisica, como se fazia
nos holocaustos, isto é: quando a victimn se matava ~~e queimava; ~m .ª mudança moral, pela qual
a v1ct1ma era constttlllda cm estado mais humilde
c?mo s.uccedia nas l!b~ções, nas quaes o liquid~
d1tfund1do era rnnst1twdo cm estado mais declive
e cncamjnhado ú sua destruição, ou nas oblações
cibarias 1.
(C~ ~>cio lcgi •.imo 111i11istro: porquanto, sendo 0
sa.cnftuo. propnamen te dito um acto de culto pub~1co, otlcrcc1do . cm nome de toda a sociedade,
nm~ucm pode ot!crcccl-o sem estar especialmente
dcstmado para este munus.
Porisso, já na lei Mosavca eram unicamente os
sacerdotes que regularmente offereciam os sacrificios ; e sob a :\". L. "todo o pon tifice assumido de
entre os homens, e constituido para os homens
n'aquellas coisas que são respeitantes a Deus, para
otfercccr don<; e sacnjicios " :i;
(•) A Deus s<J, p<;rquc o sacriticio é o acto da
virtude da religião cm reconhecimento do domínio
supremo de Deus, e porisso mesmo um acto de latria que não pode ser olforecido a nenhuma crcatura.
(e) Para reconhecer o seu supremo duminio: n'estas palavras se indica o fim principal do sacrificio
~ qual, na verdade, tende dircctamentc para a glo~
na de Deus 3, para reconhecei-o, como Senhor supremo da vida e da morte.
(f) Para aplacar· a sua justiça: mas alem d'isto,
~-º_mo
estudo da natureza lapsa, a magestade di-

!10

1 LePit. II, 1 - 1 1 •
~ .Omnis.pontifex, ex hominihus assumptus, pro hominibus
const1t111~1ir m 11s quae stmt ad Dcum, ur otforat dona et sacrificia.
Hebr. \., 1.
•
3 Cf. 'Pam/ . XXIX, 10-19.
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vina f(m1 offendida pelo pcccado, o homem se conconfessava réo de morte pelo sacrificio, e por cllc
tem intcn~ão Je reparar a offensa feita a Deus.
221 . :..! . '' Espccics. Omittidas outras divisões, o
sacrificio da parte do fim, é:
(a) la/rc11tico , q 11a11Jo tende directamente a reconhecer o supremo dorninio de Deus; tal era o
lwloct111slo na Lei Anti3a, cm '-)UC toda a victima
era queimada, para assim se signíticar, qne só Deus
tem direito ú existencia.
(Dl F11charistico, quando e dircctamcntc offerecido para Jar graças a Deus; tal era a hostia pascifica , uma parte da qual era queimada, e a outra
parte era cons11mid ;1 pelos sacerdotes, e a terceira
ern comida pelo.; mcsmns olfcrentcs.
(Cl Impdratorio , quando tc:1de dircctamcnte a
obter. novos benefícios; entre os judeus havia tambem a hoslia p.1C1jfra, para que o sncriticio fosse
irnpdratorin .
(d) Propicitorio, quanJo é directamente offerecido pelos pecc<1Jos ou pda pena devida ao peccado: tal era, na Lei Antiga, a lzoslia pr-0 peccatis,
uma parte da qual cm consumida, e a outra parte
ficava rôcrvnda para uso dos sacerdotes.
222 . 3." Fw1d.111zc11to . O sacriticio, emqunnto
oblação d'uma coisa sc:11siJ!('/ p;:ira reconhecimento
do Jomini1> de Deus, pc:r/e11ce ao direito natural:
«Procede da rnZ:ío nntural, diz S. Tfzomat ', que
o homem use de <llf-;um:is cois a s sen síveis, offcreccndo-as a Deus, cm signal da sua submissão e
honra, á semelhança J 'aquellcs que offerecem algumas coisas aos seL1s senhores, cm rcconhecimcn.,.
todo dominio» ':?.
q . k\ a. 1 .
z Ex natu r:di rat ion c pro•:cdit, a it S. Thomcir, quod homo
quibusdam sensiliilib·Js rc hu s utarur, otlerens e as Deo in signum
1

zot

2 uo,

O signal d 'isto é, que cm qualquer cdade e cm
todas éb rnh,:ócs~ existiu sempre alguma oblação de
sacrifici os; e aq11illo que se encontra cm todas, é
manifesto que pertence ao direito natural. Porém,
pelo que: rcsl'eita ü destruição da Pictima, o sacriticio f1111da-se, d'a/gwn modo, 1w direito 11atural; porquanto, o homem deve <1 Deus a sua vida; mas
porque, regularmente, nem é pcrmittido nem conveniente ~acriticar a propria vida ou a entidade de
uma outra coisa , e de .~troc-sc, para se si~nifiLar que
nós, do mesmo mndn, otlcr~~cer i amos a propria vida, se tal coisa nos ftira pcrmittida, cm reconhecimento de q11e Deus é o auctor da vida e da mor.,.
te .
E isll> parece, na \·erdaJe, tanto mais nccessario no cstad11 de natureza lapsa, tendo o pcccador
perdido todo o direito ü conservação da propria
vida. Tambcm, porisso mesmo, cm todos os povos os sacrifícios consistiam n'alguma mudança ou
dcstruiçiío da victima .
223. 4." Pela razfo de origem, é pcrmittido
distinguir trcs cpocas na historia dos sacrificios:
os sacriticios da lei da 1rnJ11reza, mosayca e da Lei

1\'<J1Ja.
(8) A Ese ri ptura dú tc-;tcmunho d aro de que logo
depois da queda, se lizcrum sac.rilicios: "Aconteceu,
porém, Jcpois de muitos dias, qul..! Cain <~tferecesse ao
Senhor dadfras dos fructos da terra . Abel tambem
oiferecc11 primogcnito s do seu rebanho e as suasba11'1as '' 1 ; estas ultimas palavras claramente manifestam que Abel immoiara victimas a Deus. Em
Jc b ita e s uhjc.:tion is et hono ris, s<:.:unJum ~ imiiitudinem co rum qui
dominis suis aiiqua otforunt in n: ~o~nition ~ m do minii.
. • I· <1 c"tu111 cs t au: em, po st 11 1~dtos J1es, ut 01ferret Cain d e
fru~uhus t l! rr ae m1111t!l'a Domin o. :\hei 4uoq uc oh,t11/i1 de primogemus grcg1s su1 d d e ad1p1b11s co rum. Ge11. IV . .>-4 .
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segundo Jogar, logo que Noé sahiu da Arca, ojfereccu holocaustos a Deus: «Porém Noé edificou
um altar ao Senhor, e estremando de todos osgados e aves puras, offorcccu holocaustos sobre o altar•i 1 •
Que esta füra a praxe de Abrahão, consta claramente de muitos logares da Escriptura 2 . Tambem é bem sabido, como clle estava prornpto a sacrificar ao Senhor o seu filho Isaac, e como por
mandado de Deus ofkreccra, cm vez de seu filho,
um curn~iro cm holocausto ao Senhor3; o que illustra na verdade a tlieoria Ja substituição que acima cxpozcmos.
E' manifest1 > pela hi:c.toria, tanto sagrada como
profana, 1.JUC 111> dl:i..:urso da lei da natureza mu~tos
outros sacriticios foram feitos, quer pelos Patnarchas 4ucr por at1udlcs que viviam fóra da familia
de Abrahiio e do povo judaico: assim v. gr., MelchiscJech, rei de Salc111, sacerdote do Deus Altissimo, offereccu pão e vinho~; assim como tambem
Jcthro, sacerdote de Madian, e sogro de Moysés,
offcrecc um holocausto e victimas a Deus 5; isto mesmo se: altirma a respeito de .Tob 6 . E do mesmo
modo cntr·e 1 odas as Cientes', ainda mesmo entregues á iJolatria, estiveram sempre em uso o-. tcn~
plos, os altares e as victimas, escolhidas com ~u1dado especial entre os animaes domesticos, e 1m-

moladas cm logar do homem, para applacar as
divindades com o sangue.
224.

(b) Sob a lei mosay·ca, muitos sacrificios

foram instituidos pelo proprio Deus, quer para fomentar a verdadeira religião, quer para prefigurar
o sacrificio de Christo. Estes acham-se dcs...:riptos
no Le1 1iticn, e a sua significaçfio mystica é especialmente declarada na J:,p. aos Hebr. •.
Havia um triplice gcncro de ~acriíicios: o holocausto cm que cm queimada toda a victima, cm
honra de Deus, para, nssim i..:omo todo o anin~al
su1'ia pnra o nr trnnsformado em vapor, assim
tambem se significasse, que todo o homem e todas
as mais coisas estavam sujeitas ao Senhor, e lhe
deviam ser offcrccidas ; o sacrificio pro peccato, que
era offcrccido para remissão do peccado, era dividido em duas partes, uma das quacs se queimava, e a
outra servia para uso dos sacerdotes, pard significar que a expiação se faz a Deus pelo ministcrio
dos sacerdotes; a lwslia pacificai qu~ era offcrccida a Deus, ou cm acção de !.{raças, ou para obter
novos beneficios, e se dividia cm tres partes: uma
parte era queimada cm honra de Deus, a outra
parte era para uso dos sacerdotes; porem, a terceira parte era para uso dos offcrcntes, para significar que a salvaç{lo do homem procede de Deus,
sob a dirccáo dos seus ministros, com a cooperação dos m esmos homens que se salvam.
Esta doutrina é largamente declarada por S.
Thoma71., ( r. 2 1 q. 102; vid. principalmente o art. 3.
ad 8).
22 5. (C) Sob a nova lei ha um unico sacrifi.cio,
a saber, o sacritlcio de Christo que se effectuou na
ultima ceia, e depois foi ccnsummado na cruz, e
0

1 1Edilk.nit aute111 :'-lo(; altt1n• Domino, et tollens de cuncti>
pc:coribus ct volu•ribus mundi o;, obtulit holocausta super altare .
Gen. VIII, :w.
z Ge11. .XII, 7-~; XI li, 4: X V, .,i-1 i.
3
Gen. XXII.
1
Ge11. XIV, 1·! .
r, Exod. X VIII, 12 .
5 Job. 1, 5 .
De Sacrificiis paganis clr. r:ncyclop. Britannica, verbosa·
crifice.

-

-- - ···- ··
Hebr . Vlll-IX .

1
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todos os dias se renova n M., . t
mos do sncriílcio da (rLJZ a l '.ssa . Agora fallare. d
·1· .
, e noutro logar faltar•
•
..,.
rno s o sacn 1c10 eucharistic o.

II. Do saor!ficio de Ghristo !
nii. i." Existt•uci,i Ch . f
cru~
um sacrifício v.erd 'Js.o ofjereceu na ara d1t
cio.
ª eiro e propriamente ~l-

E''I de· .fei contra
··
.os· s
~ ocmianos,
que · affirm
d
.
am
óo na cruz, m<is se) mentea m~1 ver adc1ro sacrifi110r~1 wrnto, se"t111do cll • . _qutlndo entrou.ºº ccu;
foi senão a l)l'~!)'Jr'l
.;- cs, <l mort.c de Chnsto não
, ,L,,10 pnra o saT'fi.
a11
rei.:cu no ccu e ·iind.. 1
L. 1 cio que o e' '
' agora offcrcc
ó
·
pon;m o Ji"idellliiw :1' «que Ch n. ~ t e por na- s. Diz:
urna vez s1) a si rnesm ) . .
~ o se oucrcccra
.1·
d a mortl', a Deu< 11p•1 ara
·
rncCt10
d da cruz,, por mtcrctcrna rcdem11...:·í o ". , ; ª. re, para operar allia
.. .
. • ' e uepo1s accre- ·e t
Q
o so.11..:rd1c10 Ja F, u L·!1.inslia
. · . · nao
_ era outra
~e.: n coisa
ou : "mais
ue

qlic ( , 1n::;to nao oflercccr

•
1 Alguns au.-iorcs pri ..- 1
Crmd,.en (1. '.l•kc d11 S;i~~d.:~r:• men~c mY.sticos, depois do P.de
q. ~1c·t' to,la .a. ,·1J:1
· o.:t
du Sacnl1ce de J .- C ) 1·u1g~
. . de l ,' h 1·1·'·10 r<>ra
u·n
'··r .
.,
um
'. ' ' 1111 .1, 101 k11;1 no 11rimeiro in't .' .. :''" 1 ''!º; a co11s,1gra~·[fo da
<;•

,omeçada no m"smo instant e ,;ink·,-.'.lc Encurna ç no; a oblaç.fo,

110
1
J1,1 Ja Ap1·csclllal'a'" a ;
,-,/ .- · in•lc,to11-se exteriormente
111111 1
1
.
.
>e
1,1
'a
'csurrcn:~()'
.,·.
.
.
,1
c1
uz;
a
co11s11111111,1ção
tez-se n< l" 1 1> '
.
't.70 cz.se n·
.
te n~ Cc ll, na terra pcln n'l\'s;: . UJ //111.11111/~,11~ perse\·era ccernamen1
do... <.fr
.•. U.
l ..t'••i11
1 'll'1<".e ,·111· :--:.
". -"l
har1s11.:o até ao fi1111 Jo m un"
..
r
• .
crrh . , 1 .. _

q~ic _c m ,tb

e:••

piedosa dfl 1..prc tlicolo· · ' "" ~9/• P· 7q.-Esta opinião
dr.stmfctas, O .s_acrifj,·jo 1omado
.. I, C!OOllllldC coisas
• .< tv 'o sal'rihc10 e a ., u:i prc, 1 • ):tlllt o hrto e stricto-o mesmo
1 70
1
tlma, que consiste no a elo
r emota-a immoladio da
pn.lc rcn:1anccer.
.
. ' 1 uno, e o estadü da victima que
.
Cf. S. 111 . q. 4-x ·1 ·; . cp
..
<l1s~e
X,
e. 1, concl Ili 1\'.·.· s··,·
etm•111s, !. Xll, e. 12· feu1·111d
/'
h
' .
•
. v , • t'll/'n
S'
.
' , t> "
,
F 11
" 4!-1,; Hurtcr. (it.;3 e Sl'g . ;
~tcrro!
..th. 77-80; Frmi~
Chnstum sc mcl sc1.ps·trn . at!uer, ob. ctt. J part. eh 4
t e De p
·
·
· l 1n ·rr-1 ·
,
· ·
s~s.~ · ºxxªtrn
obtulissc li( :t~ternarn iír'· ~r~crs, ~ortc incerceden, 1, ..:ap . r.
•1. lt!ut!mptroncm opcrarett1r.

IH;!!,~t:

fr\;; ~~

\t

.

u:!" ·.

pJenamCnt~

~ic

senão a reprc,.,cntaçiío do s~H:riíicio cruento, uma
só vez realisado n3 cruz))•.
E na verdade~ estas palavras manifestamente
suppóem, que o sacrilil..'.io da cruz é um sacrifici0
verdadeiro e propriamente dieta, de que a missa é
a reprcscnta~5o e a renovnçf1o.
:'A\)

? ,, ..,
- - I . ..,

}·"~,-r1'
pl .
~ · ,,.

(8) «Chrisw amou-nos e entn:gou-sc a si mesmo por nús como obh11;Jn e sacrificio a Deus, cm
(heiro de SlW\·idaJc» ... uChristo immo\n\1 a nossn Paschoa . .. o qual nos amou e nos lavou dos
nosso,; rccc;1dos f1() snnguc)l ~.
D'aqui podemos formar o seguinte argumento: n'cstes tL:xtos trat:J-se cviJentcmcn\c do sanificio Je Christn na (ruz, como consta das pnla•.-ras: "entregou-se a si mesmo como victima (ftos3
tia), immolou-sc, no seu sanguc1· ; mas este sacrificio apresenta-se como sacriticio propriamente dito; porquanto, no primeiro texto se declara que
Christo se offerccera a si mesmo, não só como
oblação (i.:uja palavra potkria entender-se do sacrifii.:io im11ropriamcntc dicto) ; mas tambcm hostia
( llu1 ::..;): mas esta palavra indil..'.a sa..:rifü.:io cruento
e propriaml'nle dit(); logn, o sacrilicio de Chri~to
iw i.:ruz ltii um sacrilicin verJaJeiro e propriamente dito.

(b) Confirmn-se pela Ep. oos Hcbr., onde o
Apostolo prova que todo o Pontiíicc~ deve offcre(Cr sacriilcios, que Christo e verdadeiro pontificc,
Sa.:riti .:i um Eu.::lHristiac nihil :iliud css.::.ni~i rcrrescnta,o.;1crili,·i[ ~cmd in cru.:c pcrncti.
Christus di:cxit lltJS, ct traJi ,lit sc mctipsum pro nobis
oblat1cr.crn ct '10~1i,1111 lk:1 in 11darc111 s11avitatis ... Pasc/1<1 nostrun1
( :hri't us . .. Qui dik-.it nos, ct la vil nos a pec.::itis
no5tns m ; anf:\ulllt: suo" 1-.'plies. V1 ·i; l. {:or . V, í; Apf!C l, 5 . .
l
l r,i.lt,\it ~~mc11rsum host1am, 11n:nolatns est, 111 s:1ni;u10c
.

1

~
immo.la~us ~sl

t1oncrn .:ru:nti

~l!O,
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e porisso mesmo offerecera um sacrific:io verdadeiro o otfcreccra uma só vez, e que o offerecendo a
si mesmo 1 ; mas o sacrificio de que se trata é com
certeza o sacrificio da cruz~, lendo-se em seguida:
«Pelo seu proprio sangue entrou n'uma vez só na
santa, eterna rcdempção encontradan 3 •
Além d'isso, no mesmo capitulo, S. Paalo estabelece a comparação entre o summo Pontífice
da L. Antiga e o mesmo Christo; porquanto, assimcomo o summo pontiticc offerecia o sacri.ficio
antes de entrar no s ,1 ntissimo, assim Christo sóml'nte entrou nos (eus, dl'pois de otfereccr o sacrifü.:io; assim como o Pontífice entrava uma só
vez no anno no Sanctuario, não sem ter derramado
sangue, assim tamhc~11 Christo, pelo seu proprio
sangue, entrou uma sei vez no reino dos ceus; assim
como os sacriticios antigos santificavam os manchados para a puritic<i~ão da carne, assim, e com
muito mais perfeição, o sangue de Christo nos purifica de todo o pece<.1do: uQuanto mais o sangue
de Christo, que pelo Espirito Santo se offereceu a
si mesmo immaculado a Deus, purificará a nossa
conscicncia de todas as cbras mortas para servir
a Deus vivo P» '•.
Na verdade, esta comparação suppõe manifestamente, que a mork de Christo fõra um verciadeiro sacriticio, muito mais perfeito do que os antigos sa-.:rificios.
n:-1. Ojcctam os Socianos que a illação (illatio) do

verdadeiro sacrificio de expiação, e poriss0, que Chris·
to fizera o sacrificio por analogia, qu<indo, depois da
entrada no ceu, offereceu o seu sangue a Deus Padre.
Mas sem fundamento; porisso, <;ue uma tal cerimonia
não é outra coisa mais senão o complemento do sacrificio já feito. PNquanto, o V«!rdadeiro sacrificio consiste
na mesma immolacão da victima.
Portanto. Chri~to otfercceu na cruz um verdadeiro
sacrificio, e a sua entrada no ccu não foi outra coisa mais
senão o complemento do sacrificio que tinha offerecido
na cruz. Esta interpretação apoia-se no contexto; porquanto, segundo o uttcsta o Apostolo, Jesus foi ojfere-

cido pur uma

Hebr. v 1; VII, 27.
1 12.
Heh1·. IX,
J
Per proprium s.111gi•i11em introivit semel in saucta, receruii rcdcmpt1onc in vcntü.
1 Quanto magis sanµufa Ch ri sti, qu i per Spiritum S. semctipsum obtulit imma;.;ula1m·1 1lco, cmundabit conscientiam nostram ab operibL1~ mortuis, a .t sc:rvin,lum Deo viventi ? Hebr. IX,
14.

só

/!t'\

1,

e 11'11ma só oblação consummou

para sempre os santificados '.!; o que não pode dizcr·se
da oblação feita no ccu. renovando-se, clla perenne e
perpetuamente : vivend•> sempre para imerpellar por
(<

nÓSll 3 •

22~1.

(8) Tradic.

Entre muitos testemunhos dos Padres, serü bastante referir as seguintes palavras de S. Agostinho,
(Enarrat. 2 in Ps. :i6): u Porquanto, clle só foi sacerdote de tal natureza LJUC 1 elle mesmo fvsse lambem
sacrificio; offcrcccu a Deus niío outra coisa senão
a si mesmo. Porquanto, não encontraria além de si
uma purissima victima racional, remindo-nos como cordeiro immac~1lado com o seu sangue derramado, incorporando-nos a si, fazendo-nos membros seus, para que fossemos n'clle e nós de Christo)) '·
230. (C) Ra\áo lhcul.
Em vista da detlni1Yão acima cxpfü.:ada, requc1

sangue no Sm1cla S.111t1on1111 pelo sacerdote fôra um
1
i

REDEMrç.\o

i
i

Hehr. IX, '!8.
Hchr. X, 14.
Scmp..:r vivcns aJ intcrpcllam.lum pro nobis Ifebr . Vil,

2S .

1 Et quiJem solus itle sacerJos talis cxstitit, ut ipsc etiam
.~acrificiunr; obtulit Dco non aliud quam se ipsum. Non enim
inYenirct pra~tcr se mundissimam rationalem nctimam, tnnquam

csset

agnus immaculatus fuso sa11g11i11e redimens nos, concorporans nos
sibi, facie::s nos membra sua, ut in illo et nos Christi essemus .
Thcoloµia Dof;mn1~tici1 - Vol. 4.•
:>o
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rcm-se e bastam quatro (OÍsas para o verdadeiro
sacrificio: a coisa ou a victima sensível, a mudança da mesma, legitimo ministro, reconhecimento
~o ~upre~o domínio de Deus; mas na morte de
Chnsto da?-sc todas estas cond;ções, porquanto
(8) . Chnsto,
como verdadeiro homem ' é victi.
ma su1e1ta aos sentidos;
(D~ além d'ist_o: a victima muda-se, porque Christo fo1 vcrdadc1rnmcnte immolado e morreu na
(ruz;
(C) lambem ha legitimo mini~tro a saber o
.
'
mesmo C'h nsto,
que é sacerdote in CP!ernum
e 'offereceu-sc a si mesmo por toda a sociedade dos
homens.

~cm se diga que a mudança de Christo fôra
realisada pelos algozes, porquanto, estes foram sómente causa instrumental e material da sua morte; mas o verdadeiro s<Kcrdotc foi o proprio Christo, c_mquanto i•olw1tarimne111e se entregou a si mesmo a morte, que lhe devia ser infligida pelos algozes, segundo ?qucllas palavras: «Eu porei a minha alma; n111gucm a tira de mim, mas sou eu
~esmo que ~ ponhon 1: porquanto~ não poderiam
tirar a sua v1Ja, se clle mesmo se lhes não entregara, e _basta isto para que Jesus Christo seja um
vcrda?c•ro. sacerdote; porquanto, nos sacrificios
da Lei Antiga, ns vidimas eram tambem immoladas pelos leigcs, e eram offcrecidas pelos sacerdotes'·
1

Ego ponarn.;inim nm me;rn1; nemo tollit eam a me sed
ego r.ono eam a me 1pso . .!0.1 . X, r8.
'
. z S. _T_h .• 3_, y. 4 7, a. r. Cf. Oelzler, oh. cit. § 126; Lund
.lud1sche Hc1li~thu111~r, p . 57~1, e scg. ()que por outro lado clara~
mente se collrge do Lei•. l, _,,onde se diz, que a viccima, era immolada ~or aquelle~ cm favor de t]ucm cri! offerecida reios sacerdotes. "1mmolah11qu c 1·u11lum .:oram Domino, et offerent fi!"º
11
A:.iron S<rcerdoccs ~anguinc111 cius ,
·

(f) Finalmente, não po~i? conhecer-se d'uma ·
maneira mais clara o dom1mo supremo de Deus
do que pela morte do homem Deus; porquanto,
ficava assim demon-;trado 1 que todas as creaturas,
ainda mesmo perfci tíssimas, dependem de Deus
quanto a todo o seu ser, e que só Deus tem direito á existencia e á honra.
23 1. 2.º Qualidades. O sacrificio de Christo foi
na cruz:
(a) Pe1feitissimo: yo:quanto, a pcrf~iç~o d'um
sacrificio depende principalmente da dzgmdade da
victima e da pe1jeiçâo da immolação; mas no sacrificio da cruz a victima offcrccida era de valor
infinito, e a immolnçiío foi completa, téndo cllc soffrido, depois de muitas e prolongadas dt>rcs: finalmente, morte violenta; logo.
(b) Acconmwdado aos fins da Encarnação : porquanto o fim da Encarnação não era sómente remir o h~mem mas tambem offercccr rcmedios con'
.
.
tra a triplice concupisccncia ; m_as Christo na paixão, apresenta-nos estes rcmcd1os pelo exemplo,
ensinando-nos o modo como devemos desprezar
as riquezas, as honras e os prazerc~; porq:ianto 1
foi despojado de todos os brns exten~rcs ate n~c~
mo dos vestidos, saturado de opprohnos, e atfüg1do com todo o gcncro de tormentos rs. Th. 3. q.

46, a. 3-7).
.
.
(C) Etficacissimo de ~'. n_1esmo: porquanto, e de
si mesmo cffü:az o sa(nfic10 que por sua natureza
pódc applacar a Deus e restituir-nos todos os. b_ens
que tinhamos perdido p.elo_ peccado ;_ mas fo1 !sto
o que succcdcu no sacnfic10 de Chnsto, que e de

infinito valor, como o provám_os quando ~all~.mos
da satisfação e do mento de Chnsto, e de mais d isso,
produziu optimos effeitos, libertando-nos, quer do

http://www.obrascatolicas.com

[)() M\'STERIO [)A REDEMPÇÁO

CAPITULO Ili

peccado quer do poder do diabo e ~o reato da pena,
reconciliando-nos com Deus, e abrmdo-nos as portas do céu como excellcntcmente o expõe S. Tho'
.
!
ma{ 4, que se deve lêr todo sobre esta matena .
CoROLLARIO :

Dos T1Tutos

E MUNus DE CHRISTO

REOEMPTOR

232. Depois do que dissemos sobre a satisfação, mcrito e sacrificio de Chri_sto, com que fomos
remidos resta follarmos dos tltulos ou munus de
Christo 'Redcmptor. E, na verdade, estes titulas
são especialmente quatro, a saber: Christo é Cabeça, Rei, Proplicta,_ Saderdole. i::mquanto Cabeça,
infunde cm nós a vida e o movimento sobrenatural; cmquanto Rei, governa os fieis reun~dos ~a sociedade espiritual; crnquanto Propheta, 11lumma-os
e instrue-os; finalmente, como Sacerdote, offerece
por nós sacrificio a Deus, e é mediador perpetuo
entre Deus e os homens.

I. De Christo Cabeça 3
233. Christo, como homem Deus: é cabeça, quer
dos homens quer do.ç Anjos, mas 11ão o é, comtudo,
no mesmo gra11.
Disc;e como homem Deus, porque um tal munus compete a Christo, não por causa da natureza
humana sómente, nem tambcm sómente em raz.áo
da natureza divina, mas simultaneamente em razão de uma e outra: (Otno Filho de Deus, pôde
t
:t
J

3, q. 4q, a. 1-S.

Cfr. 81/lot, ob. cit. th . 46-.p . .
.
Cf. s. Tlwm. 3,q. 8; Suarer,disp. XXIII; Safma11t1~ .

disp .· XVI; 1Lep·.wd, <liss . X, _e. ' ]; Peta1•iu~: 1. .XII, e . i7;_fül170-17 J; B11lot, th. 8ó,

(uf;rf: disp . IX; S1e11trup, Sotenol. th

fazer tluir sobre nós a graça ; como homem, assernclha-~c a nós.
234. Chrislo é cabeça de todos os homens, excepluando) comtudo, os co11dem11ados.
(A) Escripl. ((Deu ao mesmo (Christo) como
cabcçá sobre toda a Egrcja, que é o corpo do mesmo Christoii 1; n'estc texto affirmam-sc duas coisas, n saber, que u Egrcja forma um corpo moral
ou mystico, e que Christo é a cabeça d'este corpo.
- Porisso, S. Ago.\·/inlw (Enarrat. in Ps. 139, 2) escreve : "Christo veio, porque quiz ser a nossa cabeça, isto é, cabeça J'um certo corpo. Porquanto,
nfo pc'ide dizer-se qut: ha cabeça onde não ha nenhum corpo a que pertença. Porisso mesmo, se a
cabeça é Christo, Christo é cabeça, dcalgum corpo. O corpo da sua cabeça é a santa Egreja, de
quem nós somos os membros, se amamos a nossa
cabeça» ~.
(8) Pela ra\áO theol.
Porquanto, no corpo humano, a cabeça é a
parte que está eminente
(8) pela prioridade da ordem, porque a cabeça
é n primeira parte do corpo;
(D) pela peifeição, porque na cabeça vigoram todos ns sentidos;
(C) pela J1Írtude de influir, porque a ca~eça, em
razão do ccrebro, obra sobre os demais membros; movendo-os e governando-os; mas estas tres
t
Ip~um 1 ~:hristum) dedit caput SUf'lra. omnem ~ccl~siam,
qu<tt: cst ..:oqlus 1ps1us . Ephes. I, 22~ cf. IV, 1S; V, :23; Coloss.
18
l,
·2 C· h nstus
·
· quia
· c.·h
·
a J vemt,
, r1stus
capu t nos t rum esse\·olu't
1,
cnput ~e. cujusdam corpori s. Non. enim i:iotest dici ~aput, ub1 ~or
pus nullum cst, cui sit capu_t . Prou~de s1 ~aput Ch~1~tus, et ahcuJUS corporis caput est Chnstus ._ Corpus d.h us cap111s sancta . ~~
clcsia cst, in cujus nos membns sumus, s1 caput nostrum d1l1g1mus.

http://www.obrascatolicas.com

DO MYSTEIUO OA llF.DF.Ml'ÇÁO

CAPITULO III

coisas ~om petcm a Christo com relação aos homens:
(a) E' o primeiro, não no tempo como homem,
mas pcl:J dignidade: ((primogcnito entre muitos irm5osn 1 ; e a sua graça é mais a1ta e a primeira,
porque todos os outros receberam a graça porrespeito á graça d'ellc mesmo '·
(b) Possuc lambem a pe1feição, porque possue
a ple1Íitudc Ja graça e da verdade: ((no qual existem escondidos todos os thesouros da sabedori&.-

c da '>Cicncin » :i ;
(C) tcm 1 tinalmcntc 1 a virtude de influir 1 porquanto é uda sua plenitude que todos recebemos»'; e
realirn.:11te 1 como se disse, toda a graça, e porisso
mesmo, todo o movimento na ordem sobrenatural,
provem de Christo Rcdcrnptor; porissoJ diz o Tride11ti110: «derramando o proprio Jesus Christo perenncmcntc a virtude sobre os justificados, como
a cabeça nos 111(.'mhros e a videira nos pirnpolhos»s.
:.d5. 2.° Christo é, na verdade. cabeça de todos os homens, mas segundo diversos graus.
(A) E' cahcça cm acto ou de facto:
(8) dos berna vcnturados, os quaes perfeita e immovclrncntc estão unidos a elle pela gloria;
(b! dos justos na terra, que a elle estão movilme11t~ unidos pela fé e pela caridade;
(C) dos fieis peccadores que estão unidos a elle
sómente pela fé.
(8) E lambem cm potencia é cabeça de todos
1

~
3.

Primo~cnitu s in
Rom . VIII, iq.

multis fratribus . Rom . VIII, 19.

. •
ln quo~sunt ornnes thesauri sapientiae et scientiae abscond1u. (.o/os. li, >; cf. Joa . 1, 14 .
1 D e pleni1udinc cju~ nos omncs accepimus. Joa. I, 16.
; Quum cnim illc i pse Christus Jesus ta nquam caput in mci:ibra, et . tan~uam vi ti~ .in ,palmite~, in ipsos ju~t1fi.:atos jugiter Vlftutem mfluat . .. Sess . Vl, cap. r

4í'

os inficis ~uc podem converter-se para a verdadeira fé; pois, emquanto os infieis p<>rmanccem na
terra, Christo, ao menos remotamente, obra sobre
clles, para os conduzir á fo; mas um tal influxo é
bastante, i' arn poder-::..e dizer, que é a sua cabeça
em potencia; logo.
(C) Porém, de maneira nenhuma, é cabeça dos
condemnados no inferno; porisso que estes não podem jámais receber de Christo nenhum influxo de
graça .
236. 3.º Christo é cabeça dos A1~jos, todavia,
d'unrn mancin1 mais imperfeita, do que dcs homens. Prova-se.
(A) E~cripl . Porquanto, dize-se de Christo: t
(<que é l..'abeça de todo o principado e poderu, a
saber de todos os Anjos, como se vê do contexto
e dos lagares parallelos.
(8) Ra{áo tlwol. p, >rquanto, Christo tarnbcm,
relativamente aos Anjos, tem, cm certo sentido,
todas as condições requeridas , para ser sua cabeça; porquanto,
(1) cm razão da união hypostatica é preeminente aos Anjos;
(b) possue maior plenitude de graça do que elles;
(C) e, finalmente, infunde n 'cllcs não a graça e
a gloria essencial, mas a gloria accidental, como
abaixo (n . 254) diremos; logo .
Cnamo-nos,: por tanto a Christo, como os membros
se unem á cabeça ; acompanhemol-o com ho11ra, sendo
cite o primogcnito entre muitos i rmiíos ; reconheçamos
a sua cxcellencia sobrenatur,.Hl, dirigindo-nos com confiança ao throno da graça para alcançarmos misericordia; porque tambem ellc deseja infundir nos nossos corações os thesouros da graça e da sabedoria ; mas re-
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Qui est capu1:onmis principatus et potestatis. Colos. II, rn.

CAPITULO UI

00 MYSTF.RJO OA REOEMN_:ÁO

cebemos d'elle principalmente o movimento, isto é, cm
todos os actos guiemo-nos, não pelo esptrito do mundo, nem pelo proprio espirito, mas pelo Espírito de
Christo; porquanto, «aquelle que não tem o espírito de
Christo, este tal não lhe pertence» 1•

II. De Christo Rei

~

237. 1.º O poder real é a faculdade suprema
de dirigir os homens ordenados cm sociedade ao
fim commum . E' de dois modos. temporaf, que dirige os suhditos para conseguir o bem temporal, e
espirituál, que dirige os homens para a eterna bemavcnturnnl,.'a sobrenatural. E, com effcito, Christo
é Hei espiritual, cm quanto fu:idou sobre a terra um
reinndo espiritual, n snhcr, n Egreja da qual é verdadeiramente regedor e senhor l.
238. 2. º Christo, como homem Deus, é Rei do
imJ)erio e.~piritual. Prow1-se
(A) Pela Escriptura .
(8) No Antigo Testamento, o Messias é annunóado como Hei: «Eu fui constitui do Rei sobre
Syáo n • • • •rscrú chamado .. principe da paz, multiplicar-sc-ha o seu impcrion ·1 ; mas Christo é o
Messias: logo.
-·-- ISiq-~~ Spiritum Chri~ti non hahet, hic non est ejus. Rom.
VIII q.
' ~ Cf. Suarer, disp. 4~; Sal111<1ntic. disp. 32; Petavi11s, 1.
XJI, e . 15 ; Ste11trup, th . i:l; e scg.; Liddo11, ob. cit. !ect. Ili ; Setley, E.::c.c Jlomo, p. 1, e. :l , _4, 7 1 ~I·
, .
•
J
E' ponto controvcr11Jo tntr e os theologos, re Chnsto f~
ra além d ' isto rei temporal de todo o mundo . A sentença ma~s
commum alfirma que cllc ft>rn rei quanto ao direito, ou como dizem io actu primo : «omnia subjectll sunt ei, sine dubio praeter
eum, qui subjccit c1 omnia» (1 Cur. XV, 17); mas não quanto ao
uso e exercício, tendo ellc Ji.:to : "regnum meum non e;;t de ~oc
mundo• (Joa. XVIII, 36), e tendo elle livremente escolhido a v.ida
pobre e humilde, e tendo até pago o tributo, apesar de ter sido
1sempto d'elle. (Matt. XVII, 23-26).
.
.
• Ego autem constitutos sum Rex super S1on ... vocab1tur ... princeps pacis, multiplicabitur ejus imperium. Ps. II, 6;

Isa. IX, 6 .

•

(D) l\o Novo Testamento, Christo é do mesmo
modo chamado Rei : ((O Senhor lhe dará o throno
de David seu Pae, e reinará para sempre na casa
de Jacob» 1 • O mesmo Christo interrogado por Pilatos: (dogo tu és rcin? responde: «tu o dizes, porque eu sou Rei» ~. E' porisso que se chama e< Rei
dos reis e Senhor dos senhores» :i.
(8) Ra~ão theol. !Deus é rei dos homens por
muito.., titulas:
(1) Por titulo de herança, porisso que, por for<;a da união hypostatica , emquanto é Filho de Deus,
est;\ preeminente a todos os homens, e tem o direito de os governar segundo aqucllas palavras:
«Pede-me, e dar-te-hei todas as gentes cm herança» 4 .
(b) a titulo de Redempçáo: porque Christo libertou-nos do captiveiro diabolico e nos resgatou,
a preço do seu sangue : «Não sois vossos, porque
fostes comprados por um grande preço>• 5 ;
(C) a titulo de lú1re eleição : porque todos os que
e:1tram na Egreja 'pelo haptismo, ou renovam depois os votos do baptismo, porisso mesmo se sujeitam livremente ao imperio de Christo, que é o
Rei supremo da Egreja.
239. 3 . " Porém, a cxcellencia do poder regio
de Christo collige-sc dos seus dotes; é com etfoito:
(A) rnpremo, porque Christo como Filho de
Deus, tem por subditos não só os povos, mas tam• Dahit illi Dominus Deus sedem David Patris ejus, et regnahit in domo Jacoh in aeternum. Luc. 1, 32
l Ergo rex es tu? rcsponJet _: tu dicis, quia rex 5um ego.

Joa. XVIII, 3z.
1

Rex t<egum et dominus uomimrntium. Apoc. XIX, 6.
Postula a_me et <labo tíbi gentes hered1tatem tuam . Ps.

;

Non estis vestri, empti enim estis pretio magno. l Cor.

1

li, 8.
VI,

20.

http://www.obrascatolicas.com

474

CAPITULO Ili
llO MYSTEJ!IO ()A JtEDEMPÇÁO

bem os reis da tcrrn, e cllc a ninguem está sujeito.
Porisso reside n'elle
(1) o poder legislativo, pelo qual pode ou abrogar as leis m~tigas ou fazer novas ; usou d' este poder no samau Ja montanha, onde completou e
aperfeiçoou a lei mosayca, 1 ou tambem na ultima
Ceia quando disse: «dou-vos um mandamento novo » =; é·-lhc por t<.tl maneira proprio, que pode
tambem communical-o aos outros : 11 tudo aquillo
que lig<lrdcs sobre a terra será Egado nos ceus» J.
(b) Tambcm lhe compete o poder judiciario, em
virtude Jo qual poJ1..: julgar os vivos e os mortos:
"PorLJuanto, o l\11..: não julga ninguem, mas deu todo o juizo ao Filho)) ... ((o qual foi constituido
por Dcus juiz Jus vivos e dos mortos» '.
(8) l/11i1•ersal) cmquanto se estende a todos os
Jogares, a todos os tt:mpos e a todas as creaturas:
«Pedl.!-me e dar-ll.:-hci ns gentes em herança, e a
tua possessão se estenderá até aos confins do mundo» ... <1C reinará para sempre na casa de Jacob >l . • • «todas as coisas lhe estão sujeitas» s. Por
isso diz cx~ellcntcmcntc Tertuliano r.: 110 reino de
Christo e o seu nome estende-se por toda a parte;
é venerado por todas as gentes acima innumera---·

Af,111. V, 17, 2 1 <: scg .
Mandatum nornm do l'<ibi s . .loa. XIII, 34 .
• J
Q11odcu~1qt1t' ligavcris super terram, erit ligatum et in
coehs ... ;'rfall. XVI, 1~ e se~ . ; XVIII, 17 e scg.
·i
Ncquc enim l'atcr juJicat qucmquam, sed omne judicium
dedit Filio ... qui con stitutus cst a Oco judcx vivo rum et mortuomm .lua. V, 22; Act. X, •P.; d . XVII, 31.
; Postula a me, ct dabu tibi i:;i:n1cs hereditatem tuam et
possession<.:m tuam termino ;; terra e . . . et rcl!na bit in domo J;cob
m aeternum . . . omnia subjcc!ll sunt ei. Ps. II, 8; Luc. 1, 32 · J
C~r. XV, 27.
'
G Christi autcm rcgm;m ct nomcn ubique porrigitur, ab omnibus gent1hus.1supra .enumera tis c.:oli:ur,. ubique regnat, ubique
aúoratur, 0111n1 rns ul11quc tnhu11u1· acqualiter ... ommbus aequalis, omnibus rcx, omnibus judex : omnihus Deus et dominus est.
Lib . contra Judaeos, <.:. 7 .
1

das, reina por todo a parte, e por toda a parte é
adorado ctispcnsa-se por toda a parte egualmcntc
a todos.' .. para todos egual, para todos juiz, para todos é Deus e Senhor».
(C) Subordinada a fim exce(le11tissimo; ao passo que os reis da terra se appltrnm. a yrocur~r o
bem temporal dos cidadüos por meios 1mp.crfc11os,
Christo conduz ctticazmcr.tc os seus subd1tos para o fim sobrenatural e para a eterna bemavcnturança por meios perf~citissim~s:
. ..
Honra e f{lor ·ia, pois, ao Rei 11~mortal e 111v1s1vel ;
porquanto, supéra facilmc_n_k os_reis da terra na sabedoria, no poder, na mag111hcc.nc1a. e na bondade;, a cllc
se tributa obc:die11cia, e obcd1cnc1a absoluta, pois clle
tem o poder niío sómente sobre os corpos mas tambem
sobre as almas; e até mesmo se lhe tributa amor·; porque º .seu reino é um reino de amor, e. ~llc mcsm~ n~~
deu exemplo de amor ; porquanto, cc nas~endo, deu -se
ror ·companheiro, C0111Cl1d0 1 dc_U·SC em al1'.nento~ ITI~I'·
rendo, deu-se por preço, e rcmnndo, dá -se para p1 e·
mio o.

III. De Chrieto Propheta e Mestre

1

240. Os antigos Prophctas não só annun~ia
vam as coisas futuras, mas lambem
(1) ensinavam as coisas div_inas ; .
(b) promoviam a observan\.:1a da lei e do culto
divino ;
(C) confirmavam a sua do~llrina, não. s?. con~
exemplos mas tambcm com milagres e vattcrn1os.
-

- -;~ Cfr.. S. Thom. q. 42; Su:i.-e:;, de Mystcdis

XXX ; Ste11ti-up, Sotcriol . th .

12l>

Christi, disp .
e ~e!-\. Peta~ws,. l. II, e. 10-1 1.

l
Entre os Judeus, propht:ta chama-se nahb1 da r.alaHa nabha, a qual 5Õa 0 mesmo que annuncrar, l?''º'!u11c1ar o discurso de
Deus: ou tambcrn roeh and cJzo;eh , isto e, v1de11s, porque º . propheta· via as coisas divinas, pa ra podei-as annunc1ar ou pr~gar.
Cf. C . ElliotO . T. Prophecy.p . 1 . Prelimma7ob.~ervat1ons;
Le Rir, Etudes Bihliques, vol. 1: Les prophetes d Israel .
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E na verdade, Christo satisfez perfeitamente a este munus prophctico, e foi Propheta, Mestre e Doutor.
24 1 • 1 • º Clzristo, como homem Deus, foi exímio Propheta, Doutor e Mestre.
(A) 1-,:scriptura.
(8) No Velho Testamento, Christo foi annunciado como Proplzcla eximia: "O Senhor suscitará
um Prophctn da tua gente e dos teus irmãos» •.
(b) No Nol'o Teslame11to, os mesmos Judeus recor~hcceram a Christo LOlll<; Prophcta : «Surgiu no
meto d.e 1~<'>s un.1 grnndc ~~ropheta» 2. Porisso, tarnbcm Chnsto drsse de sr mesmo: <<Vós chamaesme Mestre e Senhor e dizeis bem ; pois o sou, na
verdade» :1.

(8) Ra\áo Jhco/.
Porquanto,. ~ pr~pheta eximio aquelle que desempenhou pcrtc1t1ss1mamcnte todos os munus d'um
verdadeiro prophcta ; mas Christo desempenhou
um tal officio ; por'-luanto
(8) ensinou as coisas divinas com urna auctoridadc que jümais ninguem teve, segundo aquellas
palavras: e< Porquanto, cnsina\'a como quem tem
poder e não como os Escrihas e Phariseus>i 4•
_(D) Expu1:gou a lei antiga das falsas intcrprctaçocs, ampliou-a e aperfeiçoou-a, principalmente qu~nto á lei da caridade, como se pód~ vêr no
scrmao da montanha 5 . Restaurou do mesmo mo.'

Prophctam de g<:nte tt1i."i et de fratribus tuis suscitabit

Dommus . Dl'11t. XVIIJ, 15 .

Propheca nin~nus surrexit in no bis. Hic este ,-e re Propheta . L11c . VII, 16; Joa. VII, 40 .
3
".os vocatis m ~ : \lag isccr et Domine et bene dicitis ·
sum ecemm . .loa . XIII , 13.
'
'
1
. Erat cniin J ocens cos sicut potestatem habens et non sicut S~nbre corur:n ct Phari~rei . .1\-fatt .-VIJ, 29 .
2

,

477

do 0 culto divino, ensinando aos homens o modo
corno deviam adorar a Deus cm espírito e verdade

1
•

(G) Confirmou finalmcnt~ a sua dou.trina ~om
exemplos: .. Começou a praticar e a ~nsrnar)l • ...
uDcivos o exemplo, para que assim como eu
3
obrei ' vós o prati.-iucis. tambcm,, .; ..
confirmou a
mesma doutrina com milagres e vat1cm1os, annunciando a sua proi'ria morte e rcsurreiçáo, a d~strui
cão de Jcrusalcm etc. Logo, Christo foi um pro·
.
phcta eximio.

.

:.!42. 2 .º

Corollarios.

Christo no seu ensino~ !oi independente de qualquer allctoridadc humnnn e escola; porquanto,
(a) a Escriptura attesta expressamente guc cll.c
recebera a sua missão directamcnte de Deus, e d1rectamcntc a lransmittira aos Apostolos: cAssim
corno meu Pac vivõ me mandou, tnmbcrn cu vos
mando· «ide e cnsinac todas as gentes ... » 4•
(b) ,~km d'is-;o, C~risto, cm r.azã? da união hy:
postatica, teve a plenitude da ::H.:tcncia, e nem a foi
beber <b escol<is Judaicas ou gregas, mas encontrou-se cheio de sciem:ia e doutrina sem auxilio de
qunlqucr mestre humano : «E os Judeus admiravam-se, JizcnJo: -:111110 é que este Lonhe~e as letras
5 .•
sem as ter aprcn d iuo " ;
.

1 Joa . IV, 2:>.

~

Cocpit facere 1.:~ tlo-:~r<:. Ate - 1, 1 .
_ ••
_
:• Excmpl11m dcd1 voh1s, ut ljUc1nadmoJi;m ego teu vob1s,
it :i c:t ,·os faciati s . .loa . XIII, 1.í .
.
_
.1 <.:,jL·ut misit 1111.: vivcns Pat cr, ct ego mltto vos. Euntcs
ergo Jo:ctc offnc~ gcnt\!s. M~11t. XXVlll, 1~. _ , ..
., Et m1raha1Hlll" Juda.:1, d1.:entcs : qu orno,lo h1c h!tc1.1s s..i t,
cum non Llidi,·crit . Ju,1 : VII, 1~. ~sto me_smo . ,;e co!lhrma pcl o
prorrio exame Ja doutrina de Chnsto, cuia o.rrg111ct!1dade ale os
lhcionalista ,; n!(onhe ccm L gr . Lecky, Rauonal. m Eu.rope, 1.
33~; Scl'ln'. E.:cc llom o, <; h . JX . Os caracteres esr<:c1aes d.a
Joutrina dê Ch1 ·i ~tll, ~fio optmrnmcntc declarndos por L1ddC1n; D1·
1

J.l,fatt. \ ' , 17-48 .
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(B) Christo é o unico Doutor e Mestre da nova
Lei; porquanto,
(1) seu Pac celeste declarou isto mesmo, quan-

(1) ser chamado por Deus) e ser escolhido entre
os homens, para ser simultaneamente grato a Deus
e compassivo (.Om os homens : «Porquanto, todo
o Pontificc assumido de entre os homens, é constituido em favor dos homens; e nem qualquer toma
para si esta honra: mas aquelle que é chamado por

do disse na transfiguração : «Este é o meu Filho
ouvi-o., 1• O mesmo ensina Christo quando diz~
Vós tendes um nnico Mestre, que é Christo» '·
(b) R_c?lr:1cnte, sendo Christo Doutor e Propheta perfc111ss1mo, era conveniente que elle mesmo
cnsmassc todos os dogmas e preceitos da Kova Lei
~e maneira que os mestres que se. lhe seguisse~
fossem s<'>mcnte seus discípulos e expositores da
sua doutrina.
ÍÍ

Ouçamos, portanto, de boa vontade o Supremo
Prophcta e i\~cstre da Nova Lei; porguanto, elle pos~me
palavras de vida eterna; meditemos attentamente a sua
dou~rina contida no Evangelho, copiando nos actos a
pagina que lemos; ouçamos attentamente os seus ministros que nos annunciam a sua palavra; pois elle disse :
«Quem vos ouve~ ouve-me a mim,_ quem vos despreza:
despreza-me a m1mn. 3 (Luc. X, r::>).

IV. Do munus sacerdotal de Christo

-~

243 '. Sacerdote (da palavra dans sacra) 5 é aquelle que e dcpuwdo por auctoridade legitima para
o~Iúecer sacrificin a Deus, e dispensar outros divinos mystcrios. Porisso, segundo S. Paulo, para
que alguem seja sacerdote, deve:
vinil~ º,Í X, 10(.;.. e seg., et Row, C~ristian.E~idences, lect . III. Vê
oquc noutro o~ar cs:rcvc Da lerd. _R<!l11r ., n . 141-164 .
.,1 H1c ~st tihus meui;: 1psum audite. Luc . IX, 35.
; !\fa~1stcr vcster unus csc Chrisms . lefatt. _XXIII, 10 . .
91:11 vos aud11, me aud11, ct qu1 vos spermt, me spernit .
·1 <.- t. S : _Thom. q . n ; SMre;, disp. XLVl-XLVII; Sal'!w1t.' J~sp. XXXI ; ·Pet.1vil~s , 1. XII, e. 11; L_e{{rand, diss . X,
~ · 1 \ B1lluart, d1ss . XX, a . 3; Ste11tr11p, Sotenol. th. 73 e seg.
Entr~ os Romanos, os sacerdotes reparavam a ponte sa~rada, e r:on sso._ chamavam-se ponti.fices (pontem Jacere). Ora
1s'.o convcm optm1amcnte a.Christo, que constitue a ponte que
pm; o ceu cm .:ommuoicai;ão com a terra .

Deus

1•

(b) Exercer o vtficio de i\fcdiador, a saber, estar
de permeio entre Dl!us e os homens para aplacar a
Deus, e para d'<.:lle impetrar as graças cm favor
dos homens : u C (:OJlstiluido nas coisas que pertencem a Deus» ~.
(C) Offerc(cf principalmente Sacri/icio a Deus:
«parn offerecer dons e sacrificios" 3 ; e este sacrificio deve ser efficaz para honrar a Deus e santificar os homens : porquanto, o sacerdote deve dispensar aos homens os dons divinos .
244. 1 .º These: Chrisfo como homem :/)eus 4 é
Supre/1/0 })011flfice ou SacerdQfe.

E' de fé, segu11do o Concilio Eplzesi110, o qual
definiu «que Christo se tizcra Pontiiice e Apostolo
da nossa confissão» 5 (Deuii11g. n. 82).

(A) Escnpt .
no Ve/110 Testamento , Christo f<>ra annun-

ra1.. H
\

ciado com:) ::accr<lok: "O Scnlhn· jurou-o e não
1 Omnis namque pontitex ex lwmmibus ~ssumptus, pro hominibus constituitllr . .. nec qL1isquGm sumit sibi honorem, scd qui
vocaturaDco . Hebr. V, 1,4.
2 Constituitur in iis qua: sunr ad Dc um . Hef,,. . V, 1 .
J
l.lt offcrat dona ct sacrificia .
• Christo niio foi sacerdote segundo a natureza divina, porque o sa ccrJt•le Jcna orar e ser mcd1 ;1dor en<rc Ocus e os homens;
e não podia fazer 1s10 senão sep.unJo a natureza humana; por nutro
lado, o \·alor intinit<J do sa.:rilkio do ~ cu sa.:crdo..: io , pro..:cdc d1:
divindade; e prHi-;so, é sa cc r·Llotc emqtian!O homem · Deus. ))'onde
se segue que iúra sacerdote logo de sde o primeiro instante da sua
Encarnac fi o.
" l:hristum pontificem et apostolum :onfessionis nostrre
füçtum e:;s<;.
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1

se arrependerá: tu és sacerdote para semprel) ;
(b) No 1Vovo Testament? S. Paulo de~onstra
que Christo é supremo Pont1fice da Nova Lez: cctendes, portanto, um grande Pontifice, que p~netrou
os ceus, Jesus» 2 : porquanto, descreve as varias condições que se desejam no sacerdote, e mostra .que
cllas em summo grau se encontram em Chnsto,
como se verá pela razão thcologica.
(8) Razão theol.
E' verdadeiramente sacerdote aquelle que cumpre perfcitamcn~c as condi~óes que se~ requer~m
para 0 sacerdoc10; mas assim acontece a respeito
de Christo; porquanto,
(1) foi eleito e eh.amado por Deu~, segu_ndo aque!las palavras: ((Assim tambem Chr~~to nao s~ cl.anficou a si mesmo para se.fazer Pontificemas n aq~el
lc que foliou para cite» 3; e foi assumido de entre os
homens, para que podesse compadecer-se das nossas enfermidades ' ;
(b) l·xerceu o officio de mediador, porque nos
reconciliou com o Pac is, orou por nós 6, e nem cessa de orar por nós nos céus; e< Vivendo sempre pa7
,
ra intcrpellar por nós» ;
•
(C) finalmente o~cr~ceu-sc por nos a s1 mesmo
em verdadeiro sacnfic10 na ara da cruz. (n. 226 e
seg.) : é porisso que é simultaneamente _sacerdote
e victima; logo.
Dominus et non poenitebit cum; tu es sacerdos in
n:ternum . Ps. CIX, 4 ·
.
·
z Habentcs ergo Pontificem magnum, qui penetrav1t coe1os,
lcsum. Hebr. IV, 14.
.
.
.
"f, fi
•
3 Sic et Christus non semetlpsum cla_rificavlt ut PontJ ex ei-et, sed qui locut us cst aJ eum. Hebr. V, '.

- - ·- 1 -Juravit

4

·~

6
7

Hebr. V, 2.
Ephes. li, 14-15.
Hebr. V,7.
.

uL

Sem per vi vens Jd mtcrpcllandum pro nobis. u.ef,Jr ·

\'II
1

245.

2.°

Corol/arios.

(A) Christo é sacerdote «in t.l'lernwn»:
(3) Isto declara-o expressamente a Escriptura:
ccTu0s Stl(crdotc «iP actcrm1m11 1 • • • crPo'rém este,
porisso que pcrrnancu! i11 aeternum, possuc um sacerdocio sempiterno»~;
(b)poroutrolado, Christo nunca cess<1rá de exercer alguns actos saccrdotacs; porquanto, apesar
de ter realisado um uni(o sacrilicio na cruz, comtudo, offorccc-sc <l .•i mesmo na terra pelas mãos
dos sa._.-crdotcs e no ccu serü rncdiaJor de religião,
pelo qual <ldorarcmos o Padre, e nunca a virtude
do seu sal'riikio scr<í cxha11rida :1•
:.?4(i. (8) Cbrist1> 1; saci:rdote .l'c.'/-!WUÍu a ordmz
de .Jlâchiscdcd1. 'L1n1h:m isto é l'Xprcs~amcnte ensinado pela EsLriptur<1, e com fundamento; porquanto, '.\1ckhisedcch foi tigura de Christo Sacer1

dote:

(a) Qt1a11to ao 110111 ·: por,1uc a palavra Mekhisedech interpreta-se rei da jmtiça, e além d'isto foi
rei de Safc111 1 nr rei d~· J"1); mas Christo é rei de
justiça e pri11._.-ipc da p;1z: 1, igo;
(b) quanto <Í nr(,:; ,·111: porquanto, .Mckhisedcch
apparcl"c na Escriptura sem pae. sem m:.lc, sem
genealo 1gia, si:m ter prin._.-ipio Ji: dias nem fim da
1
viJa,, • Do mcsm :i modfl Cliristo se fez sacerdote,
não por su1.:ccssãn carnal, como os Levitas, mas
1 Tu t:s -.1,·crdns in ;t·tcrnum .

~ l lic :nJtcm, "" q11od 111:1nc;1t ín :r;tcrnum, scmpitcrnum

habet saccrdotiu111. l's. Cl:X, 5; 1-/ebr. VII, :.q.
3
.
....'. T!i. :;, q. ~2, '.1; 5. C•>mtu'do,· n;io pridc .::0nduir -sc
d aqui 9t~c h;1 ll·J cct1 ...;ac1·1h..:10 propri,11l'l'llll' diclo, como alguns
pou.::os 1mprudente111cnre d:sscnm: 11orqt~e u1n ta! sacrjfic·.io exige
nrndan~· a <L1 \'JCt111~a, .<JUc: 11;10 existe no Cl'll: porque Çhristo senta -se tr1t1mphanre
:1 d1re1ta .i,, P:1e, ma ; 11 ;10 O:: 1111m o!adn.
1
:'int! p:1trc, >in:: <ll <ltrl', si n c: gc1 1r.: a!or-;i;l, ncque initium dierum, nequt: fin..:m vi ta :t· liahcns. llebr. Vil, :1 .
Theolngi:1 1>ogmatÍ ç;1 \'OI. .f. "
·
31
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por prcordcna~ão .divina e não tem successores,
mas sómente v1ganos; .
.
.
(C) Quanto á precmment.·za : porquanto, Melch1se d cc h a b e nçooll Ahrahão ' pae dos· sacerdotes
·
II do
gencro levitico, e rorisso mesm~ _foi mais exce ente do que os sacerdotes Aaromticos; do mesmo
modo Christo levou grande vantagem aos sacerdo.
tes da Lei Antiga·
(d' Quanto ao sacrificio: Mclch1sedech otfe~e
• · (i e pao
- e',·m ho ·e
Chnsccu oJ sacnfü.:10
' na verdade
.
to o!fercccu-sc a si mesmo sob as espec1es de pao
e de vinho. (S. Th. q · 22 , ª · 6) '.
Tendo, pois, um t5o f:í.randc Ponufice, 91:1.e penetrou
- - rhri'sto
de Deus,li dm1amo-nos a
os c ·us .Jcsus
\, · ' hlho
·
_ 1ia
e e mesmo e com
. 11 ~'• 1 • '•1 fim de que por ·n
e1•1e ~co ·m' co11
·
elle e 11'<'1/e "!u111•e111os ,1 Deu~ e o g~on quemhos, porssso
. mesmos
que por nos
·
· ·somos· inha be1s para onrarmos,
1
.,
•1 Trindade . Recorramos egua mente a
como
com~m
•
.MS, ou no meio das variasp tentaelte na~;
cozsas, adt1e1
ifi
~
tc!Y.os um
ont coes
que no.s •·1fll.1gem .· • Porouanto,
·1
d
,
_
d dci:\'tr de se compadecer as nossas
ce "que .J
na<d' P~ eJorq~.'nto foi tentado á nossa sernelhanenierm1 a es , l
'
'
d 1 p
li
ore e pe. . co1·sas· afóra o pecca O• d.
ca em to d as .is
éamos com confiança a Deus as graças e que carece~os. l".'orquanto, cllc P.ode salvar para ~~mpdre os que
'· r·mesmo se "proxim·im de Deus, vnen o sempre
Por s1
·d ·
.
li· _ r nós• 2 Tendo Elle porem s1 o s1para 111tcrpc '11 110
·
•
· •
d nós gente
multancamcnte sacerdule e vict1111a, e se~ o 1 l!'
·· · ·i "S
rea , oueresancta, ullla 1.i.,.,
'-· '-· olh1d
. :·1! um saccrdoc10
1 D
<:amos com elle um sacn!1c10 ag1;adave ~ . cus, que:
:
· to '·1ttr1bulado e um sacrsfic10 a Deus
111/en10
: nu11 "'- sr·11·1
h o,
os· vossos
corpos como uma osciuer exI enw . " c·xh.1bi
·
·
tia viva, sancta, agradavcl a Deus• 3 .
.
..
0

•

'

'

- - ------ - - ··cnim hahcnrns pontl·fi11.:cm
1 :\on
qu i non. posslt compatt
. l d.1,·
tirmitati{iu s nost ri s : tenta tum aulcm pe r omnta pro s1m1 llu tne

r~~1~:::;c· i~ ;t~;,!~·ll~~· rotes! accedentes
1

absq u;

rr seHetr~7

atl Oeum, sc_mpcr vivcns a J mtcrpellandum pro no as .

75
·

3

Exhibc• tis .: nrpo ra vcstra hostiam viventem,

rta . : entcm . Ro111 . XJI,

1•

e • .'

sançtarn~ Dcq

00 ltlYSTERIO DA REOEMPÇÁO

Controversia sobre o motivo final da Encarnação
247. Estado da questão: Já dissemos que o motivo
proximo da ~ncarnação fô~a a R_cdempção do genero
humano, porem que o motivo ultrmo fo ra a gloria de
Deus. Mas os theologos vão mais adia nte e investigam
qual foi o m ot;vo final ou determinativo da Encarnacão
se ~mente. a :crar:ição ,do gencro l~umano fôra o ·pri~
me1ro e prmc1p<il hm d este mystcrro, de manc irn, LJUe
se Adão não pccc ara , a Encarnação nem teria sido decretada nem realisad<1. r .º ~cgundo o s 'Jlzomisfos, e
muitos theologos de outras cscol<.1s, este motivo foi u
redempção do genero humano, de modo que , se Adão
não peccara, o Verbo niio encarnara. 2 . " Segundo os
Scoltst.is, o motivo foi a L'Xccllencia e complemento do
universo, no sentido Jc que Deus decretara a Encarnação para completar e aperfeiçoar a crcaçüo ; porisso,
segundo cllcs, o Verbo 1:ncarn;1ra, ainda mesmo que
Adão não tivera peccado; mas n'cste c aso teria vindo
ao mundo vestido de carne impassível. 3. 0 Segundo Suare:t, Deus decretou a Encarnaç ;ío por um duplo motiYo, quer por causa _da perf~içâo do, universo, guer por
causa da Redempçao, e ponsso , o \ · erbo encarnara, ainda mesmo que Adão niio tivera pcccado. Porisso, a con·
clusão de Suarez, é inteiramente a mesma que a conclusão do Scoto, nem i; sua opinifo diffcre substancialmente da opinião dos Scotistas.

r. Systema

dcs Thomistas

1

248. Advertem primeiro que tudo os Thomistas , que
a questão proposta : é uma questão de (actu e não de
mera possibilidade. Confess;1m que o Verbo podera encarnar, ainda que Ad<ío não pccc a s~e ; mas de facto, na
ordem 11Ctual, o motivo proximo adquado da Encarnação- foi
a Rcdempção do gcnero humano, de maneira
--- ·- - ----·
~ · ·-

t
Cf. S. 171. q . 1, a . 3: S. Bo11avC?nt11ra, in 3 dis . 1, a.
2
q. 2; Capreol11.f, in :! cfo•t. r, 4 . unic . a . r ; Cijeta1111s, in h . an.:
Joannes a S. Thum,1, di sp. Ili, a. 2; Gonet, tlisp. V,§ I; S ,1/mantic'.
disp . H . dub . 1 ; V,uq11C?;, Ji sp . X,..: . 4; Val<?Uia, disp . 1, q. ;
Becanus, e. I, q. i< ; Lu/io. disp . I: Lel(rand, d iss . VII, e. 31·
Billuart, disp . Ili, a . 3; Ste11tn1p, Soteriol. th. 2: Pcta~ius t.'
JJ, e. 17, n . 7 e seg . ; Biilot, th . 3.
'
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que, não peccando Adão, o Verbo de facto não tivera
encarnado. Eis o seu argumento geral :
As coisas que dependem sómente da vont~Je de
Deus, não podem torrn1r-se-nos conhecidas senão pela
Escriptura e pela Tradicção; mas na Escriptura e na
Tradicção assignala-se um unico motivo da Encarnação,
a saber, a redempçiío do gencro humano: logo, a Encarnação foi decretada de facto só por aquelle motivo.
(A) Porquanto, todas as vezes que a Escriptu_ra falla
do motivo da Encarnação, outras tantas affirma simplesmente que Chr1sto viera para remir os homens : «Ü Filho do homem veio s.1/J•,11· aqui/lo que! tinha pert?âdo» 1;
«porquanto, o Filho do homem veio prncurar e torna:- salvo o que tinh:1 perecido .. 2 •
•
S. Aµosli11ho (no scrm. '47) explicando estas ulttmas palavras, accrcsccnta : "~e o homem náo tivera
perecido, o Filho Jo homem não viera•J. S. Paulo ensina egualmentc, que Chris10, viera a este mundo «5alvar
os peccaJores11 4 ; e .S. Ago1ili11/10 explicando as s1:1as pa·
lavras diz : ·Chri .:;;to não teve nenhum outro mot1'·o pa·
ra vir a., mundo, senão p:1ra salvar os peccadores. Tira ns chagas, t:ra as doenças, e ja não ha motivo nenhuma para a medicina» 5 (Serm. 175, n. 1).
240. (8) Tradic .
(a) Pelos 'J'a,tres, a maior parte dos guaes dcfende_m
a nossa thcse, apesar de a não propôrem com as dtstincçóes eswlastic1s ; assim S. Irc11co : «Se não tivera a carne a s;ilv<1r. o \'crbo"não se tivera feito came» 6 •
S. Alhairnsio ; : "o' ter-se f~ito homem, nunca tivera

11 .
\'cnit cnim Fili:1s hominis quacrc:·c ct salvum face1·e quod
pcricrat . Luc. XIX, 10 .
3
Si homo 11011 rcriis~c.:"t , Fili 11s ho minis non vcnisset.
• Pcccarorcs s; ilrns 1:1.:crc. I Tim. 1, 15; cf. Joa. 1H, 17;

XIV, 1:>.

.Mali.

Nul :a fuit causa Chrisri \'('llicndi ni si :->i!ccatores salvos fa.
ccrc. Tolic vulncra, tnlle c1orhos, tt nulla csi causa medic·:nae.
6 Si cnim non h:ihcr<:t .:aro snlvari, neqcaquam Verbum
Dei caro factum csset. Adv Haer~-; . , 1. V. e. 14.
; QuoJ '1ll1Clll homo CSt factus; nunquam acciJisset, lllSI
hominum nc.:essit:1~ rnusam praehuiss~t . Onu. 2 cont. Ari:nt. cd,
Mi(p1c, t . li, p. :.:68.
;

a.:ontccido, se a necessidade dos homens lhe não tivera d:1do causaD. Ve outros textos cm Pet,u•io S/('u/rup
e outros auctorcs citados.
'
(b) l~clo Syn~•olo. onde se assigna!a um unico moti.
vo da 1'..ncarna~~w: "º qw1I desceu do ccu por causa de
nós e da nossa salvaciío,,. 1
(e) Pel:1 lr/h1fl'f{ia," pois que se lê na benção do círio
pasch:il:
peccido ce1·ran1cntc necess;irio de Ad·fo
que foi destruído pcl:1 rnort; de Christo ! ú feliz cul1;a,
que n~s lllcr:ccu lllll tal e tao w·anJe lledemptor,,'; mas
sc:_ o \ erbo t1vt:r;1 cnc:1rnado, ;1111da mesmo g11e Adão
nan pcccar;1, o pccc:1d'.) Jc Ad:ío niío podia com certeza ch:1111;1r·sc 11cccss:1rro, ou ctil11;1 feliz, nem dizer-se
c1us:1, ;iinJa mesmo occasion:1L do advento de Christo.
:6u: :.! • " Os ~cotist as respondem a estes a1·gumentos ;1ss1m :
. ta) As pala\Tas da 1-:scriptura e dos Jl<1Jres devem
mt1.:rpn:t:1r:se 111> senti,to de que o Vcrb11 encarnara em
c~rn~ p.1s~u·el po1: causa da IH>ssa redemp 2.ío; mas isto
~ao r~peJ: que tn era encan~a.dD em c:1rnc. impassível,
se ,~dao nao tivera peccado. 1 oJ;ma c d11I1cil conciliar
ª . dita respo.sla co1~ os textos citados~ nos quacs se não
diz quc o \ erbo _v1cr_:.1 em carne pass1yel, mas simplt•snu•11!c e sem d1stmcçao nlg11m:i, que viera por causa dos
noss~s pe~cad_os nem que cncarn:ir:1 sem peccado.
. (bJ '.\ l•,scnptura e os Padres, accrcscentam os Scot1~t<1s, 1~dicam sómente u1~1 ,~os motivos, que com relaça? a n•.)S _pare~e ser o prmc1p<1!, mas niío se segue d'aq_ui que nao ha1a um 011tro 111011\·o egual ou mais princ1p;1l: que se occulta. Pon:m i5to niío pode admittir-se:
pon1ue a Escriptura, que ~ Llllasi tod<t ell;i ordenada á
explicar a Encarn:1çiío, mui provavelmente não se cala
sobre o motivo principal d'cste mvsterio; e [d~m d'isto
os Padres ql~c interpretam a Esc1~iptu_ra ·dizem positiva:
mente que nao lia nenhum outro motivo : o que: deve
entender-se ao menos da prescnte ordem de coisas.

"º

~ Qui propter nos .et nostram salutem descendit de coelis.
· O ccrtc n~c~ssanum Adac pecca.tum, quoJ Christi morte
delcctum est ! O fehx culpa, guac talem a.: tantum meruit habere
Redemptorem .
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II. Syethema. dos Scotistas

1

2 :H. 1 . 0 da Escriptura citam -se particularmente dois
textos para provar que o motivo determinativo da Encarnacân é a excellencia d"cste mvstcrio e o aperfeiçoamento de todo o universo.
"'
(A) "Deus me possuiu desde . o principio ~a~ :;uas
vins, antes que fizesse alguma coisa desde o prmc1p100. 2
D'ondc <.trgumcntamos assim : Estas palavras devem ser
interpretadas da S~bcdoria encarnada ou ~e Ç~r.is.to como homem ; mas Christo como homem nao e m1c10 das
obr.ois de Deus cm razão do tempo, logo, é inicio das
obras de Deus cm razão da inle11cão, ou foi intentado
por Deus antes de roda a crcaturâ, e porisso antes da
previsão do peccado original.
Resp011dL·m os Thi:•mistas : Nego a maio,. porque
estas palavras devem ser entendidas da Sabedoria _increada, como se vê de todo o contexto onde se diz :
cFui ordenada desde a eternidade . . cu esta\·a com·
pondo todas as coisas com elle» 3 • N'este ponto estão
de accor<lo quasi todos os interpretes de hoje ; alguns
do-s antigos Padres interpretaram este texto da Sabedoria increk1da, cng;inados pela versão grega, que, em lo·
gar da palavra •possuiu» (p1>ssed1t), unha ((creo .. », mas
hoje rcgeita·se uma tal interpretação, porque se oppõe
ao texto hebraico.
Por outro lado, Pio IX, na Bulia Jnejfabilis, affi.rma,
que as ditas palavras se entendem da Sabedoria increa·
da e da sua origem sempiterna .
.
Al~m d'isto, ainda ']llC se concedesse a maior, nem
porisso se devia admittír a conclusão dos Scotistas, por
1

Cfr . Alexander Halensis, p. 3, q . 2, rnembr. 13; A/11e1·ta1s M., in Ili dist . :rn, a . 5 ; Scotus in l_ll disc.
'1 · 3, ec d1st. 9,
q . umca ; Suare•, d1sp. V; Hurtado, d1sp . XIJ , s.e ct . 2; S. _Frcmcisc11s Sales111s, lrait~ de i'Amour de Dicu, angl1ce Treause on
the !ove of GoJ, 1. Il , e. 5 ; Faber, The B. Sacramenc, 1. IV, sect. 1 ; The Precious blooJ , ;; . 3 ; Oxenham, ob . cit. e. I, p . rfi

e seg.

l'

·

.

2
Deu s ;-iossc dit me in initio via rum suarurn, antequam qu1dquam faceret a princ ipio. 'Prov. VIII, 22.
3
Ab aeterno ordinata sum, ... cum eo eram cuncta co~
ponens etc . Cf. DP /Jeo 1i-i110, n . 67 .

isso que Christo é chamado inicio das vias· do Senhor,
segundo os Padres, porque a En::11-n:1cão é o.i~icio da
11ossa reparação ou redcmpçúo, nao porque foi intentado antes de tod[,s as outr;1s creatur<is, ou porq11e Deus,
decretando e crcando o mu 1hlo , olhou p:1ra Christo, o
qual 1ü via como fut11ro H.cdcmptor.
(8) Christo é «primogcnito de toda a creatura, porque n' cllc foram i:eitas tod<1s as coisas nos ccus e ~a
terra: todas as coisas por cllc for:im crcadas" 1 • Porisso argumentamos ass1111 : segundo este texto, Christo,
como homem, é primogenito de toda a crcatura, m:-ts
não é primogcnito cm razão do tempo, logo, é primogenito cm raziio da intenção.
Respon~cm mui~os. Thomisrns : Estas r .a L1 Y'.ª devem
ser entendidas de Chrtsto como Deus, e s1gn1 J1ca111 que
o V crbo fõra gerado antes de todas as creaturas, e que
todas as coisas por elle foram cread:1s, como se prova
sufficientementc pelo contexto.
Por outro lado, ainda que se entendam de Christo
homem, podem interpretar-se como as palavras dos P1·0·
z1e1·bios acima (A) expostas.
252. 2. 0 Pela T1·ad. Os Scotistas apoiam-se prmc1palmente na auctoridade. de .S ..f~rril~o ll.
.
Respondem os Thom1stas: S. Cynllo, no logar citado •• rova a divindade do Verbo contra os Arianos, e
,
- eterna, d"1z que o , ·,crdisputando
;\cerca d u sua gcraçao
L>o não fôra gerado desde toda a eternidade por nossa
causa: o que, na verdade, se não <?PPf>e á nossa these.
Porem S. Cyrillo n'outro logar ensma clara e expressamente a these Thomistica com estas palavras : e por-

1

Primo~enitus

omnis crcaturae , quoniam

i11

ipso conuita

sunc universa in coelis et in tcrrii : omnia per ipsum crcata sunt.
Coloss. l, 15, 1G .
.
.
l
S. Cyriilo. aq;umcnta uss1m contra os Arianos (17u·saur.
liv . .5, e.:;): o Si, ut hneretici Jicunc, 111 nos prod11cen•t. Deus, Fifi um produxit, eric ipse propte1: nos fm:t11s, 11011P.ropter1p.~um; .cur
ergo nobis non aget grafia, q.ui. propter. nos_ esc' Erit cuam 1pse
sic gloria nostra, ut Jemi11a 1•1r:1; non emm vir crcatus es~ pr?pler
feminam, sed femina propter v1rum : .. S1 _propter nos Fil_1us l:i c cus
est, primi 11os crimus apuJ Deum; s1i: cmm Deus nos prrmo, dem·
de Fili11111 p1·opter nos i11te11disse videcur" . Na \'erdadc, S . Cyrillo,
julga que todas estas coisas são ahsurdas.
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quanto, se não pcccaramns, niío se teri~1 feito semelhante a nús» 1 .
'.!~3. :~.º Pefo l'<l\<ÍO . Os Sco tistas apresentam muitos argumentos de COJ1VCi1ienci a para persuadir a si.la
opinião.
1,A1 Dizem que a Enc~1rnação do Verbo, decretada
antcccde11t<_·mc111c an peccado, conrribue muito para manifestar o poder e '' bo11J:1de de Deus-para gloria do
mesmo Christo e da sua M<íe,-- para honra do gcncro
humano, assim como tambcm para complemento de todo o universl). · .() que de bo;11nentc concedem a maior
parte dos Thomistas; mas d' aqui não se segue de maneira nenhuma que de facto a Encarnação <lo Verbo não
se rcalisari;1, se ,'\dão niío pcccar;1; porquanto, nem tudo aquillo gue w11\enien1cmente se pode fazei-, porisso
mesmo se h1z; por outro lado, com semelhantes argumento sc prnvaria que o munJo deveria ser mais perfeito do que o nosso, e que se -deve seguir o optimismo.
Porisrn, tacs ar~urncntos, exhibern a possibilidade e a
conveniencia d:i l·:ncarnaç<ío, não nntcs a .fill11ridade.
( 8) Acc rescen ta1 n os :-.;e o tistas : Deus ama . mais a
Christo do q11t..: todas as crcaturas; mas deve cs;:olher-se
primeirnmcntc ;iquillo que mais se ama; logo, Christo, é
escolhido primeiro Jo que as creaturas.
Nespo11de111 os Thomi st;1s : cow.:edo a maior, nego a
menor; porquanto, poLk amar-se mais uma coisa, e comt~do cs.:olhcr-se cm segundo Jogar; porquanto, Deus é
livre cm rodas as suas obras ad extra, e a fo1·t1'ori na
sua ordenacão; pode, por tanto, ter cm vista primeira·
mente os demais homens e depois a Christo para os remir: e nem pnri :,sn tem 111e110~ amor ao seu Filho, contribuindo muito, pelo contrario, a rcdempção para a sua
glona .
. (C) lnsisll'111 : Aquilln gue é mais perfeito núo pode
rntenta1·-sc por .:aus;1 d'a ,piillo que é mais imperfeito;
mas Christo ~ mais perfeito do guc os homens; logo,
não pode ser ÍtllentaJo por •: ausa d 'dlcs.
e
Respu11dm1 os Thomistas: Este argumento, se alguma coisa, provasse, dcmonstrari<1 a i:npossibilida-

de dt: ordenar a Encurnaçiío para a redt:~p.ção ;io~ homens : o que todavia nincruem pode adm1tt1r. I onsso,
deve responder-se, que Ch~isto, nãc_> podera, na verdade,
ser ordenado para nós co~o ultimo fim, mas po~e.ra
ser OJ-denado para nos ~emir como para fim mter~111d10.
E assim tambem os ::mias, apesar de serem mais perfeitos do que nós, são orden}d,;s por D~us para nos
guardar-; porque t~m tal fii;n nao e o ~cu ulumo fim, m~s
sómente 111termed10. Porem, posto que o peccado fora permittido primeiro, que o , Enca~nação, por mod?
de causa uccaslu11al, Chr1sto 1 c ommmodamcnte o prime iro na triplice ordem de ~dusa ejficimlt>, j(n·mal e
11al; porquanto ellc i:nes~o e _auct~r da nossa salvaçao,
exemplar, da nossa 111stif1caç<10 e fim para o qual devemos tender.
.
CunclusSo. Examinando a Escriptura, e exammando
egualmente os Pad1:cs, . não se !1os manifesta r:cnhuma
outr;1 cacsa dctcnrnnatJ\'a da l'.ncarnaçao, senao a Hedcmpção do gcnero humano; 11ortanto, a opinião d~s
Scotistas ~ meramente hvpotllet 1ca, que pode persuad1rse por raziícs de co~~· enÍencia, mas ~ttinge. un!camente
uma tenue prnbab1lidade? com rnzao, pois, 1~lgamos
com S. Thom;1z, que as coisas que dependem umcamentc da vontade de Deus. sómente se nos podem tornar conhecidas pela FscriptLÍra e pela Tradição; m~1s a Escriptura e a Tradição~ posto que não excluam ev1dentemc.11te
a theoria scotistica, parecem ser-lhes pouco favorave1s.

Ji-

Corn/Jario do 111e1·ito de Christo para os Anjos
:.!~4· Esta controvcrsia tem connexão com ~1ma <:11tra sobre o mcrito de Christo em favor dos Anios. Se-

~unJo todos os thc?logo~, Christo mereceu para os Anjos uma certa o-/ona acc1de11tal, a saber, emqua;ito obteve para ellcs ~ conhccerem mcihor ~s vari~1s c1rcum~
tancias da Encarnação e da Redempçao, CUJO conhcc1mento a ugumen ta a sua gloria accidcntal t. Mas a questão versa sobre se, alt!m d'isto, Christo m~recera aos
Anjos e a Adão innoccntc a ~raca substancial que lhes
foi conferida por Deus.

1 Nisi enim pe.::.:;1~semus, non factus fuisset no:;tri similis.
.
D1al.5 Je Trimit., l' . G . t .7\ p. ~iti8 .
'
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lle Verit. q. 29, a . i ·

DO MYSTl!.JllO UA REl.>EMPÇÁO

CA PI TU LO 111

1.º O Scotistas respondem ajfirnzativamente, apoiados no texto de S. Paulo l: «No mesmo (Christo) foram feitas todas
coisas nos ceus e na terra, visiveis ou
invisíveis, quer Thronos quer Dominações etc.». E partmJo (!"este pomo, argumentam assim : segundo este
texto~ os Anjos foram feitos cm Christo, mas isto nada
mnis signilica senão que os Anjos receberam de Christo a graça; logo.
O guc confirmam pela Ep. ad Eph. 1, 10 e Coloss.
1, 20, onde se diz que todas as coisas são renovadas e
pacificadas cm Christo, quer as que estão nos ceu;;, quer
as que estão na terra.
E na verdade, se Christo foi intentado antes de toJas as crcaturas, é inteiramente conveniente que seja
cabeça de todos, merecendo a graça para todos.
2." Negam-110 por~m os Thomistas e a maior parte
dos outros thcologos. Porquanto
(a) o texto dos Coloss. tracta de Christo, como Deus
e aflirma que os anjos sú foram creados por Christo como
Deus, ou pelo Verbo; de modo nenhum affirma que os
anjos receberam a graça pela Redcmpção de Christo;
porém os outros textos podem ser entendidos n•) sentido de que Christo reconciliou o ceu com a terra ou pacificou os Anjos no sentido lato, repartindo com clles
sómente a gloria accidcntal.
(b) Pelo contrario, a Escriptura nos ensina, que o Verbo encarnara para sal rnr os peccadores 2 : «Porquanto,
não vim chamar os justos, mas sim os peccadores»;
mas os Anjos bons não súo peccadorcs; logo, o V crbo
não encarnou por causa d 'cllcs. Além d'isto se diz . mediador de Deus e dos homens» :S, mas não dos Anjos .
(e) O Doutor A11ffdico (1. c.) d:.í a razão d' isto :
cassim como o merecer é proprio do viador, assim tambem é só para o viador que alguem pode merecer~ porque ~ neccssario que faltt.: áqucllc pai-a· quem se merece, alguma d 'aquellas coisas que cahem sob o merito.
Mas os Anios não são viadores quanto ao premio es-

ª"

'·

sencial, e porisso, quanto a isto, nada lhes mereceu. Porém são d'algum modo viadores a respeito do premio
accidental, emquanto nos ministram; para estes é que
tem valor os mcritos de Christo» 1.
1

Sicut mcreri cst viatoris, ita etiam non ms1 pro viatore

ali~uis mcrctur, aliqui~I dcsit corum qu ac suh m~rito cadunt. An-

fleh autcm non sunt narnrcs l]lla nt un.1 ad, pracm1um csscntiale, ct
1~eo quantum :i d ho~ rn~1l eis_ 111c n11_
t . ~unt autcm aliquomotlo
v1~torcs irt's pect u pracmu :icc 1dl' nt:il1 s, m quantum noh is ministrant ; ad quos valct ei s mcritum Christi .

1
ln ipso (in Chrisco) ..:ontlita sunt universa in crelis et in
terrâ, visibiha et invisibilia,sivc Throni sive Dominationes etc. Colos . 1, 15-1 q.
i
Non enim veni vo car e justos sed peccatores. Mar . lX, 13 .
3
Mediator Dei ct hominum . I Tim . li, 6.
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CAPITULO J:V

Das oonsequenclas d'um eoutro mgsterlo
Depois do que dissemos sobre os mysterio~ da
Encarnação e Redcmpçáo, resta expor algumas
conscqucncias que fluem d'cste duplo mysterio sobre o culto de Clrristo e da B. Maria Virgem; e
accrcs-:cntaremos algumas palavras sobre o culto
dos Santos, relíquias e imagens.

Art. 1. Do culto de Chriato

1

I. Do culto devido á humanidade de Christo

255. 1.º Noções prévias.
(A) Culto cm geral é o acto pelo qual veneramos algucm em rnzão da sua cxcellencia. Pode ser
CÍl'i/ ou religioso segundo a excellcnl'.ia, que é reconhecida, é civil ou religiosa. Porém, aqui, foliamos sómente do culto religioso, pelo qual tributamos a Deus e aos seus santos a devida honra e rc1 Cf. S Th. q . 2\ a . 1-2; Suarer. disp . Lili; Salmantic.
di>p. XXXV; PetavirH , l. XV, e . 1-4; Legr,md, diss . XII; Gerdil,
de ndorand~ Hum. Christi (Mig11e, T. Curs . IX, p. ~113 e seg.);
Billuart, J_isp. X~III, a . 1-l; Perro11e, n. 517 e seg.; Stentrup,
Chrrstolog1:1, th .4J; H11rter, n. 5?1 .
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CAPITULO IV

DAS CONSEQUENCIAS o'uM E ou fRO :li

verencia. Pode distinguir-se principalmente um duplo culto religioso:
(8) de latria ()..ai-pe1a, famulado ), que é a honra suprema que deve tributar-se unicamente a Deus, por
causa do s~u supremo domínio ou da sua excellencia infinita.
(b) de dulia (ilob/..tia:, escravidão) que é a honra
tributada aos servos de Deus em razão dos dotes
sobrcnaturaes que d'elle receberam; um tal culto
chama-se hyperdolia, quando é tributado á B. Virgem; porquanto, assim como pela sua excellencia
singular, principalmente pela sua divina maternidade, está supereminente aos outros santos; assim
o culto que lhe é otfcrcódo supéra o culto que lhes
é tributado. Em segundo logar, o culto é
(a) absoluto quando alguem é venerado, por
causa da cxcellcncia que lhe é propria e foherente; tal é o culto tributado a Deus e aos mesmos
Santos;
(D) relativo, quando alguem é venerado pela excellencia de outro objecto, com o qual tem especial relação; tal é o culto que se tributa ás imagens
e ás rcliguias, porisso que, a nossa veneração, não
pára n'cstes objectos mas passa para aquelle que
representam. Finalmente, ha duas coisas a distinguir no culto:
(1) o objecto material ou aquillo ·que se vene-

ra;
(•) o objecto fonnal ou a razão porque alguma coisa se venera.
2 56. (B) Para fazer dcsapparecer os equívocos dos Protestantes, é neccssario notar de antemão duas coisas :
(a) As palavras latria e do/ia, consideradas etymologicamente, tem o mesmo sentido~ isto é 1 ser-

TERIO

~95

viço, servidão) e nos primeiros scculos eram empregadas promiscuamente; por esta razão o sentido devia ser determinado pelo contexto 1•
(t) Em segundo Jogar, as palavras "adnro ou
adoração>> significavam algumas vezes o culto sómente devido a Deus, e algumas vezes o culto inferior t~ibutado aos homens e aos santos ; e pelo
contrario, a palavra a1 cmTação n era predicada por
alguns. Padres s~mcnte a respeito de Deus; por este mot1Yo, o sentido deve ser determinado pelo contexto.
257. (C) Sobre o culto que deve ser triliutado
á humauidade d<.> Christo, erraram
(1) Os ~:_storianos e _Racionalistas, os quaes, negando a umao hypostat1ca, negaram porisso mesmo que se devia tributar a Christo homem a adoração propriamente dieta .
(D) Errou do mesmo modo Wiclejf, o qual affirmava que á ?tm1anidade de Christo, se por ventu_ra fora possivcl separai-a do Verbo, devia ser
tributado um culto divino .
(C) Finalmente, entre os Socinia11os, alguns, não
obstante negarem a divindade de Christo, affi.rma1

1
. O mesmo de\·e diT.cr-s..: das palavras gregas r:;:•n>túwivt;
(adora110), ~ °"·º"1JEta (serviç o ), que se tonwvam rromiscuamente
por tod~ o s1g~al .de _reverencia; porisso, S. Joa. Dam,1sceno diz;
".ªd.o ra.110 s11b/l'c/10111s s1gnum est, h o..: est dem issionis et humi !•at1onis . · . 1\do~at10 est obse~uii ac _ rev~rent!'ac .sigm1m .. (De
1~iag . orat · 1, 14, Ili , 271 ._ Po~c m na Egrqa latma 1ü do te mpo de
S: 1gost1'!ho se fez a d1stmcça o. entre (atria e dulia; pois diz (de
C."~t. Dei, 1. X, _e· 1): «L'!tl'lam ..:iu1ppe nostri, uhicumque S.
Scripturarum posltum est 1 .mterpretall sunt servitutem; scd ea
serv1tus, qure dcbc;tur h<?mm1hu.~, secundum quam praecipit Apostolus, se!vo.s ~omm1s su1s. subditos esse deberc, alio no mine grrece n~n~upan ~olet .. Latr_za \' ero, ~ecundum consuetudincm, quâ
locu.tt sunt, qm nob1s <l1\•ma cloqu1a ~o~dideru~t, aut scmper, aut
t ~ rn~ frequenter ut pene sernpcr 1 ea d1c1tur se1·1'1tu,ç quae pertinet
,7J ço/cndmn Deum• ,
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ram que lhe era devido o culto de latria, como
legado de Deus 1•
2,8 . 2. 0 These: Chrtsfo, como este Jrof11em, deve ser adorado, ou a 11ature~a Jru111a!fa, etrtquanlo
hgpostaficame1ffe u11ida ao Verbo, õeve ser a~ora
aa co171 uma • a mes117a adoração co117 o mesmo
Verbo.

E' de fe, segundo 9 Concilio geral V, o qual
define: «Se alguem ... adora não com uma só adoração o Verbo encarnado com a sua carne, segundo aquillo que foi cnsirwdo desde o principio á Santa
Egrcja, este 1nl seja annthcmu•) ~ (Denzing. n. 180).
Explicação: Ha duas coisas a distinguir no culto da humanidade de Christo, o ohjecto e o motivo:
(a) O ohjccto é, com effcito, a mc~ma natureza
humana de Christo, não considerada em abstracto, mas cm concreto, ou cmquanto actual e pessoalmente unida ao Verbo.
(b) O motivo, porém. d'estc culto é a união hypostatica d' esta natureza com a pessoa do Verbo:
e porisso, a humanidade de Christo é, com effeito,
adorada ··11 se mas não propter se, e a adoração
que lhe é tribntada 1 não pára na humanidade, mas
no Vcrho que termina a humanidade .
2Sq. Prn1•a-sc:
(A)· Escript. « [)cu todo o Jui zo ao FilhD, para
que todos honrem o Filho, assim como ho!1ram o
1 Eis o que se te no C,11eclz . Racov q . 236, onde se contem a doutrina Jm Socinianos: «Quid rraeterca Dominus Jesus
hui.:: praccepto adJidit? ld quoJ etiam Dominum Jesum rro Deo
agnos.::.:re tc;icmur, i . e. pro co qui in nos potestatem h::. bet divinam, e t cui nos divi1111111 exhibere honorem obstricti sumt.:s». Cf.
Moelher, Symbolisrn ~ LXXXIX.
2.
Si 'quis ... noc uml adormione Verbum incarnatum cum
cjus carne adorne, juxta quod Santre Dei Ecclcsiae ab initio traçliHtm esti tal is anathcma sit."

Pae)) 1; «Deus cxaltou-0 1 e deu-lhe um nome que
está acima de todo o nome : para que todo o 1oclho se dobre ao nome de Jesus, quer dos espíritos
cele~tcs, quer terrestres, q11cr-infrrnncs » ';!; "Quando
de novo introdusiu o primogcni10 no orbe da terra, diz: e adorem-no todos os Anjos de Deus» 3 ;
«Ü Cordeiro que foi morto, e digno de re(eber a
virtude e a divindaden 4 (isto é as honras divinas).
Partindo da intcrpretaçiio d'cstcs textos, argumentamos assim: segundo os referidos textos, Christo,
deve ser adorado como o foi o Pae, no ccu, na terra, ainda mesmo pelos Anjos de Deus, e deve receber honras divinas ; mas todns estas coisas se
prédicam de Je~us Christo ~ornem, a ~ah?r, de Christo que rcl'.cbe o poder de Jlllg:w, amqutla~o e obediente ou entrando no mundo, <lo Cordeiro morto:
'
logo, Christo
homem deve ser adorado.

(8) Tradição.
(1) Pelos Padres; pois diz na verdade S. Athanasio rs: « 1\ós mio adoramos acatura nenhuma,
mas adoramos o Senhor da creatura, o Verbo Deus
e11car11ado. Por(juanto, posto que a mesma carne
por si e parte das cn·aturas, com tudo fez-se corpo de
Deus. E nem dividindo este (orpo per se, o adoramos
-- -· - ; · Óm-nl' j~dicium d cdit Filio, ut omnc; honoriticc!lt Filium,
sicut honorilicant Patrcm . Joa. V, :d: ..
1
Deus cxalt;n·it 1llum, cl ,f,>11<11·11 1!11 1 ~o mcn <JUOd est su11cr
omnc nomen: ut in nominc .lesu tJ:nnL' gcnu tlc..:tatur coc.:lcs1tum,
terrestrium ct infernorum . 1''1ilip. li.~ 1o. .
.
3
C11:i1 i1erum introducit primm:l'niturn 111 ?rhcm ti:rraL\ d1cit : cl a<lorent eum omncs Angeli lki: llebr. 1, !' .
.
4
!Jignus cst Agnus qui oL·cisus cst acc1perc nrtutem ct
divinitatem . Apoc. V. 12 .
_
.
.
s Nos ..:reaturam neut1qt1:1111 :1dnrnnrn< . . ~e,( 1>:imm11m
cremurac i11c.1r11arrr111 !Jc11111 l'crbwn ,1,iorm1111s •. Quanw1-: ernm
caro ip~a per sese r.irs.cst creatnrarnm •. ta rnl'n lkt ..:orptP; cst fa..:ta . Ac 11e4ue corpus qus1~1od1 1~e.r se .d1v1dL·n~es, per Vcrbur;1 adovolentes, ipsum lon~c a cume d1siung1mus. \e rum 1stt~d sc.1cntes,
m jam diximus, Vcd)Um car0 fac~nm e.; t, hsc 1rs um et1:1111 m ~·ar
ne positum lkur.i a 11osc1mus. Lp. <Hl Adolph.
0

Theolo~ia Dog"'ma1;tica- Vol. i·º
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por Verbo: nem querendo adorar o Verbo, o se.:
paramos muito da carne. Tendo isto por verdadeiro, como já o dissemos, o Verbo se fez carne, nós
reconhecemos este mesmo como Deus vestido de
cnrnc)>.
(b) Pelos Co11cilios, o. saber o Ephesino, can. 8,
Ecu111e11ico V jü citado, Nice110 II(act. 5), onde se
diz : quando Christo é adorado, não se separa a
humanidade da divindade, mas uma e outra é adorada como uma coisa só)) t «Accrcscea isto a condemnaçáo do Synodo Pistorie11se, o qual affirma 1
«que adorardircdamcnte a humanidade de Christo 1
e mais ainda alguma parte d'ellc, seria sempre uma
honra divina tributada á creatura» ~.
(C) Raz.ãu lhcul.
Christo, como este homem, nada mais é senão
o V crbo tendo uma natureza humana unida pessoalmcn tc n si, ou o Verbo vestido de carne; mas
o Verbo deve ser adorndo com culto de latria, seja qual for o habito com que se manifeste, assim
como o rei deve ser honrado com honras reaes,
seja qual für o habito com que se apresente vestido; porquanto, a honra não é tributada á natureza mas á pessoa; pois não é a mão do homem que
é honrada, m<is todo o homem; mas em Christo
não ha seniío uma pessoa, a saber: o Verbo subsistcn!c na natureza divina e humana; logo, não é senão uma coisa que deve ser adorada, a saber: o
Verbo Encarnado; e porisso, na pessoa do Verbo,
é coadorada a sua humanidade, emquanto está hy1 Cum Christus adoratur, 11011 scparatur humanitas o divi·
nitate, sed utraquc ut unurn adoratur.
? Adorarc directc humanitatem Christi, m~gis 1·ero aliquam
ejus parrc rn, fure sempn honorem divinum da tum ;reaturae.
Den1i118" . nn . 1 s, ,~ 1 1~ 1

'499

postaticamente unida a Elle, e com a mesma adoração que o proprio Verbo 1•
260.

3.º Corollarios:

(A) Todas e cada uma das partes da nature7:a
de Christo, pódem ser adoradas com culto .de latria
porque todas cgualmente, estão hypos~aucamentc
unidas ao Verbo: todavia, não é convementc que a
cada uma das partes se tribute culto especial, ~ ná?
haver uma razão cspedal, afim de que se nao de
logar á irrisão dos infleis.
.
~
.
(8) Além d'cstc culto de latna, nao p~dc a sua
humanidade, considerada cm separado, tributar-se
culto de ordem inferior cm razão da sua excellcncia finit~1. Assim pensam commummcntc os the~lo
gos contra Suarez., pnrisso que o culto tende ~1re
ctamente á pessoa e nem pára na natureza. 1-. na
verdade, o culto con vcnicnte ü pessoa de Chris~o,
é o culto de latria, mas não um culto de ordem inferior.

II. Do culto do Sacratiaaim~ Corac;âo de Jesus!
261. 1 .~A sua nature{_a. Para melhor intclligcncia d'esta materia, descrevemos o objecto e o fim
do mesmo, assim como os seus aclos principacs .
(A) O objecto material e l.it~pl?, a sa~cr :
(1) o Coração plrysico de Lhnsto, nao tomado

- - ___i___S . Tlwm . , 3, q. 25,

<i • 1 ·
.
.
N J X R
,
C:f. Galli.ffet,'Jc Cultu SS. Con!1~ D111 ac D. t • • • •, • omae 172 6, g,1 1/ice \·ersum suh 1ir1:\o J_e l l~xccllcncc de l'.1 dcvot10~
au Coeur Adora ble de J. X., m1glice fh<:_ A Jor.:1 hl~ Hem t of .1.~sus'.
?

Mur·are/li, ~ur la Dévotion ct le cult~. du au ~- ~-o~ur -~~ Jc~us ,
Frm:co. Dcvotion to the S. Hc~rt; Nrlfrs, de !{at 1 omh~~ lc~ton~111
SS Cordis Jcsu ct puriss. CorJ1s :\fonae : Buccemn1, Comme~tar.
de .Cultu SS. Co r·dis .lcsu; Leroy, de S~. ~:orJ: Jcsu: Dal;:1111·11s,
Dérntion 10 th~ :;. lleart; .Mmmin{{. Glories_m the Sacred l!cart;
Perrone de fn.:arnat. 536 e seg., lite11trnp, Chrtsto! . 44-45; Hu ..ter, n . J(;r, ; Riclre. ]e Cocur Jc FH9mmc et lc S. Cocur tic Jésus:
J. R. Tt;1-rie11, J.a Dévotion ~u :-, . Coeur.
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só por si, nem ct11l]Uanto inanic:nado, mas como vivo, scntinJu e unido_hypostaticamentc á sua alma
e pessoa divina ;
(b) o seu Cornçiío s_ymbolico, ou o amor divino
e humano, de que <.; symholo o coração physico :
«A sub:-.tancia d;i Lkvo(,'no do SS. Coração de JesLb, diz Pio T'J 1, tl'm cm vista o meditarmos e adorarmos, na im~1gcm symbolica do Coração, a immensa carid<1dc e n amor expansivo do nosso divino Hedcmptor)•.
O ohjl'cto jimnal, ou o motivo porque é venerado o ( :cm11.;Jo de Jesus é, quer a dignidade
infinita dn Vcrbn ao qual está hypostaticamcnte unido, q11cr a caridade divino-humana que mostrou principalmente para cnmnosco : por aqui
se dú a cntcrn. J.:r a razão porque o coração de
Chri~to t'.· aJorado ~le prefcrencia ás outras partes
do seu coq'<\ poris~o que, cm verdade, é symbolo
da immensa caridade que teve para comnosco ~.
1 Suhst;111,:ia dc·\·01io11is SS. Cordis Jcsu, ait Pius VI, eo
speclat 111, í11 s1·mhnli d Cordis imai::inc, immcnsam caritatcm, effusumqne a1110 i· ,·1 ~1 d11·i11i Hc:d~mrtoris no,;cri mcditemur atque vcncrcmur. Lit. ad Lr. l'i <torit:ns . 3o Junii 1j81.
.
~ ,\ 11:il :nT:1 01r.11 -.ío tem muitos scnti J o.s na Sa~rada Es~r.1ptur~ : (a) .1·r:,fr d.is r11, ·:t1.1ç,)<'S, v. ,.: ... coi::irat10 co~d1s humam m
mal um prnn a'• ;'( ;, •11. \' 111, ·~ 1 ) ; (b) affcctos e deS<?JOS da vontade,
v. !-: · «1· o l1111r:1 ' ,,,,.,·j, 111''Í IÍ1 pro illis in salutem» (Rom: X,.1);
-Dc:u,; d 1". ,. .. ,,,,- in t c llt1••11 11111 c·rn·di s" (11l'f,,-. IV, 12); ·Des1Jerium
çor ,! i~; , ·;11, .. ('l's. ~:X . :ll; (e) a priYpri.1 w11scie11cia, •Bcati mundo cnrde .. (:\1.1/f . V, "J; •·Fi:1t cor mcum .immacula.tttm• ('P!·
CXVlll, Soi : (d) a .«:,fr do ;11111w, 1-. g. ,...:antas Dei d1tfusa est m
cordibu s nos1ris .. 11\mu. V. 5); .. Jiiligcs Dominum Deum tuum ex
toli> conte tuo .. (;\/atr . XXII, 37); (e) e tem as paixões que nasc~m elo amor, I' . g . n;i l·:<nipt11r :i tall:i-s.: dos tinwrl!s cprdts, supcrbia corJis, siP11}'lit'1/,1s corrhs, tristitia cúrdis, et.:. (Ecc/1. X L,
2 ; Jc1·. XI.IX, 1<i ; .·t.-1 li , .1 ii ; .loa. X VI. li) ; (f) n"i.i_ma palavra,
todas as coisa< qu e e s1;i11 de11tro do homem em opros1ção. ás que
appare..-cm : "l lon:" v1dct ca quae ra rcnt, Deus autem mtuetur
cori> ( I Reg. X VI, 7 ). ( 1' o n ,:t' se scp1c, qu e o sentido. d' esta palayra dev e ~ e r dc!L'rn1in:id n l' <' ln c ontexto . Tnd ;1Y1 a, m:11s commum1nç-nte, c o1\1~\"f(J d.::-. isn;1 nrrnr.
·

(8) Podl': porém, assignGlar-se principalmente
um LhÍplu .fim J\:sta Je,·u~<Íu :
(8\• o primeiro e infü11nmar n nnss ,) coração d'amor. para com Christo, cujos innumcros penhores
d'amor para comnosco, se renovam na nossa memoria pelo seu Coraçüo Sacrn~is.sin:n;
.
(b) () segundo e rep<lnll" <1S llljllJ'l<l<; a elle feitas,

principalmente na Eud1aristia; pnrq11a11to, não podemos amar a Christo 1 sem nos 1.:ompadcccnnos
das suas dôrcs.
(C) Os principaes ;.11.:tos, ti11almentc, l'<>m que
este firn podc ser attingido, são :
(a) O conhccim~nto do SS. (:oração d.e. Jesus,
porque, quanto mais Cl~lll~eccmos <t s~ia d1 vma exccllcncia, a caridade L"X1mw e outras v1rtud<.:s, tanto
mais concebemos devoção J'<ll'<l com cllc.
(b) Adoração, porque o culto supremo de latria
é devido a todas as parles Ja 11aturL~Za humana de
Christo, principalmente ao seu verdadeiro Coração, que é um dos orgáos nobili~si1~1'!s, e ao mesmo tempo o sigrn1l d(• seu amor mh.rnto .
(C) O amur, que naturalmente dimana da summa àmabilidadc do SS. Corüçúo de .Jesus, da sua
bellezé.l e benignidade; porquu11to 1 no tempo que se
nos apresenta. aquelk co1:a1,«.1o inll<1m111~H.io d'amor
por n<'>s, sentimo-nos dltrnzmcnte es11mulad?~ a
amai-o; "logo, amemos a Deus, porque cllc t01 o
primeiro a amar-nos" ': . Este amor, n.a verdade,
não deve sómente mamlcstar-se com piedosos desejos e ajf'ectos, mas tambem por meio de p~lavras
e obras, principalmente pela imila~·do dus virtude!>
que o SS. Coração de Je.sus praticou, a saber : a
1 N'ls ergo diligamus ])~um, q11oni;1111 Peus prior dilexit
nos . I Jo,1 . IV, 1 ~1.
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caridade, a humildadc, a man .~idão: «aprendei de
mim que sou manso e humilde do coração>) •
(d) A reparação das injurias a elle feitas 1 porque

o seu corpo na Eucharistia~é simplesmente a Linião
hypostatica do seu corpo com o Verbo ;
· (8) Em razão do fim: o fim dl). 1;rir:1eiro é o
amor de Christo e a reparação das 1111tmas a ellc
feitas ; ao passo que o fim do segundo, é tributar a
devida honra no (Orpo de Christo que está no altar.
2(i'.t 2.º A sua /ef;i'timidade. O culto do SS.
Coração de Jesus foi impugm1do :
(8) pelos Ja11se11ista.'i, que aliirmavam que é um
cultc> .novo, crroneo e muito perigoso. A mesma
coisa ensinam hoje a maior parte dos Proti:sla11ter,
porisso que esta devo~ão di11ide u Christo, e porisso se oppõc aos decretos do Cuucilio Epliesino e

o Coração de Jesus, apesar de amantíssimo, rnuitissimas vezes é olfcndido com o esquecimento dos
homens, e até todos os dias é uhrajado com injurias
por aquclks que deviam maximamente amai-o; porventura, a justi~a, a caridade para com Christo e a
caridade para (0111 o proximo, não nos devem compcllir a reparar tantas e tamanhas injurias que nós
e os outros lhe inlligcm i1 Ora estes deveres satisfazem-se principalmente na festa solemne do SS.
Coração de .lesu . . ~, e por pessoas piedosas, na primeira sexta-feira de cada mcz.
2(i2. Pur aqui se pode entender muito bem a
ditfercnça que ha entre o culto do SS. Coração e
o ndto da Eucharistiu :
(8) em razão do o~jecto material, porque o objecto do primeiro t; o coração de Christo, ao passo
que o ohjecto do segundo é todo o corpo de Christo ;
(b) cm rnzão do o~jecto formal: o motivo porque é especialmente venerado o coração de Christo, não é só a sua união hypostatica com o Verbo ; mas tambem o seu amor infinito para comnosco; ao passo que o motivo porque é venerado
1

2Q.

·.

lliscitc a me quia miti~ sum et humilis corde. •'lt,,fatt. XI,

~ 0 mc~niu. Christo 1inha pcdid? á Beat&. Margarida, que esta lesta los~ c mst1.tu1da: •Peço-te pois, que a sexta feira que se
segue depois da oitava do meu corpo, seja especialmente consagrad:1 n honrar o meu .:oraçiío; n'csh: dia aproximando-se os fieis
da_ m~ia sagrada, !'(·pararão as otfonsas feitas ao meu Coração
pnnct('.alm_cntc durante o kmpo que estou exposto á veneração
dos fieis. E eu prometto qu~ to,tos aquc!les que assim honrarem
o meu cora-;:io, s..:ntirfío o~ i1 1 tfoxo ~ Jo se11 amor e hão de ser enriquecidos dc~ grai:i,fr copia Je ~raças celestiaes» . (Ap. Gttfiffet,
De Cultu S . <.ord1s, 1. 1, e. 4).

5o'.{

Chalcedo11e11se 4 •
(b) Os J11credulos e Racio11alistas que combatem
cgu::ilmentc este culto como supersticioso, e como
apoillndo-se em fundamento falso; porquanto, o
corn1,·fto physico, (orno dizem, não é a. sede do
amor, e porisso não merece honra especial.
2ti4. '/11ese: <S cu/lo do SS. 6oraçllo de .Jesus

til/fendido no sentido acima explicado, 1 isempfo
de todo o /abéo, õe superstição, piedoso e muito
ufi/.

(A) Pela auctoridade da Egreja_:
(a) Pio VI condemno11 a segumte propos.1i,:ao
do synodo Pistoricnsc : "a

d<Ju~riua

que rcge1ta a

dc\'o~ão para com o Corai,:ão de Jesus quc nota

Synodo), como novas, crroncas ou ao :11cnos perig(;sas, entendida a respeito d'csta devoção, tal
qual é approvada pela Santa Sé Apostoli(a 1 é_ folsu, temera ria, perniciosa, offcnsi va dos ouvidos
piedosos, e injuriosa á Santa Sé n~. Em seguida,

(V

As~im Littled..rle, Plain Rcasons, p . 147.
Do.:irina, quac de\'Otionem erga SS. Cor Jc,;u reJIClt m·
ter derotiones, qua' notnt (<i_J'nod11s_! velut novas, crroneas, aut
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n~ proposiçüo seguinte, cxplirn o sentido em que
fo1 approv;.1da esta devoção pela Santa Sé, isto é
...
cmqu~nto e. a do rac:1 1) o Coraçüo
SS. «cmguanto é'
C~>rrn,:ao de .Jcsns, a saber, coração da pessoa do
\ '_crbo, ao_qual cstü inseparavelmente unido». (Den{tll/.;. q:.D ); logo, cs ta Jcvoção, nem pode julgar-se

nov~1, nt:m

crrunca; nem perigosa.
(b) l~e/a i11slituiçâo da fe~ta do SS. Cora~ão de
ksus . L na verdade , a institui\·<fo d'esta festa não
tinha sido primeiramente concedida !'Ob Bento
XIII? porq~1c ."postulador J de Ga!Ji~ apoiava~e n um_pnnc1p.10 duvidoso, a saber, que o coração
e o orgao ou s1:Jc de amor, como refere o mesmo .I~ento XIV, que n'aquelle tempo ern Promotor
dd .f c: "Acc1·cscL·nrei vocal mente que os Postuladores· ~a cau~a ~stabcb.:iam como certo que o Coraçiio e, L'1_m10 d1ze111, o comprinl:ipio sensível de
tod<1 s as v1 rt udcs e ,1tfectos, e como que o centro
do.; prazeres L' de toua ..; as dores interiores· porém
.
.
'
'
isto rnrnln~ urna L!llcstüu philosophica, pois os phiJosophos modanos collocam o amor e o odio e
'
os restantes <lf l.cctos d'alrna, não no coracão como
~Ué~ sé(.!e, mas 110 ccrebro ... Por este n;otivo ...
msrn~1e1 reverentemente que não se devia annuir
á p_et1L;5o, ~poiadJ principalmente na opinião dos
antigos
phdosophos ü LJUal se oppõem os moder1

nos " · •

saltc~1 peri.:u losas,

i: 11.d lcc1;1 d e· h:i.: de\'oti one, qualis est ab Apos-

tol.1..:a ·~.c.:d~ probat<i ;. f<d sa ,_ tcmc.:rar!a, perniciosa, piarum audum

oficnsn.1,
m .''\ros10/1,·a111 S..:dem 111111r1o sa .
1
~dd1d1 on:trnus s ra tui tanquam ccrtum a P ost ulatoribus
cau sae Cor .cs.;~, ui ': <Jcant, comp rincipium sensibile omnium vir.
tutum ct afk·c t1on 11 111, quasiquc ccnrn1m 1·olup1atum et dolorum
OffiOIUm lnt.erno ru111 ; S<:, f !d LJU:l:-i ll <llll:íll phiJosophicam Ínvolvere
cum '.:.:cc:n11 'J''L";~ 1'h1L"º l'IH <1 1110rc m. ;clium. c:r rd iquas anim1 affe~
Ctlon~s n n n m e"' ,1.., lo1 11,1u•1111 sede sua, ~eJ 1n cerebro collo - e t
Qu:rn1obrcm ·:. n:1·c·r,·11 kr i11sinu;1vi no n esse petitiooi annue~d~~·
mmxac po t1s~ unum <rnl1lft1on:111 philosophorum sententiae cui re~

Porém, exposta melhor a coisa, no anno de
17 65, Clm1e11te XIII permittiu que se cclc?rnssc
esta festa; Pio IX e,; tendeu-a a toda~ Egrcia (an.
8 l)'") e tinalmcr.ite , Leão XIII, annumdo
1 - l) '
•
d aos
d vol
tos do orb<.: Catholico, devou-a ao ~1to e up ex
de primeira classe ( 18~10). Além d'1sso, a. 2_2 de
abril de 18 7 .), Pio IX cxhortou a todos o~ heis do

orhe cathnlicn , para se cnnsagrarcm cspecrnlmcnte
a si mesmos ao SS . Coraçiío de .l<.:sus ..
.
De tudo isto se sq~ue, que a Egrcia, p~>r n_ia1~
d'uma vez appr<>Yara e;o;tc culto; mas ~ 1~.gre1a e
infallivcl nos assumptos strictamcnte hthurg1cos
conncxos com o dogm<i ; logo.
.
Confirma-se além d 'isto pela Jiffusé.Ío adm1r~1vel d'cstc mito cm toda a Egrcja, o que não pod~~
realisar-se sem auxilio da divina virtude, Lülllü _Jª
o advertiam os Hispos da Polonia, no Mcmon~I
que otforcccram á Sagr~da Co1~g_r~ga.ção dos Ritos para obter a conces sa o da lest<.I cm ho~1r~ do
SS. Corm,:iíi>: ((()que, na verdade, e bem p1_ox1mo
do milagr<.:, e parece que isto não pode r<.:a~1sar-.s.c
sem instincto divino, que tantos povos mmto distantes pelo togar, engenho, C<>sturncs, estudos~ cr~
prehcndesscm um culto novo de que antes nao tinham ouvido foliar nem o cunheciam, e o abraçnssem com zelo commum, principalmente se se attender l]UC o culto do Sagrado Coração carecera de
auxílios ordinarios para a sua propagaçao
n · 1
Realmente o Espírito Santo que rege e gover-

~entlo;·:s

ativcrsa nrur. J>c Scrvo :·um Dei Beatif., 1. IV, P · :.i,.::.

31
· 1 ( 'uod sane miraculo proximum cst, n ..:quc cnim videtu1·
.,_
·
d· 1vmo
' ·
·1n~nuc
" ·ru li r tot popul1
lo"º
tit:n· potu1sse
sinc
. ·
"'. ' 111"Cma
. ·"' . . h' ·mo.· .
rihus, studiis t;1m ionge d1ssi11, . .;ui tum n cn u :11, "~'. P 1 1 .u ~ :' T~1.~
uuJitum aur ..:ognitum arripucnnt, ac <.:~mfl!un : ~us ~ t~d11s .~11n_r ~~·
·
· s.·1· ·1
s1nt,
pra esc r 11m
' .1thnd
e
•·1tur <.'.L1ltu111 SS. C ord1~ ordmnrus sub~1diis ·ad sui propagat1onem caru1ssc.
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na a Ew<;!ja, niío pode permittír que toda a Egreja
por nrnitos scculos se enganasse n'uma coisa de
tum?nha pnndcração, que se relaciona com a salvaçao 1.
265 . (8) Ra:;ão theol.
(~).Primeiro que tudo, é isempto de superstição
e.lcg1t1mo aqudle culto que termina na pessoa divina; mas assim s111.:cc<lc com respeito ao culto do
SS. Coração, porquanto, aquellc que adora parte da
pc~.s11a, adora a mcsm;i pessoa: v . gr. aquelle que
~cqa a mão do Pontilicc, venera o mesmo Pontif1ce; porque o L·ulto não attingc sómente a natureza 011 :1 parte da natureza~ mas toda a pessoa; logo, aquclle que venera o Coração de Jesus, venera o n.1esmo Jesus, t.h.:hn11Jo-sc o seu coração, quer
material quer symbolico, ou a caridade, hypostaticamcntc unido ü pessoa do Verbo.
.· Por~11:1
raz<~l's p~rquc se tributa culto espeCla/ ?º SS. Cora<;ao, san bem patentes a quem rctlcctir 1_11'1 po11cn; porquan10, o Coração material
de Chrtsln é, por certo, urna das nobilíssimas partes ~la sua sag~ad~1 l~umanidadc, d'ondc fluiu aquelJe s<1nguc prcc1os1ss1mo com que fomos remidos e
.
'
no qua 1 os sentimentos d'alma se manifestam mais
v~vidos : poi-. é sabido por cxpcricncia, que o corac,.«~o, ou exulta com alegria ou se opprime com a
tristeza, e commovc-sL\ com movimentos varios,
t:onsoante os varios alfoctos ou paixões que affectam a alma .
Poré.m, a ranío principal porque se tributa culto especial ao SS. Corac,:üo, é por ser considerado
como r> s_ymbolo do seu amor; porquanto, passa
como certo cm todos os povos que a palavra co-

ª·;

Isto d c~c 111·0: \'e-o <:larnmcntc I>ulgairns , The dcvotion to
S . Heart of .Jesus, ~ . 1.
1

t he

~º7

ração se emprego para significar o amor, e, na verdade, com muita razão, pois o amor e outras paixões que d'cllc proccdcm·,-corrclacionam-sc com o
coração material. Por este motivo o Coração de
Jesus deve considerar-se o symbolo do amor, quer
humnno quer divino, cm que viveu inftammado por
nós.
E ahi temos nós a razüo sullicientc porque o
SS. Cora1;ão é venerado com amor especial; porquanto, tudo quanto Christo ohrnu e soffrcu, sahcsc que tudo nasceu do amor segundo as palavras
do Apostolo: "tmwu-nos e entregou-se a si mesmo por nós" 1; por ventura não foi por amor de
nós, por causa de nós e por causa da nossa s::ilvação, que dlc baixou do ceu :• não foi por amor de
nós que se tornou pobre, que se aniquilou e que
passou uma vida laboriosa e apostolica :> não foi
por amor de nós que instituiu os Sacramentos .e
principalmente a Eucharistia :• não foi por amor de
nós que sotfrcu e morreu i'
O amor de Chnsto, portanto, <..; o principio de
todos os mystcrios que são ordenados para a nossa Rcdcmpção, a fonte de todas as graças que nos
enriquecem ; lo~o, deve ser reconhcl."ido e venerado com culto especial, e porisso, a dcYoçáo ao SS.
Coração de ksus é inteiramente legitima.
(b) .l\Tem é menos piedosa e util. Porquanto, é piedoso e util o culto que é santo no seu ohjccto, no
seu fim, nos actos com que <..; praticado, e no." affectos que produz ; mas e isto o que succcdc
a respeito do SS. Coração; porquanto, é santo
no seu o~jecto, porque o objccto material é o coração de Christo hypostaticamcnte unido ao Verbo, e o objccto formal é a immcnsa caridade de

http://www.obrascatolicas.com

l

Oilexit nos et tradidit scmetispsum pro nobis. Ephs. V,

2.

~--·

DAS CONSEQU~NCl~S c)UM E OlJrRÓ MYSTERIO

CAPITUJ.O IV

Christo, Homl!rn Deus, como fonte de todos os bcncíicios que recebemos do Salvador.
E com cflcito, não pode deixar de ser que alg.uem contemple frequentemente este objecto santiss11110, sem se lembrar do amor immenso de Christo
para con111osco, e de todos os beneficias que d'etle
t~m~Js recebido, e ao mesmo tempo das dôres acerb1ss1mas que com tanta pacicncia por nós soffreu.
Porquanto, todas est[IS coisas e muitas outras se
cxhibcm na imagem do SS Coração, como ~lle
costum~1_11intar-sc, nfio só representadas mascomo que msculpidas .
E, na verdade, nada mais santo, nada mais
apto pma fomentar o amor para com Christo a
carida~c para com o proximo e a paciencia ~as
ndvers1dadcs.

.. !Vo seu .fim, porque o seu fim é o amor de
Chn:;to e a reparação das injurias a ellc feitas;

mas nada ha mais santo do que o progredir no
amor do Homem-Deus, nada mais louvavel do
que dcsaggraval-o das injurias que se lhe fazem :
porL!ua.nto, por esta maneira se promove a gloria
de Chnsto, se propaga o seu reino no interior das
al~1as, consola-se o seu Coração; e por esta maneira, ns almas frizcm rapiJos progressos na santidade: porisso que a santidade consiste essencialmente no amor de Deus e na dilecção do proximo:
na verdade, não podemos amar o nosso Salvador,
s~m que ao mesmo tempo amemos a Deus e ao prox1mo.

. ..i.V:Js seus actos: porquanto, os actos com que
e praticado este culto, sãe> netos de adoração, de
amor de reparação, e além d'isso da imitacão das
virtudes, que o Coraçüo de .lcsus praticou; e, na
verdade, estes actos são maximamente, aptos pa-

Sog

ra fomentar ri piedade: porquanto, como d~z Gat
cr não são cerimonias vãs, não são s1gna~s
vazio~ de piedade exterior, nã? ostentações de vaidade accommodados a attrahir os olhos, ou a deliciar' os ouvidos do povo ... são tudo .coisas int~r
iorcs, tudo santo, tudo dignissimo da piedade chrastá· de maneira quc,n'este gcncro, parece que na~a
p~de haver, na verdade, mais sincero, na~a mms
santo e nada mais digno de Deus e de Chnsto Jesus)).
1Vos seus e_tfeitos, p )rquc os cffeitos d'csta d~
voção são graças mais abt~ndanlcs para progred!r
no amor de Deus, e na candadc pi.Ira com o pro~1mo: porquanto, scgund? o at.tcsta a execr~cnc1a,
t1ela meditnciío da infin11a c:-irid:1d1• d,, < . hri~tn, n
coração se i;1flama de amor; o~ peccadores concebem contricçáo e detestação dcs seus pcccados,
os justos são estimulados a maior fervor, os sacerdotes ardem cm zelo da salvação das almas e promovem mais etficazmentc a conversão dos pcccadorcs. Porisso, Pio IX, no Breve da Bcatificaç~o da
8. Margarida, diz: «Quem será tão dti:o e fe~rc.o
que se não mova a amar aquc.llc coraçao suav1ss1mo, e porisso atravessado~ fendo com a lança~y.i
ra que alli a nossa alma tivesse um cscondcrlJO _e
rdugio, ond.c se ~ccolhcs~c. e . dcfc~~csse para livrar-se das 111vcst1Jas do 1rnm1goD ; -

liffet

· . ,--·;~;tautcm hac ..·, ut ;ipparct, 11011 vanac ca:rc_m onia: 1 non
signa ,·acua exterioris picrnti•, non ostc11tu s vani, ri..:ul1s ~om~nu~1
perstringendis aut auri populan capt~ndac accon~m1?da.1~. ·.: ~_un,:
ta intcriora, cu neta sanem, cun~11_1 r•e!~!e chr!>trnna d1,::n~ss1ma_,
a<leo ut in eo quidem gcnerc, 111h1! sol1J_1us, nihil S<rncuus, nihll
Deo ac 'christo .lcsu dii.;nius esse posse v1dcatur. Galijfer. oh . c1t.
1 li, e. 4.
.
.
1 d·
· ~ Ecquis rnm durus ac fcrrcus s1 t qum mona tur :H re ,1mandum Cor illud sml\'iss:mum, id..:1rco trn_nsfi\um ac vulnera ti:m
lancefi, ut animus ihi nost cr _quo,!dan1 guas1 la~1bull~1~ a~ pertugium hahcat, quo se nb hnst1tm1 m..:urswne rec1~1<1t
tucatu1 .
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266 . 3. º Resolvem-se as d(fficuldades : Objectam
os Jansenistas
(A) que o culto do SS. Coração é novo e porisso mesmo deve regeitar-sc ..
. Resr: Este culto náo é novo, mas no seu objeL:to espzntual, emquanto mito do amor divino e
humano de Jesus, já vigorou desde os primeiros
seetilos: além d'isso, no seu objecto material, emqt~an~o o 1-.'.ulto, quer das chagas de Christo, quer,
prmcrpalmcntc, (JO Coração physico, ferido pela
lança, logo desde o principio não foi inteiramente
dcsconhc~cido, com~ consta dos Actos dos Martyres : na Ldade Media floresceu áquem e além em
.
'
multas communidades, como consta das obras de S.
Bernardo e S. Boaventura, assim como dos escrii-:ws de s. Mathildc, Gertrudes e outras SS. Virgens;
Jmalmente, desde o seculo XVll 1 promovida pela B.
Margarida de Alacoquc e o Padre Eudes, esta devoção propagou-se d'uma maneira admiravel em
to?o o universo •. E com effeito, o culto que tem
raizes fundas na antiguidade, e que foi observado
por santos eximias, não pode ser regeitado como
. .
'
novo, pnn~1~almcnte, não duvidando ninguem que
deve ~dm1.tt1r-se progresso nas devoções piedosas,
sob a msp1ração e direcção do Espírito Santo, podendo tambcm admittir-sc 3lgum progresso nos dogmas, segundo o que se disse no Tract. da Fé (n.
84 e scg.).
(8) Accrcscentam que este culto é perigoso,
porque se uma vez se admittc que seja licito venerar uma parte especial do corpo de Christo, com
·- -· -- ~-

1
. N"ão permi!tindo ys limites d'c.o;te Comp~ndio que provemo~ to~a~ estas coisas, lc os testemunhos colhg1<los pelos aucto-

res J~ citados, Gali/fet, p. 1, e. 1-2; Leroy, ob. cit. e. z; Dalgairns
ob. c1t. ~ · 1; P . L. "'/Jon;, Les SS. Coeurs et le Vén. P. Eudes, pre~
m1cr aporrc de lcur cultc, Paris, 1891.
·
· ·
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egual direito se devem venerar todas e cada uma
das partes do seu corpo.
Resp. Nego a consequencia: porquanto, para
que uma pari e do corpo de Christo seja adorado
especialmente, é ncccssario que haja razão especial, e atem d'isso accrcsça a approvação da Egrcja. Mas, cm vista Jo que fica dito, ha uma razão
especial para venerar o Coração de Jesus, e temos,
além d' isso, a approvação da Egreja : e d'cste modo
desapparccc o perigo de que se tracta.
'l6j. (C) Objectam os incredulos d'hojc, que o
culto do SS. Crm11,:ão de Jesus se apoia cm falso
fundamento; porquanto, dizem, o coração não é a
séde do amor, mas antes o (crcbro, e porisso o
ccrcbro de C:hristo e não o seu Coração é que devia especialmente ser adorado.
Resp. O culto do SS. Coração é inteiramente
independente da questão agitada entre os physiologistas, se o Coração é n sédc do amor ou não ;
e até de muito bôa vontade admittimos, ao menos
como mais provavcl, que o mesmo ccrcbro é a séd1: dos affoctos sensivcis; mas o coração é, certamente,
(8) o symbolo do amor, porqwmto, cm todos 05
povos o amor e a carid<"tdc são signifirndas pelo
coração;
(b) e além d'isso, o coração é a sede onde se ma1~ifesta o amor sensivcl ; porquanto, apenas experimentamos um affccto vchemcntc, o nosso coração commove-sc, como c!:>ti.Í averiguado pela expcriencia, e o confessam todos os physiologos 1 • E
1 Isto pode illustrur-se com a seguinte compara.;:ão : «Es
tes phenomenos comj)aram-sc com os que são produzidos pelo
~alv~1nometro: esta machma con~ta de trcs r.arres; pilha clcctrica, fio.s e Jf;dha do quadrante. QuanJo na pilha se gera a força
çlcêtrk'•i, :oi:;•i, (ptl'r na pilha, quer nosfios, se dão verdadeiras mo-

http://www.obrascatolicas.com

CAPITULO IV
DAS CONSEQUENCIAS o'uM r;

na verdade, isto é sufficientissimo para venerarmos o Cornçúo de Christo com um culto especial,
porquanto, cm vista do que fica dito, segue-se que
este Coração sacratissimo é o symbolo do amor infinito com que nos ama, e de mais d'isso, é a séde
onde se manifestou este amor d'um modo sensível.
Logo.

Art. 11. Do culto da B. Virgem Maria

1

Depois de ter fallado sobre as coisas que respeitam ao culto Jc Christo, vem muito a proposito accrcsccntar algumas poucas palavras sodificaç,->es, apczar ,lc não scrL'l11 <~ !~via s_ aos sentidos. Sómcn~e. na
agulha apparc..:cm algumas mod1hcaçoes maximamente sujelCas
aos sentido s : ainda mesmo as mínimas \•ariaçóes da corrente a
perturbam e agitam e .:omo que a tornam louca. E n'e ste caso, a
pilha, é cvi,fc11.tc111cnk u prin..:ipio e a s éd; ~o s phen?menos primif{enio.~; po~cm, a ~1gulha do quadrante, e somente o instrumento
das suas rnamfcst açoes externas: o mesmo suc.::ede nos phenomcnos da sensibilidade : aqui, o ccrebro é como que a pilha, os
nervos os li <>s, e o corai; :ío a a,.;ulha . (Riche, Le Sa.::r é-Coeur, Paris. 187q, e. J, P· 4).
·
1 - C:f. S. Hil'ronyrrus. de perpetuà virginitate B. M. ad Helvidium; S . c:_yril/11s Ale.,·., Encomium in S. :\Ia riam; S. Proclus,
Laudes sanctornrn, 1 lr;1tioncs ,Jua c in SS. Dei Genitricem ; S . Joa.
Dmm:ucc1111s, homil. de H. Marià V.: J omwes Euboe11sis, serm.
Vlll in Conceptioncrn Dciparac; S. Germmws, C. P. scrmo IX in
SS . l>cipnrac annundationcm; S . Bei-1rarJus, de Laudibus Virginis matris ; scrm. de 12 pracro~at. 8. M., de aquaeductu; Albertu .~ i\far::1w.<, Marialc Tr. de Laudihus n. Mariae; S. 17wmal, in
Salut. Angel. exrositio; S11.1rPj, de My.;t c riis Xti, disp. 1-XXlll;
S11111111.1 : fort•a Jc luudihus J\lariae (cd. i\!igne); De Rlwdes, de
Jlciparú Virgine ~"Jari<i; (,"n11temon, ~larialog1a; D º11r![entan, G~~n
deurs de la S. V1cq,;c ; lfossuel, Scrmon s sur la S . V1erge ; N1col.1s, La V. Marie dans le rlan divin, cujus pars anglice reddita est
sub ho.:: titulo The \!irgi11 ,lf.1ry; 1\ 1l'mna11 , Anglican Difficulties
(li), Lettcr ro Puser, Discourscs to m. ix cd Congregatipns ( 17-18) ;
Nortl:cott', Marv in thc (iospcls; 1\fe/1<1, Mary, the obiect of venerntion, co nlidc11 cc a nd imitation to ali christians ; Petir,1lot, La
Vierge ~I c r e d'.ipr~s l.a th~ologic, an~lice \'~rsun~ Tlw Virgin Mother; Combalo', Le Culte de la 11. \'. 1\lanc; l an den Berghe,
Marie ct lc Saccrdo;;c ; 'P. Giraud, de la Vie d'Lnion avec Ma·
rie; Prêrre et ho~tic, vol. li, cd. 1885,
547 e scg.; T. livius, The
R Virgin in thc Fathcr s, London, 18~):;.

r-

ou IRO MYSlERIO

bre as prcrogativas e o culto da B. Virgem Maria
sua .\1ãc. Fallaremos da sua dignidade, santidad;
e officios para com os homens, e do culto que lhe
deve ser tributado.
§ I. Da dignidade da Mãe ds Deus

1

Sendo a divina maternidade, a fonte e a raiz de
todos os 1:rivilegios e munus com que foi adornada n B. Virgem, exporemos a cxistencia d'esta dignidade e a sua excel/e11cia .
268. A B. Virgem .J.'tiari,1 i; 1erdaden-ame11tc
Geradora, ou .Jfãe de Deus.
E' de fé, principalmente contra os ~cstorianos
segundo o Concilio f.j?hesi110 : «Se alguem nfio con~
fossar que Deus é VL·rdaJeiramentc Emmanucl e
porisso que a santa Virgem é J\lfic de Ocus s~ja
anathcma )) j ( Den'{ing. i3). Porém, o sentido d~ these não é que a B. Virgem gerara a natureza divina do~ V~rbo (o q~w s•: ria hcrctico ), mas que gerara a_Chnsto que e Deus; porquanto, assim como
se diz com razão, _que é_Mãe do Rei a que gerou
ui:n filho, que e rc1 ; assim, do mesmo modo, a R.
Virgem se diz e é .Mãe de Deus, porque gerou um
Filho, que é Deus.
1 r<wa-se (A) Pela Escriplura.
(a) .Porquanto, cm vista do que fica dito acima,
a B. Vtrgcm co1h.:cbcu e gerou vcrdadeirnmcntc a
Jesus Christo; mas Christo é verdadeiramente Deus
com~) largamente o provámos ; logo, a B. Virgcn~
Mana concebeu e gerou um Filho, ~1ue é Deus, ou
é Müc Je Deus.
1

1

.
Cf. S .. Tlz . q. '.!5 , a. 3; Suare;, oh . .:it. d isp. 1, XII· Pel.'rvzus, l. V . ..:. 1>-1~1; Sf~nlrup, th. 4:1.; Petitalot. ;;. XI. M;lia e
VIII ; Scheebe11, § 27t).
·
'
' ·
i
Si qui s n<m ..:rmfitctur llcum e >s c vcr acircr EmmanueJ,

propterca l>ci llcnitriç•·m, ~an.:tam Virgincm, A.
Theolog1a Dogmatic••- vol. '4· •
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(b) Além d'isso lwbcl, por inspiração do Espirito Santo, chamou a B. Virgem Mãe do Senhor :
«D'onde me vem a dita de ser visitada pela Mãe
do meu Senhor»? t Mas ·a palavra Senhor no N.
Testamento designa commummente o verdadeiro
Deus, quando a palavra não este\ no caso vocativo; e por outro lado, consta do contexto que é esta a significação d'esta palavra no caso presente?
accrcsccntando-sc abaixo: «realisar-se-hão em t1
coisas que te foram ditas pelo Senhoni, 2 onde a
palavra Smlwr certamente significa Deus.
(8) /\ mesma coisa consta da Tradicção:
(a) do testemunho dos Padres, que, que~ i~pl!
cita quer explicitamente, desde tempos an11qu1s~1mos, chamaram a B. Virgem Mãe de Deus; assim
S. Ignacio ,.\-/. (ad Smym .) escreve: «Deus era dado á luz por Maria» ; Hyppolyto J: «0 Verbo desceu dos ceus á SS. Virgem ~faria, para que, d'ella
encarnado . .. salvasse Adão que tinha cabido»';
S. Jre11co: "Recapitulando cm si Adão o Verbo
existente de Maria,,.!> Já desde o seculo III o mesmo nome tl w ri.x,,ç (geradora de Deus~ é attribuido
á B. l~faria; ::..;. Dionysio A/ex. assim escreve a
Paulo Samosat. : "Porissn que tu dizes a Christo
homem cximio e não verdadeiro Deus. . . encarnado da santa Virgem Maria 1lfãe de DeusD 6 ; S.
A!.'z:111.1Sfr>; declara que o Verbo «fõra feito homem

ª"

ut vcniat matcr Do111i11i mei ad me ; Luc. l, 43.
Perficientur ea 4tiac 'Jicta ~une tibi a Domino.
:i nc11s rarturicharnr a Mari<i .
. .
.
t
V erb11111 e coe lis Jc -; ..:cndit in S. V1rgmem Manarn, ut ex
eii inc,1r11.it11m ... sah·arct A•bm qui .: ccider••~ · Cont. Noet:_fl· 17.
~ Rcca pitulans in s.: AJa1n Verbum e.nstens ex ,\farra. Adv.
Haeres, J. li!, e. 2 1.
.
' Quoniam tu <li.:i s hominem eximium Chr.1stum_, ~t non
verum Deum ... incarnatum e s:rnct~ Virgine et Dei Ge111/r1ce Mariâ.
; Cnnt. A1·ian. orat. -1·
1

~

-.-;;;;i"c I~,:

por nossa causa assumindo a carne da Virgem Maria Mãe de Deus>' t ;
()) pelo testemunho de Juliano Apostata que
accusava os christãos, de não cessarem de chamar· a Maria Theolocou, isto é, Mãe de Deus;
(C) quer pelos Symbolos, que declaram que Christo, verdadeiro Deus, fóra concebido e nascera de
Maria Virgem; quer principalmente pelo Concilio
de },pheso já citado'·
(C) Pela razão.
E' mãe de Deus a que concebe e gera pessoa
que é Deus ; mas a B. Virgem concebeu e gerou
a pessoa de Christo, que é Deus; porquanto, a geração termina, não na natureza, mas na pessoa que
subsiste na natureza gerada; v. gr. a mãe de Pedro, posto que sómente gere o seu corpo, dize-se,
com razão, que gerara o mesmo Pedro ou a pessoa de Pedro.
Isto mesmo já o tinha advertido S. Cyrillo de
Alexandria (Ep. 1): "Posto que estas sejam sómente mães dos corpos terrestres, dize-se, todavia, que
dão á luz não uma parte, mas tudo aquillo que
consta de alma e corpo» =1; logo, (S . Thom. 3. q. 35
a. 4).
269 . li. Excellencia d' esta dignidade: 1.º em

si.
(A) A dignidade de Mãe de Deus está muito
acima de todas as outras dignidades, exceptuando
a união hypostatica.
Porqu~nto, a união hypostatica supéra todas
1 Propter nos assumpt:i ..:arnc de Virizinc Dei Genill'icc Marià hominem esse factum. Li! outros testemunhos cm Petavium
!. V, e. 1 5 e se~ . ; Stentrup, th. 42.
'
~ Cfr. S. Cyril/us A/c>x., co::tra Jul., 1. 8
J
l.icct illac terrestrium duntaxat corporum matre fiant,
non alteram tamen partem, scd t<1tum, q110J ex animà C!t corpore
contiatur, parere. dicuntur.
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as dignidades da ordem não só natural, mas tambem da sobrenatural, como todos confessam t; mas
n dignidade de Mãe de Deus pertence proximamente á ordem da união hypostatica; por4uanto, a Virgem, forneccndu a materin para a formação do
corpo de Christo, e conccbe?do-o por.sua livre vontade, dnndo-o ü luz e nutrindo-o, foi como que a
causa instrumento! da união hypostatica, e a cooperadora. das divinas Pessoas para a grande obra
da Encarnal,'.ilo, de maneira que a união hypostatica do Verbo com a natureza humana, foi completada em Maria e por Maria, mas com a operação
do Espírito Santo; logo, depois da união hypostatic~, a rnaternidndc divina supéra todas as outras

dignidades.

Por esta razão diz S. Boaventura~: <<Porque
foi Mãe de Deus, dignidade tão alta, que nenhuma
outra póde cogitar-se mais nobre, teve tamanha
dignidade de bondade que nenhuma mulher poude
comprehcndc 1-a.
Porquanto, se todas as crcaturas, por mais que
subissem a graus Je nobreza, se achassem presentes,
todas cllas deveriam reverenciar a mãe de Deus».
1
Expr-1:.: no :1>sim cx~cllcntementc Basilio Selc11c. (serm_.
3q :n D..:1p. Annunl .1: "Q:11s non m1retur q•_tantopere superem!·

neat quotquot hrn1or;:n111s Sarn.:tus.' _T\am SI _Deus servis t~ntum
i:11p..:r:1:us cst ;..;rati:l", quakm matn v1rt~1ten_1 messe. c:og~tabtmus?
An non 1rn1jorem 111111!0 q1m111 ct -;ubje~tt>? Cmns. td no tum
est. Si Pctrus heatu' appclla11.s cst clavesque regm coelorum
conacditas hahuit. cur non pra; omnibus una beata prredicetur,
cui dnt11m cst ill11n.i cniti, quem illc ore confessus est' Si Paulus
rns clcctionis c11cnominatus c>l,:quod augustum Christi nomen
extulerit illudque 1tliiquc tc1-rarum evuli;averit, quale vas erit Dei

mater?

2
Quia fuit rn.11..:r 1h:i, q110 nihil nohilit.;s cogilari potest, sic
tantam habuit honita1is dii-;1ii1atem, quod nulla mulier capere potuit. Si enim omnes :cr::atura-, quantumcumque asce11derent in
gradus nohilit:itis, eo;s~nt rra:s~ntes, o_mnes deberent l'Cl'erentiam
~fatri Dei. ln J ,!i,t. 44: <.:~pu>ll- tcxtusid~1b. 3.
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(8) Além d'isso, a dignidade de Mãe de Deus
pó de dizer-se mora/mm te i11ti11 ita.
Porquanto, a digniJade moral d'uma pessoa
tira-se das obras ou dos fructos que pt'i1fo produzir; mas a B. Virgem, como !vlãe de Deus, produziu um fructo de valor infinito, isto é, a Christo;
logo, a sua dignidade é moralmente infinita: «O
Filho torna infinita a hondadc da mãe; a bondade
infinita no fructo mostra ainda urna certa bondade
infinita na arvorcn 1. S. Tlwmar exprime este pensamento d'uma maneira ainda mais breve~: ((A B.
Virgem, porisso que é mãe de Ocus, tem uma certa dignidade infinita, do hem intinito que é Deus.,.
'270. 2.'· .1.Vas suas co11scq11c11cias.
(A) A Beata Virgem, como Mãe de Deus, contrahiu relaçóes especiaes e intimas com as divinas
pessoas"·
(1) participa de algum modo da fccw1didade do
Pae; porque esta fecundidade consiste cm o Pae
gerar da sua substancia, d'um modo inteiramente
virginal, o seu Unigenito; mas a B. Virgem associa-se de algum modo a esta fecundidade; porque
gera, no tempo, o mesmo Filho que o Pac gera na
eternidade, e gera-o cgnalmente da sua substanci:.1,
e d'nm modo original; logo.
Porisso, é chamada pelo~ Padres, não só primogenila do Padre, por ser predestinada antes das
1
Filius infinitat matris honitatem ; infinita bonitas in fructu infinitam qua:11J:1m aJhuc ostcnJit in arbore h•mitat<.:m. Assim
Alberto M. Marial.,q. 197.
~ B. Virgo, ex hoc quod est mater Dei, hah.:t qunmJum
<lignitatem intinitam ex bono infinito quod est Deus. 1, q. 2 5,

a. li.

. l . P?ris.so, se diz Jc Maria, _na Bu!la lnejfabilis: "Vcluti inef
fabilc IJct m1raculum, 11110 onmtum m1raculorum apcx, nc digno
Dei Matcr exstiterit~ et ad Dcum ipsum pro ratione creaturre
IJ"ª1!.' pro.4_·ime acce4ens, omnibus qua humanis qu;i angclicis pra:c onus cels10r eva5erll.
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outras crcaturns, mus tamhem sua cooperadora na
obra da Encarnação.
~) Contrahe a.ffinidade especial com Y_er~o, porque se fez Mãe do Ve~bo En~?rnado, e e tao gr~n
de a união entre a Mac e o filho que, com raza~,
póde dizer-se, com um auctor cujas obra~ são _attnbuidas a S. Agostinho: <ra carne de Christo e carne de Maria" •.
.
,
E realmente, 0 filho é como que uma. coisa so
com a mãe, cm cujo seio é trazido, assim como
o frúcto é uma coisa com a arvore.
Mas, demais d'isso, Maria esteve junta C?m o
Filho em todo o decu,-so da sua vida, por meio ~e
conversação familiar: pois o trouxe no seu se~o,
alimentou-o, acalentou-o e reclinou-o no presep10,
vestiu-o, andou (0111 dle constantemente a ~e.u lado, orou 1unctamente com Elle, com Elle 1e1uou,
com Elle comeu, e com EUe se entregou a obras
santas.
Na paixão adheriu a ellc, com elle soffreu as
mesmas dôrcs; ~quclles tormentos que flagellaram
a Jesus na carne, sentiu-os Maria no coração. Porisso, permanece junta. com elle, na glo;ia_ pela bemaventurnnça: ctA rainha está a tua direita, ~dor
nada de vestido dourado, circumdada de varieda-

de»

2•

(C) Fez-se d'algum °,lodo Esposa do EsJ!irilo Santo; porquanto; como dissemos, a .formaçao ?o corpo de Christo no seio da ~: Virgem at.tnbue-se
ao Espirito Santo: <'O ~s~mto Santo _ba1x:~á sobre ti e a Virtude do Aluss1mo te cobnrá>i , mas,
- - 1 -C-;;-o

Christi, caro est Maríre .
.
.
Astitit regina a dextris tuis in vest1tu deaurato, c1rcumda·
· · · h _
ta varietate. Ps. XLlV, 10. .
.
,.
J
Spíritus S. superVtm1et 111 re, et \ 1rtus A1t1ss1m1 o um
brabít tihi . L11c 1, 35.
?

'
r,
1

apezar d'esta formação 11:10 ser verdadeira 11craç.ão, em vista do que fica dieta (n. r 35), clla ~ons
tltuc comtudo relações especiaes de affi.nidade entre o Espírito Santo e a B. Virgem Maria, de modo que, no sentido moral e mystico, Maria é chamada pelos Padres Esposa do Espirita Santo t.
Porisso, e tnmbem algumas vezes chamada compleme11/n de toda a Trindade, nüo que a Trindade
em si careça de algum complemento, sendo ella a
fonte de toda a perfeição, mas porque, rrn verdade
a Trindade usou da B. Virgem, como de ínstru~
mcnto para complewr <l obru da Encarnacáo.
(8) Além d'isto, a B. Virgem. cm rnzrio da dignidade de Mãe de Deus, adquir~ direitos especiaes
sobre Christo.

(8) Na verdade, km strido direito ao seu amor
e rc:crcncia. Porquanto~ a lei naturnl preceitua que
os filhos amem os seus pacs e os revercnceiem ;
mas a B. Virgem é verdadeiramente Mãe de Christo; logo, tem direito strícto a ser por ellc amadn e
venerada;

(8) tem direito menos stricto á sua obediencia ·
não te~, na verdade, .direito strícto a ser por ell~
obedecida, porque, stnctamcntc fallando, por força da união hypostatica, era superior a sua müe,
e podera emancipar-se do seu poder; com tudo,
·i~an~hcm algumas vezes os l'.1drcs chamam a ,\faria Hspo.~a do l'.sp1rito Sa11to porque se conserva ;\ su;1 fecundidade e
1

gera no tempo aquellc que foi gerado pelo Pac na eternidade . ' E
n_em ":omtudo é permittido_conduir d 'a qui, guc clla fõra consocrnda ~om o P~dre na gcra.;ao ererna do Verbo ; se algumas \' C·
zes, auctores piedosos, empregaram estas 011 scmclh;intes palauas,
ellas devem entender-se no sc1_1t1do de que a J.icraçiío do Verbo,
por ser.eterna, nunca se póde dtzcr.preterita, mas sempre r,resente; porrsso, no tempo cm qu~ M<1ria tinha concebido a Chrísto
o. Pne nifo cessava ~e gernr o Filho, e porisso, a Bemaventuradd
'.'.•rgem, no mesmo instante, ,;e .:onsocmva ao Pae que gerava o
Filh_o ; l}ossue/ usa tam?em e . ae mo.Jo de folia r :Sermon pour la
Nat1v1tc-, ed. Lcbarq, 18~10, J, p . 1lh).
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de facto, voluntariamente lhe obedeceu segundo as
palavras: cc Estavu sujeito a clles" l; e esta obedicncia fluía Ja reverencia natural que o filho deve ter a sua

mãe~.

d'uma t:.ío grande dignidade os
alguns testemunhos da Escriptura d.
Mnc, no sentido typico ou ncommodaticio:
(a) Do:-; psalmos, aqucllas palavras em que é celebrado o cxpf cndor e a santidade do labernaculo do templo
d,1 áda1fr de Deus ;i. E na verdade, a B. Virgem foi,
por raziio especial, o tabernaculo e o templo de Deus;
(bl tod;1s ;1s coisas que se dizem em louvor da Espus,1 110. C.wticu dos Canticos '• ; porquanto, a Egreja é
verdadeira Esposa de Christo: na verdade, é bem certo
que a SS. Virgc111 estü eminente acima dos membros
da Egrcja;
"271 •

Em

1"<17. êÍO

Padres referem

~C! as ~oisas yue

nos

.f..

e

Erat suhditus illi,.
i
Perguntam algum:is vezes os protestantes, a razão porque
os Evnngelistas faliam tüo francamente da dignidade de Maria. O
motivo é porque, ensinando que .\1aria é Alãe de Jesus, 1\fãe do
Senlzor, nhrangcm todos os cncornios que se lhe púdem tributar.
Isto mesmo entendeu l.uthcro, quando cscrereu (Comment. ad
ll. \' . M. Cant. oh. 11\, ~\..:d. 15.'+) : oQuii re (titulo matris
Dei) t;1m pr:l',·i:ll'a L't i11g..:1llia hona t:i data sunt ut superent capturn ' ujuso.:t11nq11c ; hinc cnim omnis honos ac hea li tudo provenit
ut in u1Ji1-.:rso gencn: humano unica sit pcrsona superior cunctis,
cui ncmo sit p.1r, yuod c·•11n 1.'1><:Je,1i Patrc Filium tantum habeat
communcm .. . l·:rgo propr.:rca unico verl>o totus ejus honus concluditur, si l'arent1s l>ci insi,.;niatur nomenclatura, quandoquidem
nt' mo mniora l«:I 1h: ill:1 rr:t·di.:arc vel illi nunciare possit, etiamsi
tot línguas hah..:"t quot flrn·l'S tcrrn herbulasque, coelurn stellas,
ac man: sustinet ar,: na:; .
3
Ps. LXX\\J. 1-3: Xl.\l,5; cxxxr, 13; XVIII, 16 .
; (.'anlic. li. :l; 1\-'.7: vi.'.}
'' "7'rm•. V li: f:'cdi . X \IV; S.1p. VIT. Sobre estes textos
e outros
6 scmdhantc:s, Cf. Lwius, ob . ..:it. p. 63-116.
Sicut c:nim hum;mitas Christi, quia Verbo unita ab eo acçipit dotes ct privil..:gia tali unione ct conjugio digna, . .. sic parj-

privilc~io

3

a a:-

*II Da santidade da B. Virgem Maria

liv~os sapien~iaes se prédicam

d:.1 d1vin;1 hsposa ''; por opt1mamente 1llustrarem a pureza da B. Virgem, a sua intima familiaridade com
Deus, e <1 parte que tomou na regeneraçiío do mundo.
D'csta dignidade da maternidade divina fluem todos os privilegias concedidos ü B. Virgem. Mui judiciosamente diz, pois, Co1·11elio a Lapide 6 : «Porquanto,
I

.
de Chri<-to,
por
assim
com o a huma11id·1dc
•
· ·1 estar
· d.unida
d'clle recebe os dotes e os pm:1 eg1os ignos
r b
ao er o,
.
:1
modo á
de ' t<il união e conjugio ... assim, ~o mcsm 0 ' ... -' .
B. Virgem concedeu todos os ch~ir:_smas e_ P.c• le1çocs:
que er;im convenientes a u~~ tal .Mac de Ch.rist.o ~ s
osa de Deus. Em vista d ist?, c~nclue assun .
~
pi_
- de Deus·
Virgem
e• mae
. ' logo ' e mais exccllentc
CI dobque
. .
odos os Anjos e até mesmo mais que ?s '.1e.1:u _nns
'·1;;.
de Ocus' ·' lono
e punss1m.i
e
C OS S era 1.l 11S. · L''
r. ''
uC
"" '
san;is~ima; de maneira que, :1L-~aixo _de D_:us, nao ~~
'd. comprehendcr pureza maior. l'.. Mac de Deus'
logoc todo qualquer
que 101 concedido
gum' dos santos (que fai.:a grato 110 gcnero de graça) e.
Ia tudo tem acima de todos»·

Falia remos da sLrn co11ccição immaculada, da s11a
virgindade e graça.

1. Da Conceiçê.o lmmaculada

1

Estado da que:~tão.
.
~ . . ,·
Para termos um co11~e1to genrnn~ da c ,oni.;c1çáo lmmaculada' da B. Virgem Mana, sera bastante referir e explicar brevemente as palavras com
272 .

1•

0

virgini largiius (;.' .i l OlllllÍ:l ..:lia rismata et !d~~·~'"ª· ~~:e
·chri,ti ct ' ll•>ll 'il lll lki Jc..:ch.mt. Un1...:11'k ~Olh. ll ·
'
•
· ·•
J
, .• ·x ·e cnltor cst
cst,matcr lk1; ergo IJllS.I lnng~ \t~ter Ih est.
•
j"
·.
S •r ·1p\11111s " [ C ll'rU Jlllls. " ,t
<:
• '
ommhus. :mgc is, . <:ll.llll · ~. •. . . · . a~lco ut sub Dco m ;1jor puritas
ergo punssmrn cst cl :.,llldl,slm.t,
· 1 · ! ulli S ·m.:t11rum
• 1. .
ucat. Matcr l>e1 cst; ergo 4u1t ljlllc . . · " " .
.
ente hg1 ne4cst p1I\1
", 1e~
. 111. (in ,..,·•cncrc •gralta.·
gr<itum fac1ent1s.i, hoc
conccssum
.
ter I>.. B

t ol •111 .lll ' lt.l'"lll

~
<lc : n. Virgo
" <.:

'

ilia pra: omnihus ol~ tinet o:. ln .\t.111. · '' 1l'.1· ·t 44 q 1 ·1 ·i ·id 3.
'!' •· 7''11om. t] · -1•
,, ~ li 2· 111
l IS . . , '
', . .
•
'
1 L .•~ .
· .•
XIV . 2" .p17-,.
Causa
S
h cit. J1s1l. Ili; />('f,1v111s, 1. • . . , ~· ,
''' 0 ,
uare:r,
o
·
,
..
J)
.
·•
B
zllerrm
Svllogc
monumcnt
.
1
1
. ma~ concept ss. "atns
~,
'
•
'·
1
• I> .
im
~· . concept
. ·· ·
.
e1ad
myster
. 1mmac
· ne'ip·ir:t>·
'.' ' •J>ass.1gli.1,
·
J I· deB. mmac.
V M ·D
I
l'I mmac· · ..Crmc"eptton
e a . ·Conception,
·
·' ·
par:e. conccptu; Ma.ou,
:
de l'lrnrnac
Guera11ger, Memoirc sur la quc.:~tI 0 n . . IV· J>esclz de llco
.
S6o I' l · ,,.; d.: !Jco Crcantc, "·
•
•
.
i-:ans, 1 n.; 2y7a mu
Crcante,
e scg•.: D e 'I' e.·~quidou.\·. L 'Jmmac. Conceptlon,

P.1ris, 18y8.
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que Pio IX (Bulia l11ej)~1bi!is, 1 S54) definiu este
dogma_, d_cdara_ndo <(que~ doutrina que segue que
a B:.!at1ssu11a Virgem Mana, 110 primeiro instante da
sua co11ceiçáo, fôra, por graça e privilegio singular,
no intuito dos meritos de Christo Jesus Salvador do

genero h1mia110, preservada i111m1111e de toda a macula da cu~pa origillal, t: doutrina revelada por
Deu ..;, e ponsso mesmo deve ser crida, Jlrme e constantemente, por todos os Jieis" 1 . N'esta ddinicão
.
..
'
'
ha trcs coisas a notar.
(a) A B . Virgem foi preservada do labco ou
marnla do pcccado originul; não foi, na verdade,
is~n'.pta do debito, ao menos remoto,~ do peccado
original, porque como naturalmente descendente de
Adão, devera contrahil-o, st: Deus a não preservara por privilegio especial d'esta lei: mas foi immnnc da _i1!fecç~o actual l~o peccado original, porque
Deus 1mped1u que a lei geral ~ohre a propagacãn
d'aqucllc pcccado, fosse applicalla a Maria; e porisso, desde o primeiro instante, adornou-a com a
graça sa11tifica11te; porquanto, na pn:scntc ordem
da Providencia, não se dú estado medio entre o
estado de peccado mortal e o cstad:; de graça.
(b) Este privilegiu foi conferido ú B. Virgem no
1

Doctri11;1rn qua: l'.:nct lkatissimam

Vir 0 i1~em

l\fariam

i11

J.ll"imn_instmz!i.s11,1e co11cepti"11is, fuissc, ;5i11;11_fari 011111ipotenti./Dei
;rn1t11.l et pn1•ilc{[W, 111t111t 111cntor11111 Llrnst1 .fc.rn S,1/t•aloris !111111a11i genl'nlf. ab onmi origmahs culpae "1lw praeservatam immunem, esse a Dco rcl'elawm, atqnl' id;ir,:n ah o:n11ih1.1~ fi.Jelibus firmitcr constanterquc credendam.

.

. ~ A_ l~~mav~ntur;1da

Viq.~l·m,

n;-10 loi isernpta do debito prolJLh.: todos os filhos de Adão
no caso d? elle pcccar, deviam contrahir o peccado; foi poré~
zmmune d elle; e porzsso, teve somente o dl'bito rl'molo se fàra
isempta de mesma lei de inclusão, posto que natur~1lmente devera
ser n'ella incluid'._l dependendo a solu.;:ío ,\'esta questão Ja vontade de Deus, e nao tendo ellc mamlest<tdo coisa nenhuma a este
respe:ro, ~hstemo-nos de a éxamin;ir. 1·ma coisa ha certa, e é,
que a B. \• zrgem carecera d,~ Rede111p\':1o. niío tendo sido preservada da mancha ongmal senao no 111t111to Jus meritos de Christo.

xmw, se foi mcluzda n aquella lcz em

S2:i

primeiro in_stante da sua conccição; i.sto <\ n'aquclle mesmo 111stante em que a alma racional foi infundida n.o ~"eu c?rpo; porisso, n~o se tracta aqui
da conce1çao act1va ou da conce1ção passiva começada, mas da conccição jú omnimodamente acabada, que se c.hama animação, e se dfcctua, quando a alma rac1mrnl st: une ao corpo.
(C) Este pri,·ilegio foi conferido á B. Virncm
não por direito prnprio, mas por concessão gr~tui~
ta de Deus, e na verdade, cm razão Jos meritos
previstos de Christo.
Porisso, ha uma grande diJlcrença entre Chris~o e a B. Virgem : Christo por direito proprio foi
1sempto, quer do debito ai.n~a mesmo remoto, quer
~a macula do pcccado ongmal ; mas a Virgem foi
1mn~L~ne s1'imc11tc da macula, e isto por privilegio
gratrnto.
•
'lí'.1> · :.!." Tlt<"se. fi ]J · Virgem, no pri1T1eiro
msfante da sua conceiçdo, no intuito dos 1T1erifos
áe C1/trisfo, foi preservada de foõa a macula do
peccaõo origina/.
F' defé, -.;cgu11do <l Bulia '11L://'abilis, anma n-

tada.
:t7 4. /nsÍ1111a-se 1w Hscript11ra.
(A) Pelo l'rnloc1•ti11;.;c/110 1: "Porl'i inimisadcs entre ti e a mulher e a tua descendcncin e a d'ella:
ella mesma rem hebraico, clle mesmo) esmagará a
tua cahcça ". Segundo os Padres 1 a semente da mulher, é, pelo menos, typicamente, o proprio Christo
por_ cuj<.~ virtu~c foi csrna.gada a cabeça da serpen~
te, isto e, do diabo, e ponsso: a mulher, é a B. Vir-

1 . lnimi-:itia> ponam in_ter te et rnuiierem, et semen tu um et
semen 1llrns: zpsa (hebraice zpsum) conte1·et caput t~um. Gen. III,
15. Este Jogar chama-se protoe1•a11gclho, porque foz considerado
como a pnmurn annunciaç;ío dn Messias.
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gem 1. Posto isto, d' este texto tira-se um duplo argllmento:
. (a) declara-se que hn-dc haver inim· d
eia! e perfeita opposicdo entre o diab . isa e espe·
o ou o peccad
o e entre a mulher ou a B. Virgem
posi~iio não seria completa se . d' mas esta op. ·
' · ' am a mesmo por
um so tnstantc, a B. Vir<rcm estl.\'ess
..
t1
·
• e su1e1ta ao
.
.
pccca do ongrnal ·' looo
t> .
(b) Além d'isso, atfirma-sc que clla m _ .
tnnll:ll!c L·om o seu Filho h ·lV1· ·1 de cl - e:-.ma J~mc
.·
1
.
· · •
a i..:ancar v1cto11a
11 ena sohn:
o dwb1 > e o tncccado.
.
,
.
•
<
, posto que o
1
t 1o nome "ips11m" no texto hcbra1· d'
.
. . ·f
.
·
· i..:o irectamcntc
sc rc ira a semente da mulher isto é
Ch . .
d '
Yc t
h
· 1•
'
'a
nsto, e.
am. cm lllL ircctamente referir-se ·'1
.
· ' sua mac
para yuc a antllhese Cllllnciada no pri111 .
'
bro
·
ciro mem' scia co. mp 1cta; mas um1tal victoria ·
plena se a SS . Virgem no nr neiro . t' naod sena
•
_ ,· ...
.
t
rns ante a sua
coni..:c11,.:.10, t1 vera sido maculada com o
- d .
Logo.
pe<.:ca o ,

(8) Pela ,",'audação a11ge/ica: "Ave., Maria·, e h eia
.
______
' 1>i-;-;c ao lllt!110.~ txpic.1111e11te ) .. ,
~
.
mesmo entre os catlwli.::os se asdi.: . 1 .º~.q~e se :;-O~Hroverte ainda
v·r::~ 1 al.ivras tor.1m fitte1·a/me11Pa.çw1,t;li.1, _l'.1triji, lfode: e esta i1~~~~pmr. 11\l~uns ~drmam, c~mo
P·1J1·c -· · · ·
·
.e ac,io agr.i o u a murtos
'
s, ,1,..srm v. gr . ·' . lrl'11e11 diz ·e_ ll•i:r: 1
• " . .
pente mordente ct º'"·idcnrc ct inter \cdic
. . _Jll, "· ~.>/. •Ser-

525

de gra\a, o Senhor é comtigo» 4 , aqui attribue-sc
a Maria a plenitude omnimoda de graça que pode achar-se n'uma simples creatura; mas esta plenitude não seria pcrf1..:ita, se não se estendera ao
primeiro instuntc, cm t1uc Maria foi concebida;
logo.
Devemos, todavi:.1, confessar, que estes argumentos, mfo foram urgentes, senão pelo accrcscimo
da interpretação dos Padres e dos Pontífices.
2 i '· Nem obstam os textos da Escriptura em que
se affirma que todos pei:caram ern Adão, v. gr. •a morte passou a todos os humcns no qual todos_ pcccararam .. !.
Porquanto, podt: admittir-sc que a B. Virgem peccura cm Adão, no sentido de que tivera o debito de
co11/ rahir do peccado original, mas não no sentido de que
contrahira a macula do pcccado. Porc;uanto, a lei universal soffre exccpçóes ; mas no caso de que agora se
tracta, consta que fôra iscmpta da lei universal.
Nem se diga que por este facto íica destruída a lei
universal; pois 1 que temos exemplo na S. Escriptura,
donde se vc que a lei geral soffrc cxcepçõcs, isto é,
quando Assuero folia do s 1~guinte modo a Esther: ~n5o

te prL'i..;ad.1s tk Christo e d:1 B

du ;;q uc vcnit scn1cn pr;cdes1ill'1t11n1p ~~J · ntegres::.us ~omm1s,quoa ·
. . o ut:·ns
· princi
•
caput c1us• ' q uo d f urt
·
pm·/llS ,,'1 <rri;c.
l'orl·rn
. '""..:are
11 1
porque _todo 0 1c.-ido da ora..::io 111
ente, os .n~odcrnos, negam
1 1
no scnrad0 littcrnl e Lh sAm"n. fc , ~ .' que ~qu1 se tructa de Eva
' .- uos fUS!OS a qual
mente d~ se~fh:nte ou :i co lkcrividadc dos' h
.. se. oppoe a seporquc L\'a frn 0 rvpo d ·r V :\hn·r 11 _ .•
:\d_om_"i:is m1quus. Mas
tido typo de Chrisio co~w ·c;i~rn~~~~~~~c~ ª~~~~ em certo sen(apud Passat.:lia, n. qoi e s.:g A . tl"t·
. am os P_adrcs
pretar-se tfa \lif"''Clll C lc ('} ·.. 1 s I <IS pa 1a1:ras d e vem Inter• .•
,.,
'
.• lflsto ao meno .. tvn1-a
ve ua Bulia Jnef}<ibifü. De ho . .' t .. . · f~ h!' '"'.mente como se
' 'l ··· .
'
" \íl 1cm10 e . ratri"t D ·
l ata"
ana \i. a Deo nra-dict:l · Hencr ·t b
1 '·
e 1mmacuI~ p . 4 e_ ser.; Passáglia, n . '88- e~: en er!f_• Christology, vol..
t1es messramtiucs Prophec du 1/
g · ·"~fe1g11a111 Les Prophe. J. J, p. 34-, e sco . ..·\f.1.:1 <entat.
/ uy, \·o
"h . .lcn- p. 20~- e se g .'. orseg .
.
'
,.. . , . ' ., • rrstmtype, vai. 1, P· r84 e

J:·; .?

0

6

e

l.uc 1, ·"X . No ln.to grego '·'/<XP""':•±·1r, {lo'ra tissima muito
amada de De u s); e~ta rala\T:I tradusiram -na os Padres por d1ei.1
de ;.rr.1ç.1; e ..:om razão, pois a ~ra..;a tflle nns torna :1gradu1·cis e
amados de IJcus . l'or~m a Bulla li11:fl'1b ilis cxpé>c assim o se ntido
,t\:sta saudci(in: ui l:1é si11g11l :1ri solc mniquc , ,iJutationc nunquam
alias audit:i os kndi l>ciparam l'ui ; sc omr'lium divinarum gratiarum
scJcm, omn ihusqu c divini . Spiri11ls ..:harismati-; cxornatam, imo
corundcm charisma!um inlinitum propc thcsa urum ahyssumquc
in e xhaustum, adco ut m111911,1111 m:rfedicto ob1wxi.1 d una ..:um Filio pcrpctuac ht:nedictioms rarti.:crs ah Elisabcth divino act;i Spiritu audirc mcrucrit: <>lknc.Ji.:ta 111 inter mulien.:s ct bcn.:dictus
fructos vcntris tui» (L11c. I, +i). Sohrc c~lc tex!O d . /lassa;.rlia, n.
1075 e seg.' 'T'.rlmierie, lh . R8. Sobre os outros lt:X !OS rorcm l)llC
podem cn!t!nJcr-sc no sentido tvf.1w. ou accommodadu da Conceição lmnw..:ulada Jc M<iria, 10 · J .U.Mf:li<1, n . 451 e seg. ou Bulia
br<1Jabilis.
·
i
ln 0111ncs hominc s mors pcrtransiit 1 in lJllO umncs pccca yçrunt. Rm11 . V 1 r:: .
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CAPITULO IV

morrcnís, porque esta lei não foi constituida para li
mas pa1·,1 todos» 1 .
Objectam·sc além d' isto as palavras em que se declara que todos os 'homens careceram de rede~pção. Mas
sem fundamendo; porque o dogma c~thohco da Conceição Immaculada,não ex.clue a oecess1dad~ da redempçáo para .\faria, mas affirma pelo cc:ntra~·10 , que a B.
Virgem carecera da graça da redempçao nao reparado1·a, mas prese1·vali1,1a.
'l.76. Prova-se pela Tadicção.
.
(A) Pela historia d'este dogma. Para melhor m-

tclligcncia d'estc argumento, deve c~amar-se á
memoria o que no Tr. da F'é (n. 88) dissemos. do
triplice csladio que se deve distinguir na explicação de alguns dogmas .
· Porquanto, na historia do nosso dogma, pode
conhecer-se um tririice estado:
(8) No primeiro , não surgindo nenhuma c~ntro
versia, a Conceição lmmaculada da Beata Virgem
foi impfü:itamentc Lrida e propost~ .ºº.dogma da
Maternidade e da sua Pureza perfe1t1ss1ma.
(b) No segundo, surgiu ~ontroversia n'uma parte da Ep;rcja, isto é, na latina, e por algum tempo
a verdade cstc\"C obscurecida.
(C) No terceiro, finalmente, pensada madura·
mente a coisa, e afugentadas as sombras, o dogma
appareceu mais d aro, á mane.ira. do sol, até que
finalmente foi solemnemente d1fimdo.
(a) Foi proposto implicitamenl~: Por~uant?,
muitos Padres affirmam que a B. Virgem e purissima em tudu e inteiramente immaculada, illibada,
que ella fôra em todo o tempo pura, que nunca dominara n'ella o peccado; e até que fôra ~up~fl.santa,
super-i1111occ11te, de todos os lados, ou mtezramenle

sa11cta, pura de toda a mancha; mais santa que os
santos, mais pura que os espiritos celestes, a unica
santa, a unica i11110ce11te, a unica immaculada, a
unica de todos os lados illibada, a unica em tudo

bemdicta 1 •
Porém taes formulas contccm implicitamente a
Conceição immaculada da B. Virgem; porquanto~
d'ellas se collige a immunidade de toda e qualquer
mancha do peccado, e porisso mesmo da macula
original; pois, como é que pode dizer-se de lodos
os lados, inteiramente santn, se tivera sido infeccionada da macula original; pura cm todo u tempo, se
desde o principio füra muculada; mais pura que os
anjos se fora immunda no instante da sua concciçáo? Porisso, na oração Jc Grct;<wio ]\lasia11sc110,
na Annunciação da '1ãe de Deus (oral. 3, e. ), cuja oração é comtudo attrihuida por alguns a um
auctor anonymo: se lê : "Foi enviado Gabriel servo incorporeo ú. Virgem L}llC não conhece mancha;
foi enviado livre de peccado áquclla que era incapaz de corrupç<fo )):t .
Em segundo logar, quando é predicada, a unica santa, a unica ilmocentc•, e neccssario que tenha
attingiJo a ~rau da pureza que lhe seja inteiramente singular .
Um outro argumento se tira da comparação
que os Padres estabelecem entre .lfaria e E11a . Assim, v . gr., S. frenco, (C.H<.l'r. 1. llJ, c.22) escreve :
«Assim como. na verdade, Eva tendo a Adão por
varão, existindo com tudo virgem, se tornou desobcdintc, e se tornou pura todo o genero humano
•

Non moric r is : non cnim prn te ;;cd pro mnnib11s hrec lcx

..:onstituta cst . /;-;s1/r .XV 1 d.

Os testrnrnnhns dos Padr(•s colligiu-os e cxpol- os accura·

damente 'Passagli.1, oh . cil. scct. 11 ct VI.
2

1

5z7

l\'lissus cst Gab riel sc rvu ,; in..:orporcus aJ Virgincm la bis

nes..:i11m; missus csl qui lih l' r a pcccal<J ad incapacem corrupt iorn s .
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causa de morte, assim tambem Maria tendo um
vará': predestinado, e comtudo virge~ obediente, fot causa de salvação para ~i e para todo o genero humano 11' •
mesmo modo S. Ephrem. (serm . 4 in div.
~crip.): «Amba'> puras, ambas simples, Maria e
eva, correspondem-se cm sentido opposto, uma foi
da nossa morte, a outra foi causa da nossa vi-

"'la verdade, a pureza que merece uma tal honra, deve ser inteiramente immune de toda a mancha, como argumentam os mesmos Padres: .. Exceptuando, portanto, a B. V. Maria, a respeito da
qual, em razão da honra do Senhor, não quero absolutamente fazer nenhuma questão, quando se
tracla de peccados n 1 • (S. Agostinho, de Nat. ct
Gratia, e. 36). Esta razão tem valor para todo e
qualquer pccrndo, ainda mesmo venial e original.
Nem faltam, posto que cm menor numero, testemunhos mais direcios; assim lemos no rclatorio
do mnrtyrio de S. A11dré, que é pelo menos do [([
scc11lu: "Visto que o primeiro homem foi feito de
terra immaculada, foi neccssario que nascesse de
Virgem lmmaculad~1 o homem perfeito Filho de

. .ºº

da»'.
N'outro lugar ensinam que a B. Virgem

ea

nova Fva , mais pc1:feita que a primeira, dotada de
/.[raça maior. Mas todas cstus coisas não seriam
vc_r~adciras, se Maria f1)ra maculada do peccado
ong1.nal.; ~1orquantn, Eva, adornada de graça desde
o prmnp10, nfío contrahira nenhuma macula ori~inal; logo, do mesmo modo, a segunda Eva foi
1sempta de toda a macula original J.
. A mcsm~1 doutrina se incluia no dogma da divma ma/ermdadc. Porquanto, tambem ensinam os
Padres que a 13. Virgem merecera ser Mãe de Deus
pela sua pureza; e isto deve na verdade entenderse não_do merito proprio, mas do merito de congruencw: o que tambem a Egreja approvou nas
suas preces: ((A B. Virgem cujas entranhas mereceram trazer a Christo Senhor ... porque aquelle

que mereceste trazer,

rcsusl..'itou»~.

. , 1 , qu~madmodur:i Ev:.1 vi rum qui_dem ~abens Adan:i, virgo
t.11ncn cxl~tcns, 1nohed1cns ta..:ta, et s1h1 et urn~·er;o genen humano causa lacta cM mortis .sic ct !\la ria habens pnedestinatu'll vi·
r_um, et tamen virg o_ obcJ1cn.;, 1:1 sihi ct uni\·erso generi humano
Laus.1 fa..:ta c st salu11s .
1
Amhac rurac, ambae sim piices Maria et Eva sibi ex adverso rcsrondcnt, altera mortis nostrae, altera vitae causa fuit .
3
•
.Este :~ri-;t1mcnto cxrôc-no cxccllcntemente Newman, Anglic3a5n d1ffkult1es, vol li, r.31 e seg.; cf. Livius, ob. cit., eh. ) 1
p.
e seg
1
.
B. \irgo, cujus víscera mcrucrunt porure Christum Do·
mmum . . . qu1a 4uem meruisti portarc, rcsurrexit.

Dc11sn~.

Do mesmo modo, Q,.igi11es (sec. Ili) diz a respeito de Maria: cc :\em foi enganada pela persuasão da serpente, nem foi infectada do seu bafo venenoso»3 (lwm. l). );"o seculo IV, S. Ephrem. (ln Carminibus Nisib. ), fallando para Christo diz: n Em ti
~
'
Senhor, na0
ha macula nenhuma, nem mancha alguma na tua Mác))l. Do mesmo modo S. Amhrosio, (no Ps. 1 1 8): <<A V. Maria permaneceu integra
de toda a mancha do pcccado» 5 •
(&) Deve, comtudo, confessar-se que, desde o
seettlo XII, ate ao XIV, esta verdade esteve por
algu~~mpo obscurecida na Egreja Latina; po. . 1 Exceptà itaque S. V. !\lariii, de 9uà propter honorem Domm1 nullam prorsus, cum de pcccatis agitur, haberi volo qurestio-

nem.
2

Quoniam de immaculatii terrà factus iuerat homo pri-

mus . .. necessarium fuit ut de lmmaculatâ Virginc nasceretur per-

fectus homo Filius Dei.
3 Ne9u~ pcrsuasionc scrpentis deccpta est, nequc ejus affla.
tls venenos1s infecta.
·1 ln Te, Domine, r.ulla macula, ncc ulla l:ibcs in Matre tuà .
; V. Maria ab omni labe peccati fuil integra .
Thcologi~ Dogma1;ti<:;1 - Vol. _,....
3.+
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rém, na Eg~eja grega não surgiu duvida nenhuma
a este respctto.
.
.
Porém, as razões porque no Occ1dente, ainda
mesmo optimos thcologos duvidaram d'este d?~
ma, foram, já a universalidade do peccado ong1nal e da Rcdcmpçáo, já a difficuldade de folhear
todos os documentos da Tradicção, nos quaes se
foliava da cxccpç:ío a esta lei g_eral em fa\:or da
SS. Virgem, já as noções imperfeitas a respett? da
Conrcição activa e passiva, e as controvers1as a
respeito do tempo Ja animaç~o; d'onde resultou
que muitos thcologos escolast1cos, desde S. Bernardo ate Scoto, ou fallaram obscuramente a tal respeito ou negaram ubcrtamente esta verdade.
(C)' Comtudo, apesar de tudo •tst.o 1, e. d e escolas inteiras estarem do lado contrario, a fe na Cor:iceição Immaculada da Virgem prevaleceu de dia
para dia, quer entre os Pas~ores. quer entre os
fiei~·, a fcs ta da Conceição foi propagada
por to. .
.
da a Egrcja; os Pontífices proh1b1rarn em varias
Constituições que ninguem se atrevesse a fa.llar,
prégar, trnc1ar ou disputar contra esta d~utnna;
assim v. gr. Xisto IV~ Alexandre VII, (Denzmg. n~.
6 rq, ~143. ~162). "Porém, todos conheceram, diz
Pi<; IX (Bulia I11effabilis), com quanto zelo esta
doutrina a respeito da Conceição lmmacula~a d_a
Virgem f1)ra ensinada e defendida por .respe1tab1lissimas familias religiosas e pelas mais celebres
1 A mudança que pouco a pouco se foi introdus~ndo nas escolas, é devida ~srecialmente a Scoto: .rorquanto, mstan.do os
theologos, que obstavam a esta opinião piedosa, .que em_ virtude
d'ell:i se ..Íiminuia a Jignidadc Christo, se! B .•V1rge_m ~ªº· carecesse de rcdcmpçi'io, Se o to mostrou que nno so se nai;i d1~111ue a
dii;nidade de Christo, mas antes se augmenta, se a remira t~o.per~
feitamente miíc, tiue merecera preservai-a do peccado ongm~I,
este argumento agradf)u 1:1mhcm n muitos fór;i da escola franc1s-.,;..,11;1.

53 f

Academias t~eol?gicas e p~los mais egrcgios Doutores nas sc1enc1as das c01sas divinas. Todos conhecem cgualmente com quanta sollicitude os Prelados, ainda mesmo nos ajuntamentos ecclcsiasti~os! prof~ssavam, ~Iara e publicamente, que a Sant1ss1ma \;1rgcm, Mae de Deus, cm razão dos mcritos pr.cvistos l~e. Ch~isto~Scnh_?~ e Redcmptor, nunca estivera su1c1ta a culpa ongmal » 1.
Por esta razão o Concilio Tridcntino, sanccionando o decreto sobre o pcccndo original, declarou
solemnemcnte ((que não era sua intenção abrungcr
n'est.e decreto, c:mdc sC: tracra do peccado original, a
B. V1~gem Marrn~ Mãe ~e Dcus»:.i. (Scss. V, e. 5).
Finalmente, tendo, JlÍ Jcsde ha muito, os Bispos, varões el..'.desias t i...:os, ordens regulares, e até
mesmo Imperadores e Reis, '>upplicado instantemente á Snnta Sé que a Conceição Immaculada da
~· Virge~1 .\1a~ia fosse dc~larada como dogma de
fc catholKa, Pw IX, depois de ter supplicado a to~os os Bisp~s do, orbe cn_t~olico.~ sobre o que sentiam a respeito d esta definição, pela auctoridade
suprema e infollível Je que cstü adornado definiu
.
'
so1emnemcntc a c01sa.
E na verdade, dos factos até aqui brevemente
~xpostos, pode colligir-se, que a verdade que defendemos, se contem no deposito d.:1 revelação;
1 . Omncs all!cm 111)nrnr_, ait _l'ius /X _(~ulla Ine!fabifis), quan.
to st11d1r hae.: de. lmnw.:ulata. De!~: \. 1rg1r11s Con.:eptione doe trina a spc.~t1111ss1m1s, rcl1i-;10s.1s .1· am1!11s, et .celehriorihus theologicis
Acadcrn!1s ac prncstant1ss11111s n:rum d1v111arum scicnti:'i Dociorihus fuent trnditn,. a~SC!'(il ':ic rropuf.;nata. Omnes pari ter nôrunt
quai:ito .opere solhc1~1 tucnnt .s<1.:roru111 i\ntistitcs vcl in ipsis cccl~s1as11c1s convc1111hus pala.m r.uhh.:cque ~rofi!eri SS~ Dei Gcnitncem V. Mar;;~n:, oh pra.cvrs~ Lhnsll D1rn1111i fü:Jemptoris merirn, nunqunm OrJfUnali suhpcu1ssc pc.:ca!l> ...
. z :'\on esse .sL.1ae frH~lllionis co~11prehenJcre in hoc de.:reto
uhr ~e.rcccato or1g111alr <t!(llur~ R. ct 11nmaculatan1 V. Marinm ])e 1
Oen1tn.:em.
,
1
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DAS CON§t:QIJE.:-ICJAS o'trt.1 E

que consta não sô da definição infallivel do Ponti•
fice, mas tambem do se11timento commum dos fieis;
porquanto, um tal consenso, moralmente unanime, e ao mesmo tempo universal, tendo vigorado
tanto na Egreja Oriental como na Occidental, até
mesmo entre os schismaticos,-a respeito de coisa
que pertence áfé, e que tem connexão com outros
dogmas de fo-fortalccendo-se por muitos secu/os, e não obstante a opposição temporaria de alsuns doutores, linalmcntc prevalecendo algumas
vezes, não pode explicar-se sem a assistencia e influxo do Espírito Santo, que rege toda a Egreja, a
dcffendc do erro e a dirige nos caminhos àa verdade.
2/í· (8) Pela instituição da festa da Conceição.
Quanto seja ontiga esta festa, pode inferir-se
do facto de ella ser celebrada por varias seitas
orientaes que certamente a não foram pedir de
crnprestimo á Egrcja Romana j .
E na verdade, no scculo VII era celebrada na
Egrcja grega, como o refere Andre Cretense no
hymno qnc compoz para o dia 8 de dezembro; assim como tambcm no scculo VIII, João Euboense
diz, que uma tal festa, era já celebrada no seu tempo cm muitas Egrcjas.
No scetilo IX: Pedro. que depois' foi bispo dos
Argos, fez na Sicília uma oração sobre esta festa;
e que a mesma festa fôra celebrada ao mesmo
tempo na Egrcja Kapolitana, attesta-o um velho
kalendario de marmorc. Em Rethomage, na Norman nia, no anno de 1072, foi instituída pelo Bispo João a Academia da Immaculada Conceiçáo.
1 Faz-se mcn..;iío tl'C'sta Íé>ta no Ritual de S . Saba, no seculo _Y,_ma.s t<'ndo·se rnuJaJo este ~itual, Judda-se se na primeir~
cd1c~an 1:1 .;e (omnH:morava est~ lestn,

ou fRO

MYSTIRlO

. ..
.., .),)

No tempo de S. Anselmo, isto é, nos principias
do scculo XII, esta festividade era celebrada na Inglaterra, e quasi cm toda a França, dcpoi~ passou a
celebrar-se na Allemanha, e a breve trecho na Egreja universal 1 •
Na verdade, o objccto d' esta festa, não foi a santificaçüo de Maria no utcru, fosse qual fosse o instantl! cm que füra rcafü;ada, mas a sua santificação no momento psycologico da infusão da alma 1
como consta, quer dos Jiversos títulos da festa
(Concci~áo da B. Annu, oraculo da Conceição da
Mãe de Deus etc. )1 quer Jas homilias dos Padres,
quer da dcdarnção de Xisto IV (1482) e de outros
Pontifü:cs que reprovavam a asscrsão de que n'esta festa não se celebra vu a (onceição de Maria
mas a sua santificação ~.
.\-las uma festa não se celebra senão d'uma coisa santa, como os Padres e th!~ologos clamam unanimemente. Logo, a festa da Conceição de Maria
foi considerada santa pela Egrcja, quer grega quer
latina.
278. Resolvem-se as dijjiwldades.
(a) Okjectam-se os textos dos Padres em que se affirma que sómmte Christo fora isl!mpto do pt!crndo.
Ul·sp. Os textos, depois de examinado o contexto
nada mais signiiicam, scnúo que só Christo fôra immzm~
do peccado por dir~ito prupn'u; por~m, isto não impede
q1:1e a B. Virgem fora 1scmpta do pecc:ido por pnvile·

gro gratmto.
P<!lmieri, th. 8.i; B.1/leri11i. Syllo~e, p. 1 .
'.'Etcnrm clare. apertc:quc do-:-~ere ~e;;tum agi de Virginis
Concepllone, atque ut1 falsa111, ct ab L:-:-Icsm:: mente iilienissimam
proscrips~1:un1. illurum or!nionc.~1, qui non. Con..:'"ptioncm ipS<lm,
scJ san.:t1ticat1oncm, ab b.:dcsra .:oh arh1trarcn1ur cr aílirmarent.
Nequc mitius cum iis agc11<.lum csie existi1m1runt, qui aJ Iubefactandam tlc Jmmac. Virlíini' Conceptione doc:trinam, excogitato
inter primum at-iue alterum Conccptionis insian;; ct momentum
discrimine" asserei..>ant celebral"Í qu1dem Cuncepiionem sed non
primo in~tanti ;nque momento» (Bulia /11ejfabilis).
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(b) Dizem outros, que a carne de Maria fôra
do peccado.

cam1

.f!csp ·:· Os Padres alfirmarn tambem que a carne.de
Chnsto fora carne de pe~·cado. porisso, estas palavr•a

d_ev~1!1 tomar-~c cm sentido llldrs benigno e nada maia
s1gnit1cam se_1_1ao que ª.c.arne da B. Virgem derivar1J da
c~rne de AJao, que _foi infeccionada pelo peccado m11
nao que a mesma Virgem Maria tivera sido mac~lada
pelo pcccado.
.
.. (e) Aflirmam '. ilguns que Jlaria~fô:-a purificada, sa,,.
!!ficada; logo, foi antes pcccaJora.
·
Hesp._ N~go a Cl~n.:lusão, porisso que ague lias palavras
p~dcn.1 s1~111ficar somente que a B. Virgem recebera no
prrmc1ro insr_;1nk a grnça pela qual ficou preservada do
peccado ·.º n?1n~I , ~ .'.1uc •iquel!a"nrnça fôra depois augmentad~, de m,111e11 .i que a B. \ irgcm se tornara cada
vez mais .•>a11ta.
(d) . Finalmcn~c, apresenta-se contra este dogma a
aucto~·1Jade de S . Bernardo, de muitos ~ Escolasticos e
especialmente de S. Thomaz .
·
'
!?esp . 1Segundo muitos~ a mente d 'estes Doutores é
duvidosa ;. as sua:" palavras foram, de facto entendidas
n~ verdadeiro sent1doJ~ ainda mesmo antes da definição
d este dogn_1a , e até p~r muitos theologo5. Confessamos~ todav1_a, que esta interpretação parece contraria
semi.do obvio guc estes Doutores tiveram em vista. 80
~- {Jen~anio, escrevend~ aos co~egos de Lyon (Ep.
~74), v~tuecra-~s yor teren~ _ 1ntroduz1do na sua Egreja a
festa d<1 Co_nce1ça~ da _13 . \ irgem Maria, não só porque
esta festa ainda 11<1 0 t.11~ha ~ido approvada pela Egreja
R?n~ana, ma~ por<il!c foi s~111t1ficaJa, não na mesma conc,e1ç~10 mas so d1.:p01s J~ Conceiç:ío ; porquanto, afóra
Christ_o; cada q~1al con_k ssa verdadeiramente de si mesmo: fm _conccb~do na 1niquidade e em peccado me concebeu mrnha mae.
T,ambcm S. (Joai•e11t11ra ensinou que a santificação
da \i irgem, seguira a conrradicção do peccado original
1

ª. mente . de S Thom·1z
s li ·1 Sobre
j 1
' ' c1· . Spada • E_,·arn e cri·r·ICO
•
. u ~ u o ttrma '~ •1nµcl1co l>. :-;. Tomma so .. . · SicarJ S Th
eht 1 l~m . ~onccrt1 0~; Rouard de Card. J'O;dre des Frêres i~~
e eurs et J lmmac . Conccpr1on .

(ln :~, d. 3, a. 1, q. 2) : •_Porém, este mo.do de foliar,
diz, é mais commum , mais razoavel e m:us seguro» .
S. 11wmaz parece que nega n'a~guns logare~ a Immaculada Concci..;:áo, e n'outros afürma -a. Assim, ,~ª
Summa theologica (3. q. 27, a. 2) escreve:.«!'-- B. \ 1rgem contrahiu, na verdade, o pcccado ongma!, mas
d' clle foi purificada ª!1tes d~ n<!sccr. do utero .. . Se nu~
ca a alma da Virgem tivera s1do111qumada co~ o_contag10
do peccado original~ isto ir~a ~e encontro~ dignidade de
Christo, segundo a qual e Salv<_tdor universal de ~0dos».1 Isto mesmo repete em quas1 rodos os lagares. l elo contrario, n' outros lagares traz .~stas ou sem~l.hantes
palavrns: 1Foi tal a pureza da 13. \- 1rgem que foi 1sernpta do pcccado original e actu.JJ. (ln_ 1,_ J. 'H· q. 1, a. 3).
D' aqui resultou disputare~ os scl~s d1~c1pu.los sobre a sua
mente, cuja disputa cont!nua ~te ho1c . Segundo o ~o.s
so modo de vêr, a doutrina p1cdo~a sobre. a ~once1_çao
immacubda, tinha estado obscurecida nn l·,gre1a Launa
7
e a ma ior parte dos theologos, desde_o scettlo _XII a_te
ao XIV, tinham duvidas a este rcspc1to, com? J<l o dissemos. Os editores modernos das obras de S. Boave~
tura dão a este respeito a seguinte explicação (_?chol. m
3, d. 3, a . 1. q. 1~: u E realmente.,_ da~a a r?Zª? de todas as circumstancias, uma tal hcs1taçao era mtciramente digna de louvor e quasi nccessaria. Por9uanto, a affirmacão d'um tal privilegio em terras occ1d_entaes parecia nova; a Egreja coisa nenhuma. unha ainda ,dcte~
minado sobre esta questão ; a propria festa da Conceição da B. Virgem \.,arecia mais tolerada d_o que ~ppr?
vada pela Egrcja nalguns Jogares ; a pratica .da hgrc1a
grega e muitas opini_ões de Pad_res grcgo_s, nao se. to~
naram então conhecidas no occ1dcntc ; ainda se n~o tinham liquidado as graves difficuldadcs que se ob)c~t<!·
vam da parte da universalidade, quer do peccado .ong1;
nal quer da redcmpção desejada ; finalmente, (e tsto e
dig~o de uma ponderaçií<?) _os primeiros fautore.s da fe~
ta da Immaculada Conce1çao e os defensores d este pn-

-~·B. Vir~o contrnxit quidcm originalc pc::catum, seJ ab. eo
f ·l munJ·tta 1 antcquam ex ut.::ru nasccrctur . . . S1 nunquam anima
virginis f~iss et contagio originalis pec.:atJ i~quino~a, hoc. dero_garet dignitati Chrio;ti, secundum quam cst 11mver sah~ omnium Sul-

-·

,. ~tor .
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vilegio explicavam tão mal este mysterio ; misturanm
as coisas verdadeiras com as falsas, ou as apoiavam em
razões tão fracas e falsas, que lrnvia bdo o fund mento para contradizer o que affirmavam e a piedosa sentença entendida d'aquelle modo )) . t
Posto isto. e dada a hesitacão dos Doutores eximios
da Edadc 1\lcdia, caJa vez com maior evidencia se vê,
que a doutrina da Immaculada Conceição, sómente por
auxilio e direcção do Espirita Santo é que poude tornar-se universal na Egreja.
279. Persuade-se pela rai_ão. 1 A razão não pó-

de demonstrar este mysterio, mas pode sómente
patentear a sua evidencia.
(A) Da parle de Christo. Era decente que Christo escolhesse uma mãe digna de si, quanto podessc ser; mns se Maria fôra concebida em peccado
original, não seria digna de se tornar mãe da propria santidade, mus antes, a sua ignominia reflectir-sc-hia no Filho, segundo aquellas palayras :
nOs paes são a gloria dos filhos» ~; e àté era inteiramente conveniente que, assim como o Unigenito teve por Pae no ceu aquelle que os Seraphins
exaltam como trcs vezes santo, do mesmo modo
tambcm tivesse por mãe n'este mundo aquella que
'

Et revem, habitâ ratione omnium circumstantiarum, haec
tunc erat laude di~na et quasi necessaria. Assertio enim
hujus privilegii in occidentahbus terris videbatur nova ; Ecclesia
nond.im aliquid determinavcrn1 de hâc quaestione, eadem festum
Conccptionis D. Virginis potius viJcbatur tolerare in aliquibus lo~
eis quam approbarc ; praxis Eccksiae Graecae et plures Patrum
graecorum scntcntine 111 Occidente tunc non innotuerant ; nondum
eliquatac ernnt f.:ravcs d11fic111tatcs, quae ex universalitate tum
peccati ori~inuli~ tum rcdcmptiunis petitae objiciebantur; deni. que (ct hoc summopac Ji~num e>t observatione) primi fautores
festi Conccptionis ct dcfonsorcs hujus pr ivilegii ita male hoc mysterium cxplicahant, vcris falsa immisccbant et inrnliJis vel fa[sis
rationibus contirmabunt, ut eorum positionibus et piae sententiae
sic intellectac jure contradiccntlum csset.
2 Cf. Bo.1.rnet , Serm. pour la fête de la Conception ; Monsahré, Car. 18i7, 3o Conf.; De Pesquidoux, ob.;cit. t. I, p. j'6-97.
J Gloria tiliorun1 pHres eorum Prov. XVII, ti.
hae~itntio

nunca tivesse estado privada do explendor da santidade.
. (8) Da pa::te da SS. Trindade. A B. Virgem Mam1, como Mac de Deus, tem relações especiaes com
as t~cs divinas pes~oas. E': na verdade, Filha primogcmta ~<? Pac, Mae do F1~ho, e Esposa e templo
do Esp1rito S~n~o;. mas nuo cr~ conveniente que
uma pessoa tao rnt1mamcnte unida a Deus fosse
desde o principio, infcctad'.1 do peccado original ;
uá tua casa convcm a santidade pda longitude dos
diasn 1. Porquanto, diz S. é)~rillo Alcx. (no Cone.
Ephcs.): «Quem ouviu jámais dizer, que um archi~ccto que edificou !1ªru si uma rnsa, cedesse primeiro a sua occupaçao e posse ao seu inimigon ~.
(C) Da parte da Rcdcn:pção. A B. Virgem, como Mãe do Redcmptor, cooperou para a nossa rcdcmpçáo; mas era conveniente que a nossa Coredcmptora fosse immunc de qualquer peccado
porque uma tal cooperação para tal obra de san~
tidade, re.qucr u~a san~idade especial, e principalmente a 1mmumdadc d aquclla macula que a Redempçáo teve por fim a pagar.
280. 3.º Corollarios.

(A) A B. Virgem não expe1·ime11tou movimento
nenhum de concupiscencia; porque a concupiscen,
,', Domum rnnm de~et s.111:tirudo in JongituJinem dierum
J s. XUI, 5.
• 2 • Quis uoquam audivit archit.ectum, qui sibi domum acdific.avu, ~1us o.:cupat1011cm c_t possessmnem primo suo inimico ccss1ss~. E_ste ~rgumento ~xpoc-~o exccllc~te~1e_n1c Pio l'?' (Íllelfabil1s): «Et qu1<lem J.ecebat omnrno ut pcrtecuss1mc sancrnatis splendonbus s~::t1jlCr, o~narn ful~erct ... tam vcnerabilis ma ter, cui L>cus
P.atcr umcum h!1um suull!,_ q.uem de corde suo ~1cqualcm sibi gemtum tanq~iam setpsum d1hg!t, ltíl .dare ~1sposun, ut naturaliter
essct unus 1demque commums Dei Patris et Virginis Filius et
qu~m, irs.e Fil!us substantialitcr faccre sihi matrem elef.;it, ct' de
qu:1. Sp1ntus ~. ~·olun, et oi:ieratus est, ut conciperctur et nasceretur 11Je, de quo 1pse proceditu .

•

•
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eia é consequcncia do pec:cado original; mas a .B.
Virgem foi iscmpta do peccado original; logo, foi-o
tambem da concupisccncia. Ha sómente disputa
entre os theologos, se em Maria existira o fo~i~e
do pen:ado, plenamente extincto desde o prmc1pio, ou sómente ligado: segundo S. Thoma{ (3_.
q. 27, a. 3) desde o principio esteve sómente ligado, nem foi inteiramente extincto senão no temp.o
da conccição d<.! Christo. Segundo Suarez t e mmtos outros, foi completamente extincto desde o prin-

Basílio nada mais ensinara senão que Maria fôra
tentada; porém, os outros dois foliaram, não como
testemunhas da Egreja, mas como Doutores privados, e apoiados no falso principio de que, se a
SS. Virgem não peccara, núo carecera da rcdernpção; que valor ll'm, pois, a sua auctoridade privada, de encontro ü opinião commum dos outros 1 !'

c1p10.
(B) A B. Virgem 11ão commetteu nenhum peccadu actual, quer mortal, quer ve11ial. Porqua.nto,

:z81 . Este privilq~io de Maria foi combatido
pelos Ebionitas e Cori11/hia11os_, os q uaes dissi:ram
que Christo füra (OnccbiJo de .\faria i: José, segundo as leis da natureza; a estes ajuntaram-se
no nosso tempo os Racio11a/istas com Paulo, ...'·itraus.".;,

isto consta claramente do Tn'de11ti110 que defimu 11 :
<1Sc algucm disser, que o homem plenamente justificado não pode pcccar mais . . . ou que, pelo contrario , pode ' cm toda a sua •;ida, evitar todos os
.
pcccados ainda mesmo vcniaes, a não ser por pnvikgio especial dt.! Deus , como a Egreja segue, que
succedera á SS. Virgem, seja anathemall. E er~,
na verdade, conveniente que Aquella, que devia
trazer no seu ventre o Auctor da santidade, nunca
fosse manchadn por algum peccado mortal, para
que, d'estc modo, n'ella se cumprisse ~ que a ~eu
respeito foi dicto: «Toda és bclla, ó minha amiga
e cm ti não ha macuh.1» 3.
Objectam-sc as palavras de S. Basilio, de S.
Chrysosthomo e de S. Cyrillo de Alex., nas quaes
se affirma que a SS. Virgem commettera alguns
peccados veniacs ; mas vê-se pelo contexto que S.
t

Disp. IV, se:.:t. V.

2

-:,j

. .
. .
.
quis hominem semel 1ust1ficatum d1xerit amphus peccare non pos~e ... :rnt contra, posse in totà _vi.tâ peccata omma,
etiam venialia, virnrc, nisi ex speciali Dei prmleg10, quemadmodum de B . Virgine te11et Eccfesia A. S. Sess. VI, e. 23.
.
l
Teta pulchra es, amica mea, et macula non e!'t in te.
Çanr . IV, 7; cf. S . Th. 3, q. ·i7, a.~·

•

II . Da Virginda:ie perpetua de Maria.

~

Re11a11 e outros.
Outros, porém, aftirmarnm que a B. Virgem,
depois do nascimento do Salvador, gerara de José outros filhos. Assim muitm Apo!li11aris/as, Helvidio, que S . .Jcronymo refutou invcncivclmentc,
.luvi11ia110, e no nosso tempo alguns protestantes,
v. gr. 1'lea11der, .1.lf<.J·cr, A{ford) Farrar, que não
querem reconhecer que n virgindad<.! é mais exccllentc do que o matrimonio :i. Porém, ensina a doutrina rntholica, que Maria füra Virgem, antes do
parto, no partD, e dcpt)i,; do parto. Provamos já
que cita conccbt:ra d'um modo inteiramente virgi1 A expo~iç;io e r<!futaç;íu d·c~ta dilfi.:ulJa,Jc vi!-sc cm Newman, An,.;. D1ll. li, 1 :i.8-152 .
2
Cf. S. Hiero11y11111 .~, advcrsus Hdvidium ; S. Th. q. 28 ·
S11are1, de 1\lrteriis,'disp. V-VI; Petm,ius, 1. XIV, e. ]-ti; Frm 1 ~
relitr, th. 15; Ste11tr11p, th . 11 ; Gana11iga, oh. cit., sect. 11, diss.
4, e. 15 ; Vigo11ro11.r, l.iHes Saints et Critique ration. t. IV ; Filliorr, Comment. sur S. Matt., p. 2X3 e seg.; i\1ill, Mythicnl interpretation, 211.1; Light(oot, Galati;.111s, <liss. li «Tht:: hrethren of thc
Lord»; A11d1=ews. Ttie lifc of O. Loi·d, p. 111 e scg.; Foua1d, The
Christ, vol. 1, Appcnd. V; CTi{{ot, Outlmes of N, Testament Hvstorv, New-York, 1808, p. ()5-f1.,..
·
· l
l'i1rrm·. The Early dt1ys of Christianity, ç . XIX.
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nal; resta agora provar que ella permanecera virgem no parto e depois do parto.
282. 1. º A B. Virgem lliaria permaneceu Virgem 110 parlo, isto é, dando á lu{ a Christo, 11em
perdeu o sé/lo da virgindade.
E' de fe, segundo o Concilio Latercrnense (a.
649), sob Martinho 1, reconhecido por Agathão:
«Se algucm não coo.fossar que, segundo os Padres,
a Santa \1 áe Jc Deus foi sempre Virgem immaculada Maria ... concebera, sem semente, do Espírito
Santo, e que ella gerara illcorruptivelmente, permanecendo indissoluvel a sua virgindade ainda mesmo
depois do parlo, seja condcmnado >l 1.
Isto mesmo consta
(A) dos Symbolos onde se diz que Christo nascera de Maria Virgem; pois, como diz S. Agostinho,~ se com o nas-:imcnto de Jesus se tivera «Corrompido a sua virgindade, já porisso não nasceria de Virgem, e a Egr~ja professaria falsamente,
quod absit, que nascem da Virgem Maria» .
(8) Pelos Padres
(1) que provam a sua virgindade pelo texto :
•Eis que uma Virgem com:cberá no utcro e parirá um Filho•. Assim v. gr. se lê na Ep . do Synodo J.lfediola11r:11sc ao Papa Sirici0: «Esta é aquella que, sendo virgem, concebeu no utero, e deu á
luz. Virgem; porquanto, assim foi escripto: «Eis
que uma virgcm Cl>ncebcrá e dará á luz um filho.
Porquanto, não havia de conceber só ficando Virquis secunJum SS. Patrcs non confitetur prnprie ec severitatcm D. Gcnitriccm Sanctam semperque Virl{inem
1mr:naculatam Ma riam ... ab~quc se mine concepisse ex Spin tu S
et rncorn~ptibiliter t'a.'H 1re1111isse, indi-;solubili permanente et post
partum r.1usJem pir;:1111t.1te, ~ondcmnatus sit. Ap. De11;ing. n . 104.
2
Corrumrert!tur CJUS mte~ritas, non jam ille de virgine
nasceretur, eumque fal so, quod ahsit, natum de Virgine Ma riÀ to·
ta confiteretur Ecclesia . Ern:hirid . e.
1

~;i

~undum

J_..

CONSE~UE~%\S o'u'1

E l'tUrRO MYSTEltlO

541

gem, mas tambcm havia de dará luz permanecendo
virgem,,. 1
(D) Illustram os Padres esta mesma doutrina com
comparações: assim como, posto o scllo no sepulcro, Christo rcsuscitou 1 e, ac~ai:ido-se as portas f~·
chadas foi para junto dos d1sc1pulos, assim ~a~m
fóra, nascendo, deixando intacto o sello da v1rgmdadc: do mesmo modo que o raio do sol penetra
no crystal, sem nenhuma lesão, ass!m Jesus sa~iu
do seio da sua Mãe, permanecendo 11lesa a sua virgindade .
283 . 2.º A B. Virgem li-faria lambem permaneceu vi,.gem depois do Parto. . . .
E' de fé, segundo o canon 1a citado.
(A) Realmente, o~ ~adres
.
.
(1) rcgeitam a opmiao opposta com~ msama. e
blasphemia, sacrilegio, impiedade, perfidia, heresia.
Assim, v. gr . , S. Ambrosio :1 chama-a muitas vezes sacrilegio: u Houve quem negas.se que ell~ (Maria) perseverara virgem. Nós pr~fen~os cobnr com
o ' 'CO do silencio tamanho sacrzlegio>i 3 . •
•
E dá alli mesmo a razão:« Não é Mana deficiente e não é deficiente a mestra da virgindade; nem
rod{a succeder que aquella que trazia um Deus no
seu seio, fosse julgada como se trouxera um homem.
Nem José, varão justo, cahiria na louc~ira de se
misturar com tacto comporco com a Mae do Senhor n 4 •
----.-E~~;\rirgo in utero .:oncipiet et pariet filium . N~n ~nim
conct!pturam tantummoLlo virginem, sed ct panturam v1rgmem
dixit.
i
[)e instit virgin . e . 5-9.
. .
•
1 Fucrunt qui eam (Manam) _negarent nr~m<:m perseverasse . Hoc tantum sacrilcgium silcre J31~1Ju.Ju~ . m ;~lu1mu~ ·
4 Non deficit Maria, non Jehcn virgm1tat1s ma~1stra; nc.c
fieri poterat ut qure Dcum poteverat porland~m homincn; arbt·
trarctur . ~cc Joséph vir justus i:i ha~c proru1sset amenuarn ut
11wtri Domini corrorc reo con.:ub1tt1 m1sceretur .
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Já antes d'ellc, tinha dito Origenes: <<Não poss? s~bcr quem teve a loucura de affirmar, que Mana. t?sse n~gada pelo Salvador, por se ter juntado
<iJose depois do seu nasc:mento)) t. Do mesmo modo

fallar:i S. Je:onymo (ob. cit. n. r 5) Gennadio, Epiphanro e muitos outros, cujos testemunhos pódem
lêr-sc em Petavio :.1.
()) Porisso, Mariu é chamada pelos Padres
°'~lr."'FEvo, ou 5cmprc Virgem, virgem por excellenc1a .

. (C) E nem ensinam esta doutrina como opinião
privada, m~s como fe da Egreja; pois appellam
para o sentimento do povo christão: ((Os ouvidos .dos amantes de Christo não pódem ouvir que
se diga 9uc houve algum tempo em que a Mãe de
Deus deixou de ser virgem >1 :i .
Appcllam parn as palavras de Maria: ccComo
5.e f~rá isso, se cu _não conheço varãon '? E d' aqui
1.:olhgcm que ella fizera voto de conservar illibada
a sua virgindade .

~ com razão, pois n 'estas palavras declarava
pudicamente que não conhecera carnalmente homem, e nem queria conhecei-o. Appellam cgualmentc para aquclle logar do Evangelho, onde se
refere que Christo, pendente da cruz, recommendara_ Sl~a Mã~ a S. João, e d'aqui concluem, que a
Sant1ss1ma \. 1rgcm niio tivera filhos nem filhas·
aliás cntrcgal-a-hia a estes e não a S. João.
'
__ __ ~~ mesmo modo julgam muitos que esta vir-

~ . ln tan.rar:1'1 nc sc i.o quis prormt i11sai1iam, nt a.s~ereret ~e1;1;a
!:im fu1ssc . M.tr1,1111 a Salvatore, co quod post nnuvitatem 1lhus
iuncta fut"rlt Jos ep h. Hum il . 7 in Luc.
z 'Pet.w. 1. X IV, e. r3 .
. l
Çhdstum artrnnti~m aures non sustincnt hoc audire quod
Dei gcn1t.rix. a!1qunndo ~· 1rgo esse dcsicrit . S. Basilius hom. 25
de N'at. Chrisu.
'
t
Quomodo tict istud, t}uoniam virum non cognosco.

gindade fóra predicta por Ezechiel n'cstas palavras:
«Esta porta ficará fechada 1 : não se abrirá e por elJa não entrará homem, porque o Senhor Deus de
Israel entrou por ella, e ficará fechada para o Principe1>. Todas esrns coisas são por tal modo claras,
que muitos Protestantes são o.brig~d~s. a r;conhecer que fôra esta a fé da Egrc1a pnm1t1va .
284. (8) S. Thoma{ illus~ra ~s ta doutrina de
fé com argumentos de convcrncnc1a (q. 28, a. 3);
pcrquanto, o erro contra~io deroga.
.
(1) a perfeição de Clmsto; porqua!1to, ~ss1m como cllc é o U11ige11ito do Pae, assim foi conveniente que fosse o unigenilo da }Jãe, como seu
germen perfeitíssimo.
.
(b) faz injuria ao Espirita Santo ; tendo sido o
seu utero virginal, onde se formou a ~ame de
Christo · o seu sanctuario não era conveniente que
'
.
fosse violado por mistura vcnl ;
1 Porta hxc clausa erit : non aperie~ur, et vir non transibit per eam; quo~ia~ .Dominus O,cm ~.sra:! mgre.ss.us est per. eam,
critque clausa Pnnc1p1. Erech . XLI\, 2, cf. L1v1us, ob. cu. p.
114
· t Eis 0 que escre":e? Bi~po a~glicano BuJI (On thc due
raise and hon. ofthe Vir~m,Cat~ .. S'.tfc~ua~<ls, mi. li,
288,
[ondon, 1851 ): uEx Beatis~1mac V1r~m1s d1~n1tatc necessario co~
sequit•Jr ipsam sem per Vir~mcm mans1s~c, s1cut constanter t~~u!t
i!C dcfendit Catholica E cclcsia . Huc \las ade? pu~um, ad l>1vm1tatis san.:tuarium appositc consecratum, potu1sse m pos~crum
hominc profon~ri, fingerc imlec?rum. cstu . Quntl nor_i 1.mred1v1t
quominus F.1rr-ar a<sercrct: «F1<lcs m pcrp~tuam \'.lrF;mltatcm,
cujus in Ecclcsia per plura sa:-cula (?). vcst1~1u m . Je_s1 deratur, . c.x
_,,,, duplici principio pernicioso ~t p~rum m Scr1pturis !un.dato onµ1nem duxit . Primum, quod V1rg1m sup~a-humanam ~1gnit.atc!'!l ~ds
cribit, nullum hahct fundamcntum et msupe~ a Scrirtura rc11~1tu .r.
Alterum, quod m~trim<>nium d~mnat et coehh~tu~ m ~~rfecuorns
consilium ernngehcum convcrtlt, non sol.um a ~criptura damnatur,
sed insupcr in r.e~ni~iosis hirrcs!hus rnd1c1tus hxus. ~~t, et are.rtts
sa.-piusque repet111s Sacrornm L1hrurum documentis contrad1c11 .. .
Para refutar este ultimo ponto, ba~ta ler attentamen.tc o que so·
hre a excellencia da virgindade e.screve S. P_m1{0 (1 Cor . V.II . 2540), onde certissimamente se ensina que a v1rgmdadc e mais perleitn,
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(C) deroga a dig'ltidade e santidade da Mãe de
Deus, que pareceria ingratíssima, se não se contentasse com tão grande Filho, e por sua livre vontade quizessc perder a sua virgindade tão miraculosamente conservada ;
{d) deroga a santidade do mesmo José, que seria réo da maxima prcsumpção, se quizesse tercommercio com aquclla que concebera do Espírito
Santo.
285. Nem podem objectar-se as palavras de S. Matheus: e: Antes de se junctarem, encontrou -se gravida do
Espirita Santo . . . E não a conhecia, emquanto não deu
á luz o seu p1·znM!fl'llilo n: 1 porquanto, a partícula antes
que (mrtequam) e cmq11a11to (do11ec) inculcam o que se
não fez antes da conceiçáo e do parto de Christo, para
que a todos fic:issc bem manifesto que S. José não era
pae de Christo ; porém o E\ angelista passa em silencio
o que depois succcdeu, por não ser coisa que pertencesse ao scopo que tinha em \'ista.
A coisa pode ainda illustrar-se com um outro texto:
e:Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te á minha direita, emquanto ponho os teus inimigos por escabello
debaixo dos teus pésn 1 : d'onde certamente não pode
concluir-se que Christo não havia de sentar-se mais á
direita do Pac, quando os seus inimigos esth•essem subjugados ; logo~ do mesmo modo a palavra donec (emquanto), no texto rcfl:rido, não importa, que a B. Virgem fora conhecida por Jos~ depois do parto de Christo. Finalmente, a palavra •prirnogenito» não prova de
modo nenhum que houvera outros filhos, sendo costume entre os judeus o chamar primogenito aquelle filho,
antes do qual nenhum outro nasceu, quer depois d'elle
nasçam outros, quer não 3 •
1

t
Antequam convenirent, inventa est in utero habens de Spiritu S. : . Et non -:ognoscebat eam, dance peperit filium suum primoge111t11m. l1!a11 . 1. 1R, 25.
~ Dixit Dominus Domino rneo : sede a dextris meis donec
ponam inimicos tuos scabellum pcdium tuorum. Ps. CIX, 1.
J Isto expõe-no egregiamentc S. Jeronymo (ob. cit. n. 4):
rcQuasi si quis dixerit : nntequam in portu pranderem, ad Africam
Oa\'Ígavi, non possit $tare sententia 1 ni~i ei in portu prandendum

:iX6. Nem obstam a esta verdade os textos, ond<! se
tract;i de wm.íos do Senhor, v. gr.: Jl'orv1.:ntnra, a sua
mãe não se chama 'laria ? e os st:us irrn;íos Thiago e
Jos~, Simão e Judas? e as suas irmãs n;ío estúo todas
no meio Jc nüs" 1 ? Porqu;1nto
(a) alguns dC\S ~">ad~·cs, rrin ipalmt:ntc Cr~g os, jul~a
r:lm q11e aqucllcs 1rmaos t:ram filhos d~. .lust:, que ns ti\·crn d'out ra mulher cn:n quem antes lnra casado : esta opiniiio é, na ver~adc , ;mtiquada 11 ;_1 Egrcia la1ina ,_ assim como tambem e opposrn :10 scn11mi:nto dos fil'1s a
respeito da. virgind_a~I_: de ~ . .los0.
_
(b) Porem ~1 op1111ao commu111, s11stc111ad:i por.\ . .lcnmrmo ~,que aquclks irm:íos eram pn111<>s •!<' <.'!insto; porque a ralavra innâo tomad a 110 Sl'ntldo hto,
soffre uma wl intcrpri:taciío 1 • Por 0111ro l:tdo, os q11.1tro irmãos de que ;1cima se fal1;1 cr•1m prc~va\·~lmcntt:
iilhos de Cleoph~1s, 011 de Alphl·o (' de ~\:laria , irmã li.1
.M:íc do Senhor, como part:cc constar, ,1ucr de vario s
logarcs da Esc!"iptura c1mfro11ta~lcis uns cem os nutras :J;
qucti da auctondad~- d_c 11~·.i.!.·es~pJ.m. l)Uc_ dccl~ra qt:e
Cleophas, pae de Stmao, tora tio de Clmsto. l or con1

quamloquc sit; nut si vclim 1:s •!icc1:l' : Pa1d us_:1po -; roJ11 ..,, :111teq u;1 11
ad l lispanias pC' rgcret, Ro111;:c tl1 VlllL'llia t'IJ1ll l'; l11 ' csl ; aut ccn..:
illud : l ldvidius, an1c,1uam p<H'l1ltcnt1:1m agcrct, morre pr:tl'vcnruo;
e >: t; 'tatim nu t P;1ulo pnst vi1K1ila ad l li<p : mia ~ sit c1111'. h"11 : ant
l lelvi,lio poenitcntia agend;i po-;1 rnorr,·111>• ... 1l.:\'l' ln -'c todo.
Cf. Re1111e Hibliquc• 18~14: p. ~ti ..: s~i.:. . _
.
1 l'ionne m ;1ter t'lll' .ilcllur· .\ br1a ! ..:! .fr.1/rcs c·Jll.> .lac·nbus
ct Joseph ct S i m~n ct _.l_u•! · ~' ; 1-:t .wron'.' ,·j u s 1 ~01J11l' o mn l's ªJHld
nos s1111t. ;\f1tt . XIII, ' ,> ._1 ( •.
l S. .1e ro nvn1n i:l11sr 1·;1 :p•....; i111 n1uirn lw! ll <" q t • JHUltn ~ nh. ,:ir.
n. 1(1): u.l..111 nun.: · doL·l'h t: ri " tua_tll nr· 11111.fis in S~r ij't 1! 1 ·i~ d ivi ni s fr ·1trcs di1o..·i 11t1ll'1\i~ ;..:cnl<'. t"l>_!.tfl•FltuJH'. affcc tu . :\i1t1tr.r l'. . . :111 , .l.11,,:oh,
duodc~im p atriardrn..:. Andrc•as d ~'«tn1-;; .l:h:ol11i-; d
.l11an1h·s.
Geute. 4 u:1 omnc-; .ludae.1 1~tcr Si: 1:-;itrcs vo ~ a1H1ir.11 t 111 l> ~ ll lt: rn
nomio: .si ;1utem c1111:r1s /r .1tn •111 (1111111, q1 11 c' t h..:hr-.1c:u-; .. (\\.' ,
12 ) ... Et :\p . [';r1iJ11, : "ºl)ralt am, in t]tiit. " ·~ " ir ''' :r 11 :1thern.1. t: -;;;c
a ChrislO J'fº fratnh us m1.:1s,-<.:OJ.:natis s -_· ~11ndurn ..: arne111,q111 sn nt
Israelita<:• / J\.0111. IX, :l-4 ). l'orro cogn,11111111• frat rcs vocaniur, qui
sunt de un;1 famili:l. .. Q :1od illu-;trat cxcrnplo ~\hrnham ct l.cir,
Jc 4uihus dicitur: .disc.:sscnmt unusquisque :1 lrntrc suo .. (Ge_n.
XIII, x e se~.); <:t certc .Lnt nnn crat trat~r Ahn,h<tt", scd fil1us
fratris ejus; exemplo La :,a n ct Jacob; d1x11 autcm Lahan ad .h1c:oh : «11llll1 4uia .f1·ater meus es tu, gratis _scrn <:s n11h1 .. : (G 1•11.
XXlX, 1.i ·1. J;1m\·1:ro .lacoh crat hl111 s sororis l.ahan• .
J
i\f.1tt . XXVll, Sti; M.1rc . XV,40,47; XVI, 1; Jo,1. XIX, 2.S.
Theologia OoBmatka -- Vol. 4·ª
:15
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seguinte, d'aqui nada se pode deduzir contra a \•irgindade perpetua de :\1aria.

287 3. º Corol/ar·io.
A B. Maria fe1 voto a Deus da sua virgi.11 dade. E' ensino commum.

(A) Porquanto, é isto o que colligem os Padres
das palavras de Maria: «Como se fará isto, se eu
não ~onheço varão» :1 «O que não diria, na verdade, diz Agostinho (De Virgin. e. 4) se antes d'isso
se não tivera consagrado a Deus como virgem o 1;
porquanto, se núo tivera emittido~ nenhum voto
podera co11'1ccer a José, e ter d'elle 'à prole.
'
(8) Adver~c, porém, S. 77wma'{ (q. 28, a. 4)
que a B. !\fana, antes de desposar-se com José fizera :~to de virgindade, não simpliciter, mas ;oh
co11d1çao; porquanto, propagando-se principalmente o culto de Deus, no tempo da lei, por meio da "Cr~çã~, M•:ria, apesar de ter a virgindade no des~o,
nao fez d clla voto absolutamente mas sob a con.
'
d1ção
de ser isto agradavcl a Deus. Logo, poude
desposar-se, contia11do no auxilio divino, de que
nunc~ consummaria o matrimonio. Porém depois,
recebido o esposo, segundo o exigiam os costumes d'aquelle tempo, emittiu com elle o voto de
virgindade.

III. Da graça e santidade da Virgem!
Para, d'algum modo, podermos conhecer quão
_g~an~-~- _f<~_ra a santidade de 1\faria, devemos expôr
~ Quomot!ri fict i~t11d, q110.11iam virur:i n.o~ cognoscoJ .Quod
p~o~edo non d1lcrct~ 1111 A11J:11st11111s (de V1rg1111t. e. 4), ms1 Dco
\'tri;1 nem

se ~nte vov1ssct.
·
Cf. S. Th. q. 27; Suare:;. de Mvsteriis, disp. IV, XVlllX.X ; 'I'etav111s, l. XIV, e. 1 ; de Rhodes; q. IY; r.011tenson ]. X
d1ss._v1, e. 1, sp:c. 2_; nepoix, Tr.,Thcol._ de 1_'3.,M. V. p. 11: e. 3:
a. 2, Pct1t,1lot, l. 10; }<feita, ob. c1t. f p. ti: Lll'111:;, ob.(it.p . 20 3
e sei;;.
·
·
·.
2

a graça de yue foi cumulada no primeiro i11sta11te,
e de que modo a augmentara no decurso da 11ida.
288. 1.º No primeiro instante da sua co11ceição,
a B. Virgem recebeu maior graça, do que cada um
dos lwme11s ou dos m~jos 11a sua primeira santifica·
ção. E' certo.
Porquanto, a graça conferida por Deus a cada um, é proporcionada é.Í sua dignidade e ao seu
rnunus; mas o munu"i de Maria, que já era destinada para ser Mãe de Deus, supera qualquer outra dignidade ; logo, recebeu graça maior do que
os outros. (S. 171. l]. '27, a. 4). Porisso, na Bulia Im:/fabilis Icem-se estas palavras: "Por este motivo, a cumulou, tão admiravelmente muito mais
'-l ue todos os espiri tos angelicos e do que todos os
Santos, da ahundancia de todos os charismas cclestiacs tirados do thcsouro da divindade" i • . • Além
d'isso, é muito provavcl que a B. Virgem recebera
desde o principio maior grau de graça do que todas as puras creaturas tomadas juntamente. Porquanto, desde o principio foi mais al!lada do que
todas as creaturas juntamente, porque já era amada como .:vlãc de Deus ; mas o grau da graya é
proporcionada ao amor que Deus tem a alguma
crcatura ; logo ~.
28~1. '2 • " A p ·aça; co1!f'erida a Jfaria, recebeu
aug111e11to em 11ida, pri11cipalmc11tc: de trcs modus:
1 ciuaproptcr iliam lcmi-;c ante omncs :111c:cli,·os Spiritus
..:un..:tosque. S :1_n..:t~1s ..:odc~tiu :n . omn~u.n:i charismatum cori:I de
1hcs:1uro d1\'1111tat1s dcrrompta l!a 1rnr1flc·c c11m1.ila\·i! .. .
2 ls!r? pode ainda p1· ov<1r - ~c.sc~1mdo S. "f.'J1'.'"'•'i (q . 27, <1. ~):
<iuanto mais alHunrn coisa se av1smha do pr111c1pio n'aiHUlll gcncro, .tanto m;1 is parti..:ipa do cffcito d'aqucllc principio ; porisso, os
An1os,qui.: s:'io mais prnximos a l>cus,particir:im mais da sua bcindadc. Mas a B. Virgem era muitissimo visinha de Christo, fonte
de graça, que d\:lla havia de rcc~hcr a naturc~a humana; logo. Qu:io
grande tenha. sido .aquclla rlcmtuJc de grnça, mais Jaq,iamente Q
Je..:lara na l . xposlf. 111 ,1,1fu1 .•111f!el.
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CArlTULO IV
oAs CÓNSÉQUENt:IAS o'uM E

(a) Por actos meritorios. E' certo que estes actõs

t

.'1
~

· <.

...

f~

foram quasi innumcraveis, porisso que, ao menos ·
durante a vigilin, não foram interrompidos, e que
foramjervorosissimos, cm razão da caridade perfcitissima de que eram informados, porisso, a Virgem, mereceu um augmento immenso de graça, que
cm cada dia ia crescendo cada vez mais; e até mesmo, segundo Suan'{, cm todas e cada uma das suas
acl,'.ócs mereceu provavelmente uma graça duplamente maior Jo que a graça que tinha antes, em
razão do fervor com que as praticava : pois é esta
a lei geral, que qualquer acto bom, feito com o maximo fervor, mere..:e grnl,'.a inteiramente egual a ellc ; v. gr. um acto fervoroso como quatro produz
gra<;a como quatro.
(b) Pela E11carnaçáo do Verbo no seu seio; porquanto, admittcm om1mmnmente os theologos que
n'aqucllc instante fôra conferido á B. Virgem um
immcnso grau de graça, e com razão; porquanto,
se sómente a prcsenca de Chnsto santificou João
Baptista, no dia da Visitação, e nos santifica no
sacramento da Eucharistia, quanto mais ahnndancia de graças produziu a Encarnação do Verbo no
seio de Maria, e a sun habitação alli durante nove
mczes?
i'ç') Pelos Sacramc11tos que recebeu; provavelrecebeu olbaptismo, n5o como remedia do
peccado original, mas como signal distinctivo dos
membros da Egreja, pelo qual se tornam aptos para receber os restantes sacramentos. Além d'isso
recebeu a Eucharistia que depois do Pentecostes
lhe foi ministnida pelo Apostolo João. Tambem
recebeu a plenitude dos dons do Espírito Santo no
dia do Pentecostes.
::?~o. De tudo isto se v(: <l razão porque a San-

mcn\e

oornô

MYSTERIO
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tíssima Virgem foi chamada pelos Padres abysmo
de graça, mar de todas as graças . S. Ambrosio descreveu preclaramente as suas virtudes 1 : «Quem
mais nobre que a Mãe de Deus~ que coisa mais
cxplendida do que aquclla que foi escolhida pelo
Explcndor :1 que coisa mais casta do que aquella
que gerou sem contagio de corpo :1 E o que direi
cu de todas as outras suas virtudes :1 Era virgem,
não só no corpo mas tamhem na mente, que adulterasse com qualquer dolo o seu affecto sincero;
humilde do coração, grave nas palavras, de espirito prudente, fallando pouco, lendo muito, collocando a sua esperança, não na incerteza das riquezas, mas na ora~5o dos pobres : applicada ao trabalho, verccunda na convcrsaçJo, habituada a procurar para a direcção do seu espirito não o homem
mas a Deus: não offendia a ningucm, queria bem
a todos era respeitosa para com os mais velhos,
attcnciosa para com os eguaes, fugia da jactancia,
seguia a razão, amava a virtude . . . Nenhuma perturba~ão nos olhos, nada de indiscreto nas palavras, nada de inverecundo nos seus actos; modesta n~s gestos, grave no audtrr ; a sua voz nada tinha de petulante, de maneira que a mesma uppat
QL;id nohilius Dei m~t r e r quid splcndiJius c:I quam Splcndo:- clcgit ? Quid L·:,stius c.:1 qL~ . 1c corpu~ sim: n!rporis rnny1g}_onc
i.;encrnvit ( Nilm de cctcns CJUS v1rtut1hu s t]li ld loquar r \.irgo
crat non solum çorrorc, scJ ctiam mente, yuac null? doli ambicu
sinccrum adultcrarct alfo.: tum; ..:ordc hum11is, vcrh1 s grav 1s, ammi prndcns, Jo,1ucndi parcio r, lcgcnJi stud iosior : non in inccrlo
di1·i1iarum, sed m prece paupcrum spcm rcponcns: intenta opcr1,
vcrc.:unda sermonc, arhitrum menus sohta non hommcm, scd
Dcum quacrcrc : nullum lncderc., henc vc_llc omnihus,. as~Ul'J.l~re
majurihus natu, acq.uahhus non _mv1tkrc, !ug.c re iac.tantrn~,. rat10nem ~cqui, a~1a.rc. v1rtutcm . . . :'\1h1l torvum 111 oL·uhs, mh1~ 111 vcrhis proc·ax, 111~111 m actu 111vcrc.:un~lum : 1~011 gestus ~ract10~, no.n
incessus soluuor, non vox petulunuor; ut 1psa corpons spcc1cs s1mulacrum fuerit mentis, tigurn prohitatis. lk Virginib. 1. 2, e . 2 1
n. 6 (P. L . XVI, n. 2~.)
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CAPITULO lV

ÍlAS CONSEQliE:-:'CIAS o'u:-.1 E OUTRO .\iYSTERIO

rencia do corpo era uma imagem da sua mente, a
fi11ura
da sua probidade».
0

Coral/a rio: Da Assumpçáo da B . Virge~1.
D'aqtli se dá a entender a razão_ porque a Eg:eia
canta: uA Santa múe de Deus to1 exaltada acima
2 q 1.

dos cúros dos Anjos aos reinos celestiacs)) 1 ; porquanto, na perfeição da bemaventurança, assim como na perfeição d'1s virtudes, supéra os homens e
os Anjos . Alem d'islo, é tradição apoiada no c?nscntimento, tanto da Egreja Grega como da Lntma
e firmada na instituição da festa da Assumpção,
que a Beata Virgem, depois da sua morte, não só
segundo a alma, mas tambcm segundo o corpo,

fura elevada aos ceus.
·

Estn verdade não é de fé, e até mesmo não pode provar-se, nem pela Escriptura, nem pelos teskmunhos explícitos dos antigos Padres .
Porquanto, durante os quatro primeiros. seculos n::ida absolutamente foi ensinado a respeito da
Assumpção corporca da Beata Virgem nas obras
genuínas dos Padres que nos restam, m~s encontram-se alguns testemunhos da sua gloria celeste
em crcral e d'clla entendem as palavras do Apot>
'
•
1
calypsc : "E apparcccu no ceu um grande. s1gna :
uma mulAcr vestida de sol e a lua debaixo dos
seus pés, e na sua cabeça uma corôa de doze cstrcllas" ~ .
No quin!o scculo, já se encontram alguns poucos testemunhos da sua :issumpção corporal, v .
gr . nas ohrns do P~eudo Dyonisio. Porér:ri, desde~º
sexto seculo! a coisa e daramentc ensmada, nao
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só nas obras dos Padres mas tambem nas lythurgias, quer dos gregos quer dos latinos 1; e, não
obstante alguns terem suas duvidas a este respeito,
a persuasão d'esta verdade tornou-se tão commum
que hoje é difficil encontrar quem a contradiga. E
até esta tradição parece por tal modo certa, que
cerca de duzentos Bispos pediram ao Concilio do
Vaticano, que definisse esta mesma doutrina como
de fé; portanto, não pode rcgcitar-se sem temeridade. ?\cm faltam argumentos de convenicncia para tamanho privilegio.
(8) Porquanto, assim como tinha akanç:ido a
victoria sobre o pcccado pela impcccahilidadc, da
concupiscencia, pela absoluta:intcgridade da morte, pela sua gloriosa rcsurrcição e asccnção, assim
tnmhem era conveniente que n H. Virgem, que se
apresenta associada a seu Filho, fosse participante d'cste triplice triumpho, a saber, alcançasse victoria do pcccado pela immaculada conceição, da
concupiscencia pela maternidade virginnl, da morte pela prompta resurreição e assumpção ao ceu.
(b) Era. egualmcntc conveniente que a carne da
R. Virgem, que sem corrnpção tinha concebido o
corpo de Christo, não contraissc macula nenhuma, participasse da sua incorruptibilidade.
t
VG c~te testemunho cm Li1•io, oh. cit. , p . 3Go e se~.;
A . Lana, La Rcsurrczio nc e corporca assunzione deli a S. V. Madre di Dio, Roma, 188o; Ter<'. n. 1130 e seg . ; cf. Jmwcci, De Dci-

p:.ircntis Asmmp~ion:, ·1.·aurin, 1884, onde se. encontra~1 muitas
coisas que t0Jllv1a nao toram passlldas pelo crivo da cnttc.a.

Exalta cst ~ - l>ci Gwitrix supra choros Angelorum ad
rc~na .
.
?
Et s ignum m;i~num apparui_t in _creio: mulier am1~ta sole,
et ]una suh pcdihu s l"j11s, et 111 cap11c eius corona stellarum duo ··
decim . Apoc. XII, 1 .
1

ccelestia
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CA PITUl.O l V

~III.

sarias para a salvação. Porquanto, os Padres ensinam que Maria concorrera para a nossa salvação,
assim como Eva tinha concorrido para a nossa
mina: c<A auctora do pe<.:cado, Eva, a auctora do
merito, Maria» 1 ;
·
(C) intercedendo cfficazmentc no ccu para obter as graças; o que pode colligir-sc do Evangelho pelo facto de, com a sua presença, lsabcl e S.
João Baptista se terem santificado:'!' e, a seu pedido, ter sido praticado o primeiro milagre 3 ; porquanto, se um tão grande poder lhe fôra dado na
terra, d' outro não menor, com certeza, dia gosa no

Dos officics da B. Virgem para com os
homens 1

São principalmente tres: porquanto, a B. V~r
gem é mediadora, rainha e mãe de todos os Chnstiios .
:lq 2 . 1 ." A B. Virgem é mediadom, não prin.cipal, 1Í1as sccwzdaria, ou me?iado~a pa~a o Mediador 11ãu m·assaria mas muito uttl. Diz-se secundarftl, p• 1ris . . 11 : que s(m1cntc Christ? é mcdiad~r
prirn.:ip<il, poi:-- sú cite offcreccu satisfação co:id1gna 11el< is 111 ,_...,~< •s pn:cndos, e 1~1crcccu ex condzg_;w
para lml1 lS ª" rl°<l~'-lS lll'(CSSLlrló.lS para a sa}VUÇ30 :
" um si '> nwdi<idor de Deus e dos homens, o homem ( :hri~to .ksus ,, ~; 11âo necessaria, porque ex se
podemos dirn.· tamcnlc dirigir-nos a Deus, mediante C :hristo .
Prcwa-sc : E' mediador secunda rio aq11elle que 1
soh a dcpcndl·ncia do mediador principa~, concorre
realmente para a nossa salvaçJo; mas é isto o que
se dá com a :;~. Virgem; porquanto, ella de tres
modos co1H.:orrc parn a nossa sé.llvação :
(a) nfío s1'i (onccbcndo ph_ysicame11te e dando á
luz o noso.;o Salvador, mas tambem moralmente,
quer dando o conse!ltimcnto para o ~ysterio da
EnGlrn <icão, segundo as palavras: «Els a escrava
do :-;l'11hnr, L1l·<1-se em mim segundo a vossa palavra .. :1 ; q11~r c;m1padeccndo-sc de Christo immolado na cruz ;
(b) merecendo-nos de congruo as graças neces-

L'ell.

E até mesmo ensinam muitos thcologos, que,
sem a sua intercessão, nenhuma graça se dispenpcnsa \ pois, dizem, é conveniente que Deus, que
nos deu por Maria a Christo, fonte da graça, por
clla nos dispense tambcm as graças particulares que
são concedidas a cada um dos homens : «E' assim
a vontade d'aquellc que quiz que tudo tivcsscmos
por Maria)) 5 •
Confessam tovavia que a invocação da B. Virgem Maria não é absolutamente necessaria para a
salvação, podendo a gr<H,:a ser directamcntc pedi1

Au.: trix rc.:cati Eva, nu ctrix meriti Maria .

2 L11c . 1, ·"l·
i
Jocr . li, 3-10 .
·1
Hcctamentc adverte J. H . l\iewman que d'aqui não se segue, que nii o >C d:\ gra~· a nenhum;i sem o recurso a Maria : pois,
clla tamhcm pode inkr.:cdcr por aq11cllcs , que não lhe dirigem sup·
plicas : cd>ominus noster pro pai.:anis qui eum ignorahant mortuus
est, ct cjw. Mater pro duistianis exorat qui cam ii.;noranr. Ipsa
juxrn filli sui voluntatcm intcrccdit ct cum llic aninrnm in rarri nilari vult salvam fiiccrc, statim pro c:I preces fundit . Licct ohvium, immo pruJcns sit l pro ii s qui ah Ecdcsi11 du.:ti cjus potentiam norunt), ad cjus patr1J1:inium confugcrc, nihilominus pictatem
in Mariam esse co:iditione111 si11r q11â 111m salutis a:tcrnre, aílirmari non potestu. (l>iflk. ofA1tf.(lk . , vol. li, 1888, p.10.'i-diG)
s Si..: cst volumas cjus, 4ui totum nos hahere voluit per Mariam. S. Rernardu, Serm. in Nat. H . Maria:: .

1
C fr. S . fi<'rn.rr,ill s, ::.c rn10 d.: aqua:Juctu in Nat. ~- M.,
S11.1 n';. oh . cil . di ' I' · \:XII! ; '.l_'l'l ,11·i11s, 1. Xl_V , .::. 9 ; D~po1x, ob.
cit !' . 1 1 , , e . 1; //11rl i"r , n . (~ " ' e ser; . ; Pet1talot, ob.cn . e . XIX;
;\!e/ia, oh . -:·it. .: . \XVII \1\ .
.
~ l "n11 • .:1.: ,li;;r111· ll~i d ho:11inum, homo Chnstus Jeslls . I
Ti111 . li. ~.
' ·i-:c·.- <: ;11 1c" ill:1 ll11111i11i ; li a t mihi scc undum vcrbum tuum .

•
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CAPITULO IV

DAS CONSEQ.m:N :IAS n'uM E ou fRO MYS1'ERIO

da a Christo Mediador; mas é sóm~nte muito utif,
a sahcr, é o C[llllinho breve, prompto e seguro para
obter a graça e porisso mesmo a salvação t.
0
2q'.~ . 2 . A B. Virgem e rainha não só dos ho111e11s; mas ta111bem de todas as creaturas: porquanto, como dissemos, Christo é Rei de todas as creaturas; mas a B. Virgem é Mãe de Christo; logo,
porisso mesmo é l~ainha de todas as crcaturas.
Porqunnto, assim como a mãe d'um Rei, com
razfü> se chama J{~inha , e exerce no reino alguma
jurisdiL\.'tto, principalmente a jurisdic~ão da benevolcncia e da caridade; as~irn do mesmo modo, a
Mãe de Christo Hei, exerce no seu reino, um certo
poder de bencvolencia e de miscricordia.
Porisso, diz com razão S. Bernardino de Sena
(sam. 61 ) : uTantas creaturas servem á gloriosa
Virgem Maria , quantas servem á Trindade)> 2 • E'
porisso que [I Egrcja exclama: ((Salve, Rainha,
mãe Je miscricordian :i ! ..
294. 3." Fi11almc11te a B . Virgem é Mãe de todos os Christãos 11a ordem sobrenatural:
(8) a titulo de parentesco com Christo : porquanto, Maria é Mãe de Jesus; mas este dignou-se fazer-se nosso irmão segundo a natureza, assumindo a carne e adoptando-nos, segundo a graça, por
irmãos, «porém herdeiros de Deus e co-herdeiros
de Christo )) 4 ; de maneira que sejamos como que
1 Ha quem aílirmc que é int eiramente impossível que um
devot o da SS. Viq;cm se condemnc; ha na verdade grar.de esperança -iuc nenhum tl'aqucllcs qu_c a serve <.:um pied ade e perseverança, pereça; mas o arr:=pend1mcnto mfal/1vel do peccado ou a
perseverança na ~raça, nao pode ahsolutamente prometter-se a
ninguem por mais devoto que seja da B. Virgem. Cfr. Bucceroni,
ob. cit ., Co1nmcnt . V, p. 80.
i
Tot crcaturai: serviunt gloriosre Virgini Marire, quot serviunt Trinitati.
l
Sa Jve, Regi11(1, nrnter misericordir ! .. .
Heredes autem Dei, cohcrcdes autem Christi . Rom. VIII,

17
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membros seus, e nos tomemos com cite um só
corpo moral; logo, Maria é nossa Mãe;
(b) a titulo de cooperação para a nossa salvação; porquanto, cooperando para a nossa Redempçfio, .:omo que espiritualmente nos gerou, e com
melhor razão do que Ev<l , é chamada mãe dos viventes;
(C) por titulo de amor, pois com sollicitudc maternal cuida da nossa salvação, fornecendo-nos as
graças ncccssarias p:irn a conseguirmos, defendendo-nos contra os assaltos Jo dcmonio e formando
no nosso coração as virtudes de Christo, podendo
assim fatiar-nos com melhor rnz:ío do que o Apostolo: ,, Meus filhos, que Je novo dou ú luz, até que
Christo se forme cm vós» 1;
(G) a titulo de doação, tendo-nos Christo, moribundo na cruz, entregado a clla como filhos, pois
disse a João : "eis ahi a tua mãe))~, segundo a interpretação de alguns Padres, clle representava todos os discípulos e christúos. Porisso, escreve Antonino J : "Assim como Christo nos gerou com a
palavra da verdade, para o ser da gra<,:a espiritual,
soffrcndo na cruz, assim a B. Virgem nos gerou e
deu ú luz com as maiores dores, so1TrenJo com o
Filho• 4 •
Seja-nos, pois, pcrmittiJo concluir com Bernardo i;: «Veneremos a 1V1aria com todo o affccto dos
nossos corações, com toda a força da nossa alma ~
e com :odos os nossos votos•"·
1 Filioli mci, quos itcrnm r:irturio doncc t'ormctur Christus
in vobis. Galai . IV, 111.. 2 1·:..:cc ma ter tua.
] 4 p., til. x111,· e. 10. .
. .
1
Sicut Christus nos gcnu1t verbo ventalls ad esse ~rutill!
spiritualc in crm:c patiendo, ita B. Virgo nos gcnu.it ct peperit in
maximis dolorihus J•ilio ..:ompa11cndo . - r. Scrm . m Nat1v . B . V .
t
Totis ergo mcdull.is conli11m, roeis pr;l't'nrdiornm allec tihus, ct votis on111ihus Manam vcncrcmur .
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CAPITGl.O IV

IV. Sobre o cult:> que devemos tributar a
Maria

1

2q5. Os Protestantes combatem com toda a

força -o culto que os Catholicos tributam á B. Virgem, como supersticioso, illusorio, e até mesmo como inteiramente idolatrico ~.
E assim seria, com ctfeito, se nós lhe tributaramos culto de li.ltria; mas não é assim, como se
verá pela triplice exposição da fé catholica. Porquanto, o culto t':°ihutado á B. v~irg_em, chama-se
culto de '1ypcrd11/ia, l' abra1.;a prmc1palmentc um
acto triplice:
(a) 1•c11eraC;·ão e rc1•erc11cia, cm razão da dignidad~ da maternidade divina que lhe foi conferida,
e da sua eximia santidade;
(b) im•ocação e c1111(la11ça, porque é simultaneamente podcro,;a e miseri~ordisa medianeira para

Christo;
(C) amor jilial, porq uc é nossa mãe espiritual; e
um 'tal nmor nos estimula ü imitação das suas virtudes.
29G. ô culto õe hgperõulia frlbufado á
ge171 é infeira171enfe legitimo.

.B-

Vir-

Prova-se:
1 .'' Pela Escripl.
(a) Deus ensina-nos a veneração que devemos
ter por Maria, quandu clle mesmo, pelo Archanjo
S. (iabricl, assim lhe falia : "Deus te salve, cheia
de graça ,,J • • • , du mesmo modo, quando pela boc-

ca de babel diz á B. Virgem: « Bemdita és tu entre
as mulheres» t.
(b) Christo ensina-nos a confiança que devemos
ter cm l\foria, quando, pelos seus rogos, fez o primeiro milagre, apesar de não ter chegado ainda a
hora que tinha designado para a manifestação do
seu poder~; pois nssim mostra que nada pode recusar üs supplicas dn sua Mc.le.
(C) Finalmente, Christo, morrendo na cruz, nos
ensina o grande amor com 4ue devemos amar a B.
Virgem, quando disse para João e para todos os
christãos, n 'cllc representados:« Eis ahi a tua mãe :1.,;
pois não podia convidar-nos com palavras mais
claras ao amor filial para com a B, Virgem.
:J~J/. 2.º

(<

1
~
1

-- -~ 511,trl'j.oh . ..:it . disp . XXII; Petai1i11s, l. XIV, e . 8;
Depoix. p . 111, ,. ; ;: G,1jja11ig,1: ?b. ci~., sect. li, disp,. IV, e.
14; 'Petitalot, e . XX l; Meli.1, .: . X\: Ili: 1\'c;wma11, Angl; d1ff. , 1vol.
li, p. fi~ <: s<:~.; l_)1s<.:(~L!rs~s, to J\lix,cd. C~ngr~g . P· .:i:P e, seg.;
Grio-11011de1W011tjort. l rait <: de la\ raie de\'Ot1011 a la :::i. \!.,miglic~ reJJitum ..:un1 F. 1\ '. Faber.
2
Assim HoJ~t', ~ystcmauc theology, vol. li!, P · 284-287.
Cfr. LittleJalc, Plain He:isons, 53.
J
Ave, grati:i plena . Luc. 1, 28.

1radic.

(a'i Pelas varias !itlwrg1:as. Porquanto; na lithurgia àttribuida a S, Pedro, e que é, pelo menos, antiquíssima, se lê: <<Livra-nos, Senhor, de todo o
mal, pelas i11tercessóes da mãe de Deus» i_ ~a Lithurgia de S. Thiago: Fa~amos commcmoração
da Santissima e lmmnculada Senhora nossa, mãe
de Deus e de todos os santos, para, pelas suas supplicas, conseguirmos miscricordiai• i;_ Na Lithurgia
Syriaca: «Santa i\ilaria, ora por nós, direi, peccadorcs. n 6 •
(b) Pelos 11w11ume11tos, porisso que já nas catacun~hns .'-C encontravam imagens, 4uer pintadas,
quer csculpturadas, da B. Virgem, alguma das quacs

1

ri~

H(.·nedi.:ta tu int er muli~· re s. /.11c. 1, 42 .
Jo ,1. 11, :>- !O ·
Eccc matcr tua . .Toa . XIX, 27.
Libera r'.o._, l>omin l', ali onmi maio, i11/t'rCl'S.Üo11ibus Ma -

llcipara:.
; Commcmor:1tioncm ngamus Sanctissim:t· ct lmm. Domi-

na: nostrre M:itris Dei ac omniurn Sanctorum, ut prccibus corum
miscri..:ordiam ..:onscquamur.
'' San.: ta Maria, ora pr() nnhis, inq11:1m, pe..:c:itorihu~. Cf.
/\.ocl.-, llic'"l1rgi:1, cd. 1833, vol. li:
i83 e scg.
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a representavam com o Menino Jesus. coroada de
nimho, pelo qual se significava a ve~eração dos
c~ristãos; e, outras a Maria, com os braços extend1dos, orando pelos christãos, pelo que se declara
qu.e cl.la fora .reconhecida como Mediadora pelos
primeiros chnstãos 1.
Alem d'1sso, logo que foi concédida a paz á
Egreja, não pnu(os templos se edificaram em honr~ da B. Virgem, quer cm Roma, quer em ByzanCIO, quer na .J udêa, e depois por todo o orbe da
terra, de maneira que se realisaram inteiramente
todas as coisas que Maria tinha dicto com espírito
prophctico; «Todas n.-. gerações me chamarão
lkmavcnturada.,. ~.
(C) Pelos Padres . Ouçamos a um d'elles, Germano, Bispo de Constantinopla (Syn. VIII, act.
IV): << ·1~ambem nc'>s a ''eneramos como propria e
verdadeiramente mãe de Deus, e a magnificamos e
a julgamos superior a toda a creatura visível e invisivel)) :i. Os restantes testemunhos podem ler-se
cm Petavio, l. e.
De ,~odos c~tes argumentos con~ta,. que o culto
da B. \ trgcm vigorara antes dos pnmetros tempos,
quer_na Egrcja Homana , quer na Grega; mas é imposs1vel que a Egreja universal tenha fomentado,
d csde o principio, um culto supersticioso e idolatrico; logo, o mito da B. Virgem Maria, de manei1

C!·· de R.ossi, lmaf.:ini se cite dclla H. Maria Vergine tratte Jalle Catacornhc l~ o m . , Roma, 18ií:i ; Lehne1-. Oic Mariem'er~hrung m dcn crstcn Jahrhumlcrtcn; Shahai1, The B. V. in the
Catacomb:;, p. 32 e sei-:.
2
•.
13catam me dii.:..:nt omne~ gcncrationes. Luc. 1, 48. Quod
1ps1 Protestantes tlf;nosccre C<>L1Untur ut \'Íderc cst apud Schajf,
History
of
Church , vol ~ III , :;11 81-83 .
'
l
N thc Christian
.
. arn ct 1psarn proprie vereque matrem veri Dei colimus,
et magn!ficarnus, ct univcrsà visibili et invisibili crea1urií superio-

rçm arb1tramur,

ra nenhuma é supersticioso, mas, muito pelo contrario, é omnimodamcntc legitimo.
298. 3." Pela ra1ãutheologica. Porquanto, é lt!gitimo aquclle culto que não musa detrimento nenhum ao culto divino, mas antes se apoia cm fundamento solido, e é muito util para a salvação;
mas assim acontece a respeito do culto da SS. Virgem:
(a) :\'ão causa dt.:Jrimenlo nenhum ao culto divino; porquanto, não é culto supremo de latria, mas
culto inferior Jc dulia ou culto Jc vcnerução ou
de reverencia~ pelo lJULll conhecemos a dignidade
eximia e os dotes sobrenaturacs outhorgados por
Deus ü B. Virgem ; mas uma tal veneração bem
longe de otfondcr a Deus, muito pelo contrario se
refere, por ultimo, a Deus, que é o auctor de todos os dons que veneramos cm Maria, pois quem
negará que a honra da Mãe reverte para o Filho!)
E de fado Christo é mais venerado, e a sua divindade é melhor conhecida, onde vigora a devoção
para com a sua Mãe, de maneira que o culto de
Christo, como mni judiciosamente o prova .lVe1v-

man

1

(b) apoia-se em f1mdame11lo solido; porquanto
é certamente licito imitar o mesmo Deus; mas o
1 Cf. 1>isc~rnrscs _to mixcd Con~ .• '/7ie Glories of Ala ri for
tire ~akc oj ln". .Son, uh1 h_m·~· inter ;il ia lcguntur (p . 347 e SCf; . ):
•:A k \Juc cnstn~ tjllC Maria L' /)c1paa . ou Mãe de l>eus, é m1uclle

hr.m1ss1mo suhs1Jw, .:om tiue 111'1s os Apostolas firmamos a doutrina e a conservamos i1111111mcs de todo o equivoco, é ;iquclle
tc sten_rn.n ho com q11c pod?mos dc sc_oh1·ir os sophismas ,~os espíritos m.1h;;nos do• Antcch11~to <JllC vieram ao mundo• . l~s ta fé Je.
L·lara . <Jllc Jcsu~ é l>eus; suppl>c que dle é homem ; suggcrc-nos
a 1dc1a de 'luc e Deus, posto 4uc se tenha feito homem, e niío obs1:111t(' ser Dt'us, e corntudo verdadeiro homem . Assim como vivendo no mundo, Maria gm1rdou por si o ~cu filho, o trouxe no u~ero
o recchcu n~i s s7 us bra-.;os, assim taml>cm agora, e ai<· uo s ultirn os
tempos da l•.greJa," s~a i;loria e o seu culto proclanrnrn e dclincrn
a no 5~;i I<.: cm .lesus ChnslO ~·o rno Homem <: como Dells».
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Verbo veio para nós por Maria, e d'ella recebeu o
corpo e o sangue com que nos remiu; logo, tambcm nós devemos ir a Jesus por. Maria, e como
que receber das suas mãos o preço da nossa redempção, como exccllcntemcntc o declara S. Bernardo, da maneira seguinte: ''Mas já advertistes,
se me não engano, que a Virgem é o caminho real,
pelo qual o Salvador veio, sabindo do seu utero, como esposo Jo seu thalamo. Logo, seguindo
o caminho ... procurcmos tambem nós, dilectissimos
subir por clla úquclle lJLIC por cita desceu a nós, ~
por clla chegar á graça d'aqLJelle, que por clla veio
ter com a nossa miseria )) i.
(C) E' muito util. Porquanto, por um tal culto,
obtemos de Deus, por intercessão da B. Virgem
Maria, muitas graças utilíssimas para a salvação,
que não conseguiriamos pelas nossas proprias orações, assim como nas coisas humanas, se obteem
muitos favores do Hei, meàiante a Rainha, que, de
outro modo, só mui difficilmente, poderiam conseguir-se.
Por outro lado, o culto prestado á B. Virgem.
não pouco contribue para augmcntar a reverencia
q_ue é devida ü mulher: de maneira que alguns racionalistas reconhecem de boamente, que por este
meio a condi<,:ão da mulher subira a grau mais al. to nos povos christãos 2•
. 1 Scd jam a_Jvertistis, ni _fallor, quoniam _\ri~go regia ipsa
est via, per quam Salvator aJvc111t, procedens ex 1ps1us ll!ero, tanquam sponsus de thulamo suo. Tenentes ergo viam ... studeamus
et nos, dilcctiss_imi, mi ipsam ~er _cam ascend_ert;, qui per ipsam
'.ld nos descendn, per eam 1·cnirc m gratiam 1psms, qu1 per eam
rn nostram m1seriam venit. ln advcntu serm. 2, n. 5.
2
«Ü mundo rege-se pelas ideias que forma; porém raras
vezes e até nu.oca uma outra ideia exerceu força maior e ao mesm.o tempo mais salutar do que a que foi concebida na edade medra a respeito de \laria. Foi então qu..: pela primeira vez a mulher foi elevada á dignidade que naturalmente lhe pertence. A en-

299. Deve, com tudo, evitar-se com todo o cuidado qualquer excesso, quer nos louvores, quer
no culto de Maria, e fazemos nossas as seguintes
palavras de Petavio 1 : ((Eu adorarei por ultimo a todos os cultores e panygeristas da santa Virgem,
que não sejam nimiamentc indulgentes na sua piedade e devoção para com clla, e contentando-se
com elogios verdadeiros e solidos ponham de parte os fingidos e falsos o.
Esta mesma advcrtcncia renovou-a Pio IX, condemnando, (a 1 3 de janeiro de 187 5), dois opusculos, onde se discrctcava sobre o sangue sacratíssimo da S. Virgem.
Healmentc, alguns piedosos auctores deram,
n'cste ponto, logar üs objecçõcs dos Protestantes,
empregando palavras que parecem conceder a 1\taria um excessivo poder : devem, na verdade, ser
excusados, cm razão do amor filial que lhes inspirou aqucllas palavra-., e são na verdade menos dignos de vitupcrios de que os hereges, que, sob pretexto de honrar o Filho, tractam tüo indignamente
a Mãe, todavia não devem ser imitados'!.
Strictamentc foliando, o modo porque deve ser
invocada a SS. Virgem é o seguinte: «ora ou infcrmidadc as-i'ITI cornq a d"r lor,1111 .:onsidera,(a-; co-110 al<.:tirn,1
coisa de santo. N:io ti11 111'1is .:onsi,lcrada como se~va e lu;lihrio
do homem, nem mais se asso.:iou ás idéas cic desprezo e de sensualidade, :1 mulher· foi cxal1ada em Maria :ís maiores alturas e
t<?_rno_u-sc o ohjcdo de_ r~spci.to~as atlcnçócs, _de que ?s antigo-;
nno tiveram sequer a m1011na tdcan. fLecky, H1story oi Racional.
vol. 1. p. :n6.)
t
lllud vero :d ex trcmum moncrc omnc< audcho .:uhnrcs
ac laudatores Viq.:inis sanctre, ut nc pictuti, ac devotioni in iliam
surc nimium induli;cant; et ut \'cris contenti solidisquc pnl!coniis
ficta et commentitia repudient. Petav. 1. XIV, e. 8.
'
2
Ennumera alguns exemplos J'estas í)iedosas cxaf.:eraçiícs
P11s1•y, in opere Firenicmi; rcctc nutcm ostendit ./. /!. Ni•u•m, 111
(Ditf. of Angl., vol. li, p. H~~-1 tH) hos cx.:cssus ah Ecclesià nunquarn prolrntos fuisse, sed potius quandoque reprehensos.
Theologia Dogmatica--Vol. IV
36
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CAPITULO IV

tercede por nós)) t; porém se algumas formulas se
encontram cm escriptorcs piedosos, onde parece
que se pedem directamcnte graças á Virgem, devem ser entendidas de maneira que se implore o
divino auxilio por intercessão de Maria.
Art. Ili. Do culto dos Santos '
300. Os Protesla11tes, geralmente, renovando
os erros de Vi![ilancio e de Fausto Manicheo, rcgeitam o culto dos Santos como impio e até como
supersticioso e iJolatrico.
Para se conhecer claramente a doutrina catholholica sobre este ponto, basta referir as proprias
3
palavras do 1i·ide11ti110; pois declara, na verdade :
«que os Santos que reinam junctamente com Christo, offcrecem a Deus as suas orações pelos homens;
4uc é util e bom invocai-os com supplii:as, e recorrer ;.b suas oraçôes, soccorro e auxilio, impetrar
bene/icios de Deus pelo seu Filho Jesus Chrislo nosso Senhor, o qual sómente é nosso Redemptor e
Salvador».
D'onde consta :
(a) Que a invocação dos Santos é, com ctfei-

1 Ora, vel inten:c<h.: pro nohis .
.
: l>e Culto Sanctnrum, \·idcrc cst Suare;, de locar . d1 sp:
UI; S.1{111,1111., disr. XXXVI; Pet.1vi11m, 1. XV, e. 5-6; Bellarm1:
11 11111, Controvers. de l·:.:clesiâ Triumph . J. I, e . 11-20; Trombel/1,
de Cultu Sanctorum; l'ernme. de Culto Sanctorum, e. 1-3; Tepe,
n . 1140 e seg.; lV,_1terwm d, The F_a~th of Cath?lics, vol. 111; Milner, End of l~el .. Controv . let. 3, .3,, opus galhce ver.sum ap . .""f1·
"Ili!, Ot-monst. l•.v. t. XVII, p. 817 e seg.; Card. G1bho11s, Fanh
om Fathcrs, XIII-XIV, etc .
J :=.anctos una cum Christo rcgnantes, oratio11es suas pro
humi111bus Deo otferre; bomm1 atq11e utile esse supplicite~ eos i11vocare: et oh beneficia impetranáa a De1t per filium e;us Jesum
Christum Dominum nnstrum, qui solus noster Redemptor et Sal·
vator cst. ad corum orationc s, opem, auxiliumque confugere . Scss.
XXV 1 D.: lm1.»;at . .,:\ 1cncrntionc ctç . ap. Deniing. n. 86Q .

6r
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to, boa e util, mas não é necessaria para a salvação;
(D) Que as graças devem ser esperadas não dos
mesmos Santos, mas do proprio Deus;
(C) Que a intercessão dos Santos se apoia nos
meritos de Christo, o qual sómente é nosso Salvador e Mediador propriamente dicto, ao passo que
os santos são sómente mediadores imprnprios e senmdarios .
Por~anto. o culto que se lhes trihuta, rnfo é culto supremo de latria, mas é somente culto de dulia, pelo qual conhc,:cmos e i•meramos a sua exccllcncia e dotes sobrcnaturucs, i11vucamos o seu auxilio, e temos intenção de imitar os seus exemplos.
Que esta ultima coisa é legitima, confessam-no
os propnos protestantes 1 : e nós já provámts que
as duas primeiras coisas são licitas.
301 71zese 1.º: ô culto de dulia, pelo qual ve11eramos os Sa,,tos, é pio e ho11esto.
(A) Escriptura.
Porquanto, ella insinua que aos Anjos e aos Proph etas fôra tributado culto religioso. Assim Abrahão, vendo tres Anjos que lhe sahiam ao encontro,
a Jorou-os, prostrando-se por terra ll; do mesmo
modo Balaão, vendo o Anjo de Deus de pé, adorou-o, inclinando-se para a terra 3 ; do mesmo modo Josuc, vendo um Anjo que se chamava Princi1 «l>c culto sanctorum doccnt quocl memoria sanctnrum
proponi potest ut imitemur liJem corum ct bona opera, juxta voca·
tion.e.m ... ScJ S~riptur.a non doc.et. im·ocare .Sanctos, seu pctcrc
aux1hum a Sanctrs; qu1a unum Lhristum noh1sproponit mediatorem. propitiatorium, pnntificcm et imercc:s~orcmu (Lmrfes. Au;;ust.1~1a, a. 2.1 apml Sclra.ff, <_~recds of Christcndom, vÔJ . Ili, p.
:i6; Cf. p. 243 e ~cg. )
2 Ge11. XVIII, 1 .
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pe do exercito do Senhor, inclinou-se e adorou-o t.
Finalmente, Sulamites, cujo filho tinha sido resuscitado por Eliseo, cahiu-lhe aos pés e adorou-o
como santo e thaumaturgo t. Porém, em todos estes casos, a Escriptura Santa, em vez de reprovar
um tal culto, pelo contrario, vê-se do contexto que
o approva. E na verdade, se o culto religioso póde cxhibir-se aos homens piedosos que aqui vivem
na ter~a, a fortiori, póde ser tributado aos Santos
que remam no céu .

de de Apostolo e de Prnphct:i era sernclh:mte :i dignidade angelica, corno se vê da mesma resposta: aN:ío
faças tal coisa. pois sou teu com-servo e dos teus ir. mãos prophctas ... Adora a Deus" 1 ; c?mo se dissera:
Niío quero que r~1~ veneres, porque tu es egual .a mim:
ambos somos rn1111su-os de Deus, ambos somos prophe-

Objectam os protestantes que Paulo e Barnabé repelliram o culto que lhe offerecimn os Lystrenses 3 ; logo, o culto tributado aos santos é inteiramente illigitimo.
Resp. Paulo e Barnabé não repelliram todo o culto e veneração, mas sómente o culto de latri:i ou as
hotll"as dil'i11as, que lhe offereceram, cm seguida ao milagre q11c tinham :"'lraticado, pois os Lystrenscs diziam
que eram deuses, e queriam offerccer·lhes sacrificio. D'onde se segue que aos santos sómente se deve negar o
culto de latria; o que de muito boa vontade concedemos.
Objectam, cm segundo logar, que o Anjo não quizera receber o culto que lhe fôra tributado por João t.
J«:sp. () facto ai legado mostr~1 duas coisas: que
João tivera por legitimo o culto do~ Anjos, querendo
por duas vezes adorai-o; f>Oroutro lado, o Anjo rcpellira
este culto, nüo por ser illigitimo mas porque a dignida1
.
Jo,1. V. 1:; . . l11lgaram alguns l';tdres anti4uissi111os, qu e o
A.n; o do Senho r d c: q11c se: trac1a n-.:sias ap:>arições é o Verbo divino, ma; desde n t c•mpo de ~ . Agostinho Julgou- se opinião commum que é um anjo c n:adr>, en\'iado po r Deus como pregoeiro
(Cf_. .L1dd011 , oh . cir. lcct. Jl) . :"cja o que fôr, <.!'estas apparições,
e hc1to ar~umcmtar assim contra os Protestantes: o anjo de que
se tracta ou era \'Crdadcira ,-reatura ou alguma rerresentação de
De_u s: no priml·iro c;1so, ,,·gunJo a Escripturn, é licito honrnr os
anjos crcados com .:ulto religioso, posto que secundaria no segundo_ é permittido venerar as imagens de Deus e as suas reprcsentacoes.
2 4 R.·;:,. IV, :l7; .:f. :1 Rei(. xvm. 7; 4 Reg. II, q-15.
1
Act. XIV, 7-17 .
1
·
Apoc . XI\ , ••• ; XXll , l'-J·
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Porém, S. João entende que o culto de dulia deve
ser !ributado aos servos de Deus, porquanto, fallando
n'outro lugar ao bisp~ dcJP~1ilaJclph1acm nome de Deus
diz : "Eis que cu os hirc1. vir e .uior.11" ant<.: os teus pés
e saberão que eu te amei»'·
:~o'2. (8) Tradic .
(8) Pelas festas i11stit11idas cm ho11ra dos Santos.
Porquanto, jü no scculo II, a Eg~cja Smyr11c11se. referindo, n'uma carta, o mnrtyno de S. Polyc~rpo, affirma expressamente que o dia natal d'dstc martvr é celebrado com goso . Do mesmo modo
no sec~lo III, o ::mctor das Constituições Aposto~
fü:as commcmora muitos dias festivos em honra
dos martvres, especialmente de S. Estevão 3•
(b) Pe'los templos e altares erigidos cm honra
dos Santos; porquanto, jà nas catacumbas havia o
costume de offerccer o sacrificio sobre os corpos
dos martyres, de os invocar e celebrar com hymnos;
e logo que foi dada a paz ú Egreja, edificaram-se
templos cm sua honra.
(C) Pelos Padres que apyirovam um tal culto. E
assim S. Basilio (cp . 29 1) diz : <<As honras dos martyres são procuradas com muito zelo por aquellcs
que esperam no Scnhor» 4 ; do mesmo modo, S. Jet Vi,le ne foceris; conscrvus enim tlms sum, ct fratrum
tuorum prophetarum " . . Dcum a~ora ·
i
Ecce focium 1llos ut venrant ct adore11t ante pedes tuos ·
et scicnt quia ego Jilexi te . Apoc. III, 9 ·
.
'
J
Isto siio obrigados a reconh..:cd-?. os ,rropri r>s Protestantes, posto que não queiram a pproval -o · CI · ~clu1.ff, oh . cit . ~ 84 .
4
Matyrum honores cum sL1mmo stud10 procurantur ah iis
qui in domino spcrant.

CAPITULO IV

DAS CONSF.QUFNCIAS n'uM E Ot:TRO MYSTERro

ronymo (na ep. a Ripar) : <<Honramos os servos
para que a sua honra redunde em honra do Se-::nhor»>!,
Objecta na verdade S. Agostinho, que se prohibc que se erijam templos aos Anjos e aos Santos,
mas elle mesmo explica n'outro Jogar a sua mente (e. Faust. 1. 20 1 2 1): 110 povo christáo celebra,
com religiosa solemnidadc, as memorias dos martyrl!s, mas de maneira que se não constituam altan~s a nenhum dos martyrcs, mas ao mesmo Deus
dos martyrcs, posto que cm memoria sua » 3 •

3o3. (C) Razão theol.
(8) Certissimamcntc que é coisa legitima imitar
a Ocus; mas o proprio Deus honra e glorifica os
seus santos, pois diz: «0 que me glorificar, eu o
glorifkarci» t; «Se algnem me ministrar, meu Pae
o honrará"= ; logo.
E, realmente, o culto dos Santo~ redunda em
honra de Deus, pois os dotes pelos quaes os veneramos, promanam de Deus, e reconhecemos o Artificc Supremo que obra admiravelmente nos seus
Santos.
(D) Finalmente, üquclles que têem uma excellcncia especial, é devida especial reverencia, como
se vê das honras que são tributadas aos grandes
varócs; mas os Santos que brilhavam na terra por
virtudes heroicas, e agora n.~inarn com Christo no
ceu 1 tccm uma cxcellcncia especial, logo.
. 1 lfonoramus servos, ut honor servorum redundet ad lJommum.
2
•
Populus christianus memorias ~atyrum religios~ s_olemnuate concclcbrat . . . na tamen ut nulh martyrum, sed 1ps1 Deo
m;irtyrum, qu;imvis in mcmoriis martyrum, constituantur altaria.
:i Quicumquc slorific;ivcrit me glorificabo eum. l Reg. II,
3.
4 Si quis mihi ministrnverit honorificabit eum Pater meus.
Joa. XII, 26.
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Tht!se li." : é' licito e util invocar os San-

E' de fé_. sq;:undo o Tridentino, acima citado

(n. 300).
Prova-se. (A) Pela .Escriptura.

(8) Consta que os justos vivos podem interceder pelos vivos, e até mesmo que uma tal intercessão é recommendada pelo proprio Deus: <e Ide
ter com o meu servo Job ... orará por vósnt. «Irmãos, orae por nós»~; (( Ajudae-me nas vossas' ora~ões ~:1; mas se é. licito rccommendar-sc Js orações
d~s ~antos. que v1~:~m n,a. ~c~~a,pc_)r~1 ue nélo scrü perm1ttido re1.:orrer us orulroc~ dos Santos que estão
no ceu :• Por ventu!'a não estão ~llcs mais proximos de Deus, e nao podem ponsso mesmo soccor~er-nos i:iais efficnzm~ntc 4 ? Nem se diga gue
os Santos nao podem ouvir as nossas preces · porquanto, se os Anjos ccnbeccm as nossas ora~ões e
as offercccm a Deus"; se se alegram com a.penitencia do peccadorH, não podem, com egual direito, os Santos ter no seu conhecimento das nossas
supplicas I' Porém a nc'>s não nos compete determinar o modo como as nossas oraçôes se tornam conhecidas de Deus, não obstante poder-se dizer com
probabilidade, que os Bemavcnturados vêem cm
~
t

!te ad scrvum mcum J.oh ... 0;~1hita pro vohis.Job.Xf.11 8.
l't·atrcs,orah: pro 11ob1s. I 11iess. V, :ó.
'
:1 Adjmetis ml! 111 orationibus vcstris. Rom. XV 'lo
·i
Assim se exprime com estas cnergicas palavrit; ·s ·l"•.
··A posto1·1 d lMartyres adhuc incarne
· consstio'';Ym_o (a d v·1g.n. r.1
J,: «St
tltu!I .rossunt orarc r.ro cetens, quando pro se ad~uc dehent esse
solhcn.: quanto. maHts post caronas, v1~torrns ct tnumphos? llnus
Moyses sexccn,t1s.m!lhbus armatnrum .1mpetrat a l>co veniam .. :
ct, postquam Chnsto esse cccpcnmt mm:.is valebunt) 'Pau/iiç a
ducentas septuaginta scx sibi dicit in na vi animas condonnt·is.(APÍ
XXVll, 24); ct postquam resolutus esse cn:pcrit, tunc or·i ':1 .. u e ·
J .
. .
J
J
•
' I; n SU·
rns est er.rro 11s, qu1 .m.toto or >eª' snum Evangclium crediderunt, mutlrc non potcnt ro•
'' Tob. XII.

" L11c. XV, 7.
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Deus tudo quanto lhes interessa, e porisso mesmo
tudo quanto nós lhes pedimos 1 •
(b) ~lém d' isto, consta expressamente que os
Sa!1tos mten.:edcm por nós no ceu; porquanto;i, o
anio apresenta-se como supplicando em favor do
povo d~ lsracl: e. :i a respeito do propheta Jeremias,
Já follec1do, se .. diz : "Este é amante dos irmãos e
do ro.vo; este ora muito pelo seu povo"'; mas se
os An1os e os Santos oram por nós, e de facto nos
obtccm gra~as, não serü licito e conveniente invocai-os!' Por ventura a prudcncia não dieta isto
mesmo :•
:~oS .

(8) Tradic.

• (8) Dos Padres,: jú no scn~lo III, Origenes (liv.
de Orat.) escreveu: "A supplica~ a graça, a acção
de grnças, não pode ser absurdamente otforecida
aos Santos ·: 'i. !\o mesmo seculo, Cypria110 termin~u o se~1 livro do Habito das Virgens pela oraçao ou mvot.:rn,:ão das Virgens que reinam no
ccu 1;.

.., (b)

J?ª praxe da

r.greja. Porquanto, Eusebio

Jª no l\ senilo cscreveã: c1Costumamos celebrar
.' A rc.:_speitn dos ,Santos pode dizer-se o que diz J. H. Newman ·• respeito da B. \. ll"gem iDiffic. of. Angl., vol. fl p . 8 ) ·
«Ut 0 .ostras p reces coi;nosc at nei: ~igulari potent.ià nec d~nis !r~
sonahhu ~ .'.111 u s h:1b e 1; pr~ C <:s no stras ipsi Jesus p<~ndit. Omnf 0 _
te~ ' !\l ~ >s1 111 1110111<: " " (' )"' l'" (' llii a.l ima Syn~i it! olatriâ sen~o
ne. ~ . t c~~t , ut
co dcprc ..:atorem se prn:berct: ita pari ter divina
pr;csenc ia est mtcrmcJia potcstas qu;c nos ad Mariam et .\-fariam
lll1 nos l 1lll:l!11 .
'

1

rro

i
3

1

Xach . 1, 12 .
li .li,f.rch., X V, 14 .

Hic c st frntum amator c t populi : hic e st qui multum 0 t
pro populo .
·
ra
_~ . Obs'?cratio, ~xpostulatio, cr i;ratiarum actio non absurde
potest Sancus offcrn .
1; v·
H l\l • , e os outros textos em Pet.a~ium et Perrone, 1. cit.; cf. J.
•
l
/ e se••,., . ·. L11'111ç. , ob · c1·t · cl1 · VII ,p . ·i,.- ,0, e
seg . 11· 111.71!, oh . c·11 · I' . .,.3
:

l•e l'r;l'p a;·at . c\·<Jng . l . XIII, e. 19 .

S<i~>

os sepulcros dos Santos e ali fazer orações e votos, e ficou assente que havia muita razão de assim o fazermos n f.
(C) O mesmo consta dos Aclos dus Alartyres,
v. gr. dos Martyres Scillitanos (an. 200) onde se
lê : c<Consummaram-sc os martvres
de Chri!>to ' e
-·
intercedem por nós a !\'. S . Jesus Christo":i ; das /ithurgias (at.:ima, n . 29(i) onde se oli'crcccm a Deus
preces por intercessão Jn H. Virgem e dos Santos;
S. Cyrilí.o :1 rnmmcn tando isto~ diz: "Depois recordamo-nos d' aquclks que dormiram, dos Santos
Patriarchas, Prophct::is, i\postol os, dos .\'lartyres,
para que, por meio das suas preces e lcgnçcícs, Deus
receba a nossa oraçüo ll 1' ; finalmente pelas innumerai1eis i11scnpçóes, cnt.: on iradas nas Catacumbas,
onde se Icem estas e outras coisas semelhantes :
"vivas cm Deus e roga; ora, por n<'is teus parentes;
pede pelos teus filhos ; supplica . pela tua irmã
etc." s.
306 . (C) Ra\áo theol .
Porquanto, é util a . .1uella invocação, que se
apoia cm fundamento solido, e por outro lado, de
modo nenhum faz injuria a Christo .1.lfediador; mas
é isto o que succedc na invocação dos Santos:
- - - - -- ·

' Sanctorurn scpukr a c·c:d ch rarc , ct (' rc s ihi _votaquc nuncu parc .::onsuevimus, idquc a 11ohi s me rito t1 c n s t a tu1nn1 ~.
. ~ Co1 " un!111; ~li ., uul <:111 i ~ ti 1:;;1rt yrcs . . . <:! i11tcrced1111t pro
nob1s at! D. J. Lhnstum .
l
Catech. r.1yst . V, ,~, .
.
..
·I l'ostea ri.:conlamur corum, ohdorm1crunt, Ss. l'atri archa·
r1:1m, Prophet ~1rum 1 Apos1.o lorum 1 Martyrum , ut !>cus corum prcc1bus et le~atio111bus orat10nc111 nostram susc1p1at .
5
Vivas in Deo et ror,:a; orn pro nobi> p:i rantihus pa rcntihu >
t uis; pete pro liliis tu is ; peta s pro sororc.: 111:1, etc · Cf. Rui11art
Acta Mart_yrum, loc . indic . sub vncibt:s " Sm1c1i hm:w,.a11di; Sa 11 '.
ctorum s11pragia, i11vocatiu»; 1hm1belli. de Cultu Sani:t. diss. v,
e . 16;deRossi, Homa snttcrranea,t. li, P· 17c sci.: . ,Bullcttino
archcol. 18n:l,
'.!; 18fi4, r . :1~ ct.::.: Mo1·tht'ot1• -Urow11low, Homa
sott~rranca, \'O ..1, p . '. ! '. Jº· ;\f,1rli11y, 1>i•tionnairc dc s An1iq11c .
chret . VOt'C nSamtS•.
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(8) Porq11a11/o apoid-se em f1111dame11/o solido;

;
_,

;j
1

·':

.i
!

,j

>risso, que os Snntos tccm vontade de nos aj u1r, sendo dotados de caridade eximia para comcoJSCO: porisso que, cmquanto viviam no mundo,
coLtavam sollicitos pela nossa salvação, e reconhe~~pm os outros homens como irmãos e companheiLG1 · s~ orando por cllcs, trabalhando e soffrendo, por
6~~ntura com n sua morte extingue-se logo a sua
dn!ridadc, ou torna-se clla, por ventura, no ceu esril e ociosa :•
.
Hespondc S . Bernardo 1 : «Ü soldado veterano
{; 1estú tranquillo sobre a sua segurança e suavidabo que jCt lhe é devida: na verdade, está seguro a
u respeito e cuidadoso de nós. Porquanto, desUJ\jando-sc da podridc.lo da carne, não se despiu
g2 s entranhas de miscricordia, nem por tal arte se
qcornou da estola da gloria, do modo que ta~bem
JJJ~stissc o esquecimento da nossa miscria. A terra
<:G1e o vencedor habita, não é a morada do esqueCIJ.i1cnto ... Por ventura a hahitacão celeste induredn as almas que rct:cbe no seu se.io, priva-as da me1'.r')ria nu despoja-as da piedade:> Irmãos, a JatiturJ(j do ceu dilata os corações, não os aperta; alegra
qu almas, não as aliena; não comprime os affectos,
bc;is expande-os .. ~.
ic Do mesmo modo gosam do poder, pelo qual
qcdem ajudar-nos; porquanto, sáo amigos de Deus,
~~ .1orquc trabalharam muito pela sua gloria, po1 !'icrm. 2 de S. Vi.: _torc .
, .
.
.
Scdct vcteranus m1lcs debita 1am suav1tate et securrcate
CUetus : sccurus qui<lcm sihi, sc<l nostri sollicitus . Non enim cum
J r.' edine carnis sim ui se exuit visccribus pietatis; nec sibi sic in. , stolam gloriac, ut no~t rac pariter mi ~ eriae oblivioncm indueLO Non est H:rra ohlivioni~ 11uam anima Victoris inhabitat ...
Cl'nquid coclestis hahitatio animas· Qun s admittit indurat, aut me. 'riâ privat, aut spoliat pictmc t Frntres, lati tudo coeli dilatat
G<!da, non arctat; cxhilarat mentes, non alienat; · affectiones non
uccrahit: scd exten<lit.

SG 1

i

t,_ 1

.'

dem obter-para néis muitos beneficios; porquanto,
se foram poderosos sobre a terra , como consta do
que fica dito, por vcntLffa não serão mais poderosos nos ccus :, Por outro lado, podem obter o conhecimento das nossas peti~ões, cm vista. do que
fica dito (n. 304). Logo, ~ada obsta a que invoquemos os Santos com contrnnça.

(b) A im'oca<;ão dos Santos_ não faz 11e1zluuna
a Chrislo mediador; pois, quando invocamos os Santos, supplicamol-os, como ami~os de
i1~juria

Christo, para que cm nosso nome a Elle recorram.
E na vcrdndc, lim tal modo de obrar, em Vl!z
de lhe fazer injuria, pelo contrario, contrihuc mui~
to rara a sua gloria . Porqunnto, ?ssim como as
causas segundas, que obram por v1rtude da C<.tus;i
principal, não amesquinham a sua causalidade
mas antes manifcstí.lm a sua virtude; assim tam~
bem os Santos, que são como mediadores secundarias, obrando sob o influxo e dependcncia do Mediador principal, não só não prejudicam a sua gloria, mas pelo contrario a manifestam, não podendo cllcs nada obter senão por virtude dos seus rncritos.
Porisso, a Egrcja não lhes supplica dircctanicntc as graças, mas supplica-lhes l)lll! orem por nt'is
para que as consigamos. Porém, ~e ns formulas :;ão
cmpregndas por alguns de ~ane1rn 4uc peçam directamente as graças aos Santos, sub-rntcndc-sc
que aquellas graças são pedidas a D(;us, mediante
a intercessão dos Santos .
E assim se resolve a ohjccção dos Protestantes, que é tirada das palavras de S. Paulo: «Temos 11m unico \1ediador de Deus e dos homens,

qr
bc
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Jesus Christo" 1 • PMyum1to, o Ap.1stolo falia aqni
do Mediador prillcipal, e nem cx:duc os mediadores ou intercessores sccundarios, pois alli mesmo
pede aos fieis que orem pelos outros homens.

eterna, devem ser venerados pelos fieis·
.
d'elles muitos bcncficios são dispensado~por meio
rnens» t.
aos ho.
308. Tlzese: 'é' permifflclo e convenle t
as reliquias dos Santos.
n 'honrar

E' def·é, como o difiniu o C Trideni ·

Art. IV. Do culto das Reliquias e das
Imagens 2

I. Do culto das Relíquias
:~07. Sob o nome de reliquias entende-se, não

sú os corpos e ossos dos Santos, mas tambem os
vestidos e outras coisas de que ellcs usaram, e que
são aptas parn dc~pertar a sua piedosa memoria.
Porquanto 1 o culto que se trihuta ás reliquias, não
é cultr> absoluto, mas n:latil'o; por isso, que as honramos, rnío por causa da sua cxcellencia intrínseca, mas por causa <fa exccllcncia dos Santos, aos
quaes outr'orn pertenceram. Porém, os Protestantes, imitando a Vigilmtcio, que já no seculo {V
foi refutado por S. Jcronymo, affirmam que um
tal cnlto é supersticioso e sujeito a todas as fraudes .
Contra clks dedarou o Tridentino 3 a doutrina
catholica com as seguintes palavras: ((Que os corpos santos dos Santos !\1artyres e de outros que
vivem com Christo, ~uc foram membros vivos de
Christo e templos do Espirito Santo, que por elle
devem ser rc:;uscitados e gloriticados para a vida
t:ous mc<liutor Dei d hominum homo Christus Jesus. 1
Tim . li, 5.
2
Cfr.S . Th .q . z\ u .6; S11are1. Je lncarnat.,dis[l.LIV-LV;
,.Petaw, 1.XV,..::. 11-18; Bellarminus, ob . cit . l. III; Sa/mantic .
disp . XXVlll; 'Ji·o111bel/i11.1, de Cultu Sanctornm; 'Perro11e, ob .
cit. e . IV-V; R'atenvur·th, oh . cit. yoJ. Ili; Rock, Hieruq~ia, 1101.
II, pp.371 e se~., 535 e se~.; Card. Gihbons, ob.cit . e.XV; }vfilner . ob . cit.; !1111·ur. n . f'87 e sl'g.
J
Sess. XXV, up . /)e111i11g, n. 861.
1

' T." •
(A
• J J!-SCrtplura.

1110

·

Refere a Escripturn que algllns mila rc .
rcalisndos pelas rcliquias dos Santos . a g. s toram
J
1~1·
d' ·d·
· · • ssirn <ca capa c1e ._ 1ns 1v1 111 as ng11.:1s do Jordãoii ! .
ver de Elisco restituiu a vidD a um mortoJ'.ºcadahra de Pedro curava ns enfermidades 4. 'ªsom' ' O SL1J .
de Paulo curava os docnlL's r.; n:fcrc-sc · ano
gelho 6 que uma mulher fr>ra curndn J)cl·no Evant
·
d e ('h
·
~
t1 orla 1
~1mca
, nsto;
mns se Dl'11s, mcdiant.
· .•
t1d_os lo
:l ,.an
e
t os e suas
·
1
·
·
rc 1quws prnlÍl.:<1va e11.os
: vcs na o sera
· ' por ventura, pcrn11tt1
· ·d· o venerar n .1.igrcs· '
liquias ;1
c~tas rc.

e.ª

3o~>· (B) n·ad.
(1) Pela praxe da

E~t.:rcja. Consta historica
te que os primeiros christãos foram sollicit mcncolligir as reliquias dos martyrcs, para as e os ~m
11
rcm e venerarem cm logar decente. que ? .ocaalt;m.:.; sobre as n.:liquias dos s,111 ; 0 s
r.rig~ram
mente dos mnrtrres,
e
llllc sobre 0 .., S"L·,'. Pnncipnl. .
" . ... :-. scp uI . .
cm sua honra, oflerccernm o sacrifü.:io· qti •. . Lros,
. . t.
·1
'c.issu·1 ·
rc 11qu1as ornm cons1l cradus como um lf · · • s
•
.
1
•
,
1csou
mext111rnve, mais caro do i.)llC tncdr·is·
J) rl'L"IOs
: ro
< •
..
1
•
· as,
manyr11111 t:! alioruni cum <·1 -.
.
· · mem 11r ·1 lucrunt
·
\' I"~
·
pora, quac Vl\':1
Ch · .insto
..
·~nt1un1
·
.'
f!Sll C( t ,
.-.p1111l1s S. , eh 1pso ;H.I retcrnam v11 ·1m "Us -1·1.10 la
cn1plun1
f 1 l'h
'
. . ... ' t ' et H1e • •
a lt e 1 us l'l!t1crm1d,1 csst•: per q11ae multa hcmelici ·1 . 1>rihcn11da
n1hus pr:1c~tantur.
' ª >co homj:
~ Elinc rallium .fon!anis aquas divisir . 4 Re, li
.f. Re1: . XIII, z1.
!i · ' 14.
Act. V, 1.'i.
,, Act ' XI.X, I~ .
s ·1n L· t~a

.•

"

· .·
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mas todas estas coisas provam que os primeiros
christãos tiveram em grande veneração as reliquias
dos Santos; logo, o culto que se lhes tributa é legitimo. a não se dizer que a Egreja universal, desde Christo até ao seculo XVI, fôra connivente com
nefanda idolatria.
(b) Pelos Padres: "Se não deve tributar-se honra üs relíquias dos martyres, todos os Bispos não
só devem ser julgados sacrilegos mas loucos)> q
3 rn. (C) Ratão theol. 2
(8) Os corpos dm. Santos foram templos do Espiri to Santo e instrumentos de virtudes heroicas ;
mas tudo o que é consagrado a Deus e é instrumento de santidade, com razão é venerado ; logo.
S. Maximo assim o declara excellenternente: e< Honro na carne do martyr as cicatrizes recebidas em
nome de Christo ; honro as sagradas cinzas pela
confissão do Senhor ; honro nas cinzas a semente
da eternidade; honro o corpo que me mostra amar
o meu Deus, que me ensinou a não temer a morte
por Deus ... que reinará com Christo no céu» 3 .
(b) Nas coisas humanas, todos os objectos que
pertenceram a homens notaveis, são conservadas
cm grandl! honra; do mesmo modo devem ser guardadas com grande amor toda'> as coisas que pódem
despertar a memoria dos parentes ou amigos; mas
os santos são verdadeiros hcrocs e ao mesmo tempo são nossos paes na fé e amigos.

Logo, as suas relíquias, devem ser conservadas
com honra e amor, para que d'este modo o desejo
ardente e o zelo vchcmente de imitar as suas virtudes, cresça cm nós.
Porventura, os proprios Protestantes não guardam com honra os opjcctos que pcrte1Keram a Luthero e a Calvino ou a qualquer outro varão prestante.

1
.
Si 11011 sunt hon?ranclae 1\fa rtyrun: reli~uiae, omnes f'.piscop1 non solum sacrdcg1, sed et fatu1 1ud1canJ1 st1nt ! S. H1ero11ymus cont. Vi~il. Alios textus lege ap. Petavium, 1. XIV, 1~.
2 S. Th., :•, q. 25, a. 6.
·1 HfJnoro in c:1rnc martyris cxceptas pro Christi nomine cicatrices; honoro pro confesso nc Do mini sacra tos .:-incres; honoro
in cincrihus se111111a a:tcrnitat is; honoro corpus quod mihi Deum
mortem docuic non timcrc ... quod .:um Christo regnabit in coelo.
Serm. 88 de nat. SS. 1\farcyrum.

31

1.

Resolvem-se as dUJicuJdades. ,

(A) Deus occultou o corpo de Moyses para que não
fosse venerado; loAo, não é lkito o culto das rcliquias.
Resp.: distingo a antecn!ente : para que não fosse
venerado com culto de latria, co11cedo; para lJUe não
fosse simplesmente honrado, nego,. por.-quanto~ ?S judeus
yue n'aquelle tempo era?' muito 111cl1nados a ,1dolatria,
ficariam expostos ao perigo de adorar a Moysi.:s, depois
da sua morte, se se não escondera o seu corpo ; este
perigo hoje não existe.
.
(8) Muitas reliquias siio falsas u.u.duv1dosas; logo,
o culto das relíquias não e de maneira nenhuma legitimo.
Resp.: (a) uma tal assersão é inteiramente exaggerada, porque a Egreja é muitissirno cautelosa na conscrvacão das relíquias, e o Cone. Tnd · decretou que
se nãÔ acccitasscm novas rcliquias, senão com reconhecimento e approvação do Bispo.
. .
.
(bJ Ainda mesmo qttc alguma~ 1:cliqu1<~s fossem
espuri·as; todavia o seu culto ná~ seria .rdolatrrc?: porisso que, o culto de que se tract<i, e 1·elal11•0, e d1.rrgc-sc ao
proprio santo cujas rcliquias se veneram, e attrngcn1-no,
ainda mesmo que as n:liquias foram por ventura suppostas.
. .
.
. .
_ .
.
(C) Attr1bu1r mtlawes á~ rchqutas, que sao manimadas, é superstição nefanda.
.
Resp.: seri<! vcrdad:, se s~ ll~es <1t1:1bu1sscm milagres; mas os m1l~~res sao attnbu1dos ~omente a Deus,
que entende glorihcar por aquellcs m1l~grcs os restos
mortncs dos Santos. Demais d'isso, se a ob1ccçáo dos Protestantes tivera algum valor, provaria que a propria Es1.'.riptuni ~ fovoravcl ;I idolatria ; porque, como dissemos,
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alli se i-cl'i.:rem mciitns milagres realisados por virtude
n.:liquias, ou antes po1· Deus, por occasião das reli·
guias.

da~

II. DJ

~ult:

das imagens

3 12. Estado da a11estão.
(A) Se~undn a d'outrína catholica, as imagena
do Senhor, Ja B. v;rgcm Maria e dos Santos, de·
vem ser vcni.:radas com culto relativo: não, na
vcrdadi.:, como o adverte o Tridenlino (1. c.), porque n'cllas ha divindade e virtude, mas porque a
honra que lhes é tributada se refere aos prototypos: 1<não porque se creia que ha n'ellas algu·
ma divindade ou virtude, cm razão da qual devem
ser Vl~ncradas: ou que haja de se lhes pedir alguma
coisa, ou porque se deve ter confiança nas imagens,
como outr'ora faziam os gentios, que punham a
cspcrnnça nos seus idolos, mas porque a honra que
lhes é dada, se r'{fere aos prototxpos que as represen·
lanz n 1•
As imagens servem para dois fins: instruir o
povo sobri.: os principacs mysterios da fé, e exci·
tal-o ú dcvrn.;ão.
(8) Combateram n'oulro tempo o culto das ima·
1-\Cns Jco11oclas/as, principalmente o imperador Leão
/sallrico, que 110 scCLtlo VIII. mandou remover as
imagens dos templos~ .
Entre os protestantes modernos, uns, principal·
t
'.'1011 quod c:·edatur incsse aliqu;i in iis divinitas vel virtul
propter q~1am. 'int oclcnJ'.'-" vel_ lJ\IOd :1b eis si~ al~qui~ petendum
vcl quoJ hdtKia m _1magm1hus s11 hgenda, velutt ohm tie.bat a Gentihu~. qux m 1dohs spcm suam collocabant, s.ed quoma m honot
qui eis i:xhibl'tur, n:fel'/1tl' ,1d prototxpa, quae 11/ae repraesentanl.
~ J>e lconoclastis vide 'Petavium, 1. X V, e. 11; Al:ro~, Chur·
eh History, s 177; Sch.1,(f. lfist . of the Ch. <.:hmch, vol. IV, 1

100·

r.

OUTRO MYSTERIO

mt!nte os Presbyteria11os ', prohibem abertamente
as imagens, ainda mesmo como ornamentação, mas
não as admittem como objecto de culto.
3 13. These: €' piedosa e licita a v111en1raçt10
~as lmag1ns.
E' de fi!, segundo o Cone. Trid. acima citado.
(A) Escript.:
.
O proprio Deu-;_ ordenou qne s~ pintassem a~
gumas imagens, assim v. gr. «tara-; t~mhem dms
Querubins dourados para os colinear d um e outro
lado do oraculo'; ordenou do mesmo modo 4uc
se fize<;sc uma serpente de bronze, que representasse a Redcmp'-,'.LÍO :i; finalmente os judl!llS vencruv.a~
profundamente a Are;•, que cm o symbolo da d1v1na prf'sença 4 ; mas si.: se rcconuni.:n~am o ~so e a
veneração das imagcn:-;, porque razao. r~geu~m os
Protestantes o seu culto como superst1c1oso:
3 14. (8) 7radic.
.
(8) Nas Catac~tmhas en~ontram-se 11nag~cns de
Christo, da B. Virgem \'lana e de alguns Suntos,
principalmente dos Apostolos e Martyrcs, que eram
antiquíssimas, C" eram veneradas com algum culto
piedoso, porque algumas d'cllas se. ~1'.contram. nas
cryptas onde era celebrado_ o sacnl1c~o da Missa.
Além d'isto, não poucas imagens sao apresentadas com nimbos ou aureolas com que se signiti--- ,-~:Q~;;;~i.rn1 vcro Deus Spiritus. cst .invisihilis ct immcn>a
esscntia, nnn pot::q sane ulJ.i arte ;1ut 1rna~10c ci..pnm1; un tk nnn
veremur; cum :-icrip111ni simul<1.::ra Dei mera nunc: up:11·~_ 11H.;nda:1a .
Hcjicimus !taqlll: n_on n~odo,Hentium iJola, sc'.l ct ~:~rist1;1noru11
simu\acra. famctsll cmm Chnstus human ª"11mpsc1.1t naturnm,
non ideo tamcn assumpsi t UI typum rrrcferrct statuanJs atq1!C !'I•"
toribus». (Confcssio l·k!vctica posterior 1500 1 apmt Scl1a.íf, Creed!,
p. 241).
.
.
f .
'
i
l)uos quo411c Chcrub1m aurcos acies ex utrnquc parte
oracli. Krod. XXV, 18.
l Num. XXI. 8: Joa. Ili, 14 .
1
Jos. VIII, ti; li Rtº/.f· VI, '!·t~t ·
'fhcologia Dogmatica -- Vol. 4-··
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DAS CONSEQUENCIA~ o'uM E OUTRO. MYSTERIO

cava a veneração particu!ar com que eram venera
dos os prototypos.
(b) Eusebio tambcm falia d'uma estatua de bron\e, erigida cm honra de Christo pela mulher que tinha sido por ellc curada do fluxo de sangue. Tambem ainda hoje no musco de Latrão se conserva a
esta tua antiquíssima de S. H:yppolito.
(G) S. Basilio (Ep. 370 ad Julian Apostatam)
escreve: « ()s caracteres das imagens sagradas (dos
Apostolos e Martyrcs) honro-os e beijo-os fervorosamente, tendo estas coisas sido ensinadas pelos
Apostolas, e nem sendo prohibidas as imagens, mas
achando-se até mesmo pintadas nas nossas EgreJ8S»

+

.

(d) Os proprios pagãos censuravam os christãos
por adorarem as cruzes; e assim dizia Juliano!:
uAdoracs o signal da cruz, e formaes o seu signal
na fronte e o gravacs nas janellas>i .
De tudo isto consta que os primeiros christãos
veneravam as imagens, e se os catholicos são idolatras. como os Protestantes affirmam, o mesmo vicio deve attribuir-se aos primeiros christãos.
3 1 S. (C) Rat_áo Theo/.
(8) Em todos os povos, os retratos quer dos
parentes quer das pessoas caras ou illustres varões,
foram julgados dignos de honra, cm razão das pessoas que representam; mas se se honram estes retratos, porque se não deverão honrar egualmente
as im<igcns de Christo, da R. Virgem Maria e dos
Santos? «Se os povos vão, com vélas e incenso ao
encontro dos retratos dos reis que são enviados
1 Charactcres ima,.;inum sacrorum (Apostolorum ac Martvrum), honoro ct cxosculor eximic, cum hre ab Apostolis traditre
sºint, nec sint prohihit;ic, imo i~ ºIT!nibus E~.:lesiis nostris depict~.
2
Cruc1s lignum adoraus, e1usque s1gna m fronte format1s,
ct postilt us •t·dium im,·u l1 ·itis . Apt•J S . Cyril ., Cont. Jul., 1. VI.
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ás cidades ou regiões, não honrando a tclla pintada, mas o imperador; quanto mais necessario é
que se pinte a imagem do nosso Deus Salvador, e
da ~ua Mãe intcmcrata e de todos o-; SS. e Bcmavcnturados Padres>> 1? (Cone. CEcumen. VII, act. l.)
Além d'isto, estas imagens contribuem muito
para instruir principalmente os littcratos, que por el.
las se instruem como se foram livros, para augmcntar a nossa deJJoçãu para comes Santos, pan1 imitar as suas virtudes; porquanto, somos por tal arte formados pela naturcza,que por meio das i1nagcns
scnsivcis mais despertamos cm nc')s sentimentos de
piedade'!: «Porquanto, assim como por meio das
~yllabas descriptas no Evangelho, todos conseguem
a salvação, assim pnr meio das imagens artisticamente pintadas a côrcs, os doutos e indoutos tiram
d'alli proveito)) :i.
316. Resolvem -se ,ls dUficuldades.
(A) Diz se no 1~:,·odo : «Não farüs imagens csculpturadas nem alguma úutra coisa semelhante » '; mas por
estas palavras reprova-se o culto das imagens ; logo.
t .si rcgnum lau~cata ct ico_nas r~1i-;sas ~d ci1·irntc~ vcl rcgio·
nt"s oh\'11 adcunt populi cum .:crc1s ct 111ccns1s, non cera pcrfusam
tabulam, sed imrernt<>rem honorantcs; quanto maµis opnrtct in
Ei::clesiis Christi l>omini i:onarn dcpingi Salvatoris 1h:i rir1str·i ct
intemeratre matris e jus, om111umquc SS. ct lkatoru111 l'atrum 'r
~ lit enim per sy:lalias in l•:vangi.:liis dc"·ript:i s salll:c 111 con SC<J111mtur flmnrs, i.'ª per. ima .~inc.s a~·_t,' cnlori1~11squc pict ;1 ~ d e~·
pressas doc11 ct 111do•t1 ex oh1c..:ta re utd1tatcrn capiunt. O
Cm·d. Gibbrm.ç, (1. cil . \ l'Xpc'•c · ll'l assi1~1: nHclig i o~·~ iniagincs
tamquam rud111m catcd11smus co1i>1derari rossunt . l .1ce 1 l ·: ~· dcsia
et ~tatus ~omines instit11crc 11dni1antu;, mai::na tamcn htin)ani v;cnens pars 1ndo.:ta 111anch1t. l'ra~.:-larc lacta: 1maf.;lnCS n1 ,lihus sunt
quriJ do-: tis lihri. C)uoJ hominnm millia in H,lci ignoranti :1 d eccs·
sissent, si ah his imaµinihus nihil instilutionis accepisscn1 ! C:um
Auw1stinus Anglorum apostolus in cnnspe..:tu rcf(gis Ethclhcrti
Evangelium pra:Jii::atttrus prim;i vice constitit, argcntei Christi e
crucc pendcntis, et nostri Salvutoris imaµincs .:oram concionntore locatac sunt; qure uuditorum oculis clOl]llCntiorcs qua1n auril1us
verba tüerint •.
J
SynoJ. c:ccum. VIII, ap . /)c11;i11f; . , n . 2il.
• Non facic~ tihi s-:ulpulc, nequc omncm sinlilitudincm.

f:xoJ . XX, "4-·
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CAPITULO IV
bA.S CONSEQIJF.NCIAS 11'uM 1.; OOTRO MYSTF.RIO

Resp.: Por estas palavras não fica prohibida a pin-

)X1

tura de todas as imagens, mas sómente d'aquellas que
podessem adorar-se como ido/os, como se prova pelo
contexto; pois no verso precedente se diz: a Não terás
deuses alheios na tua presença" i: logo depois das palavras citadas pelos adversarias se lêem as seguintes: <inão
os adorarüs nem' venerarás 2 •; e porisso, aqui tracta-se
de ido/os 3 , isto é, de imagens dos falsos deuses que não
é permittido possuir, nem pintar, nem venerar.
Isto mesmo confirma-se pelos Jogares parallelos ;
pois n'outro Jogar se renova a mesma prohibição, v .
gr. Levir. onde se diz': ~ Não fareis para vós idolo ou
coisa esculpturada, nc:.:m erigireis disticos, w:m collocarcis uma pedra insigne na vossa terra, para o adorm·des11; e porisso, o gue se prohibe é elaborar imagens que
se adorem, ou \'erdadciros idolos.
Healmentc, os judeus que tinham visto tantos ídolos no Egypto, deviam atemorisar-sc de os fazer ; a
mesma coisa consta, por outro lado: do facto de Deus
ordenar que se pintnssem algumas imagens, cqmo dissemos acima.
Finalmente, se:.: estas palavras foram entendidas todas em .sentido absoluto, deviam reprehender-se os mesmos Protestantes, porque lambem elles fazem esta tuas e
imagens de que se servem como de ornamento.
(8) () cu/lo dc1S ima~l!llS Cido/a/rico.'
R1•sp.: Sc:.:ria, com effeito, idolatrico, se as imagens
foram veneradas com cu Iro absoluto; mas offcrccemoslhe súmente um culto relativo, isto é, um culto que se
refere ao mesn_}o Deus ou aos Santos ; e nem os abusos,
se us lia, Jcv;; ,n :-.cr imputa..los á Egreja, porque por
mais d't1ma vez os tem publicamente condcmnado.
(C) Pelo menos, um tal culto afasta as mentes dos
Christãos do 1,ierdadefro culto de Deus .1

Resp.; De modo nenhum, _muito pelo contrnrio, por
meio das imacrcns, somos excitados a pensar em Deus,
cm Christo e ~os Santos; e assim se fomenta verdadeira piedade.
.
.
(O) Cone . Fi·.111a1.Junim1sc p 7~14) repr<!vou o decreto. do Cone. ]\/ice110 TI sobre o culto das imagens
Resp.: Os P:1dres jhwcoj(wdie11ses, e~ganados pela
versão adulterada do texto grego, persuadiram-se que o
Con.: . Nice no ensimlra que dC\ia ser tributada ás imagens a mesm« .honra. ~iuc :í SS. Trindade , e reprovaram isto como 11nbc.:11l1ss11no; mas rec onheceram como
legitimo o culto d:1s imag;ns, posto que niío appro~aram
positivame.n te a .vcncra~ao das rnesm ;!s, cm. razao d~1
pi.:rigu de 1dolatna que rcccav;1m se desse 11 esta prati-

Non hnhchis d cos al ien os coram me .
Non adora his en neque coles .
3
Deve fazer-se d1stin..:ção entre ido/os (úilo1i.'1°1) e as ima{(CllS (Ú><r.1v) A primeira f'i1lavn1 no V. e N. Test. desi_g~a as representaçiio dos deuses lalsos, ()li ~s mesmas falsas divindades;
n se~unda sómente ;í semelhança de alguma coisa. Cf. Thayer,
Greek-english Lcx1con.
·I Non focicti s vohis ido lL1m et sculptik, nec titulas crigctis,
nec . in s i.g~1e m lapid~m pont'.ti,, in tcrri\ vcstrà ut ,1dorelis eum.
Lcv1t. XX\11 1 1.

3 17 . Sob o nome Jc Cruz entendemos trcs coi-

1

2
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i'E) Objectam, finalmente, que o can

h'/1•ire11se (3 3G) onde se Ji':: "Agradou que

<l~l Con~.

devia
haver nem pinturas nas egrcp1s, nem qu~ se pmtasse nas
paredes aquiUo que .se \' el~cra e a~ora ''. 2 •
Resp.: Os crud1tns :111~da ho! e J1sput~m sobre a
verd adeira interpretação d este Canon: J1zcm alguns
que esta prohihição nascem não do despreso das 11nagens, mas do perigo da profanação, se foram pu?l~ca
mente pintadas nas parc_dcs, no tempo. da perscgu1çao :
outros attirmam que aqui se tracta das imagens Je Deus
que, como é, não póde ser pintado.
.
Seja o que fôr aqu~llc decrct?, pubhc~d11 po_; u~
concilio particular. para cin:umstanc1as cspcciacs, nao foi
reconhecido pela Egreja, continuando, tanto antes como
depois da sua promulgação, as imagens a ser pintadas
nas egrc1as.
!1<10

Do culto da Cruz :i

. -- -1- Cf. Heftilé, Histoirc dcs Concilcs, vol. V,~ 4cx1; Petavius,
1. XV e . 12· c"ongrcs scicntif. 18q5, Se. Rclig. p. 173 e sc11.
2' Plnc~it picturus in Ecclesíà esse non de >erc, ne quoJ colitur et adoratur, in pariet ihus depingnt•Jr.
.
. .
J Cfr . Petm•i11s. 1. XV, e . 7-10; Gret.~er, de C.ru..:e lthn V;
Belt.1m1i•111s. oh . cit . 1. li,.:. ·ili -:lo; Amer. Cat/z. Qu,?ferlyRe·
view, Octohris 1877 1 p. 72G e sei(.; Clu1Jl;111t:on, Lc Cru..:ifix\ Ly~~;
Rock, Ilicrurgia, \'OI. li, p ..>01 e sc)ol.: J. Hoppenot, Le Crucahx
Jans l'Histoir~ et dans l'Art.

1

~:'~·
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CAPITULO IV

DAS CONSEQUliNl'.IAS o'uM E ou UIO MYST!RJO

sas: a ffU\ vivificadora, em que Christo foi pregado, e que, sob este respeito, é a mais excellente
da~ rcliquias; a imagem da cruz que occupa o primeiro Jogar entre. as sagradas imagens ; o signal
da cruz, que consiste na acção transeunte e é urna
pratica de devoção piedosa.
1. " O culto da verdadeira cnr;: é piedoso e util.
Consta:
(a) Da praxe da E.greja_; porqu.anto, logo que
foi encontrada a vcrdadem1 Cruz por S. Helena,
os fieis a veneraram 1 com grande piedade com~
~ommummc~1tc se crê; porem, r.s particulas da cruz
toram recebidas com grande honra em todas as
partes Ja Egrcja, segundo o attesta S.' Cyrillo :t, e
clla cstahclcccu cm honra da Santa Cruz uma dupla ~·esta ª.saber: a da Invenção e da Exaltação
da Santa Cruz ; cm .lerusalem já cerca do scculo
TV, se celebrava o dia comm~morativo d'esta invenção; na Egreja Homana foi estabelecida no seculo Vil a festa da lnvencão 3
Na verdade, todas estas c~isas mostram que o
culto da cruz forn antigamente reconhecido como
legitimo e piedoso ; logo.
(D) Razão 77u:ol. Com cffcito, deve, com certeza, :·cn.erar-sc aquillo que é memorial da paixão
de c.1~~1~!~2 _cons<.1grado pelo seu contacto e é, fi1 , M11itos Protes rantes negam que se achasse a verdadeira
(vc liodg.e, vol. Ili, p ..159); rdutou-os optimamentc Newmm1 llU '~?do amda . era l'~otcstantc (E,.;says on Miracles, p . 2 8- e
s ~g · ) ·. l'. ~cr~o o fac"to d _esta mvenção ; porisso, que ainda r{ue
~us~lllo nno fy~I:~ a rcspe1t~ ,!'clla. ~· Cyrillo suppnu o seu silencio ,P. G':. XXXll!, h, 68b,ti87,_11t17), S . Ambrosio(P.Lat . XVI,
139.q), Ruimo (H.h.I, 7: H1, Paulino (ep.31), Sulpit.Sev. (Chron.
II, :!4}, So--ralc (1, 17), Sozomen . (li, 1), Theodoreto (H E.I, 18)
e:c. Porem, p_ouco ,;e cncnnt.rn entre os auctores sobre a narracão
d esta m~ ~ n..;ao que por. mm los auctorcs é considerada como 'fabulos~! · c.t. Duche.rn'!, l .1her Pontificis, t. 1, p. CVII, n .44 e ~eg .
• Cate.:hes . JV, 10; X, o.
Duclies11e, Origines di.1 culte ch.ret. p.263 ed. 1889.
C!' LIZ
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nalmente, instrumento da nossa salvação; mas assim succcdc com :c~ação á v~rdndcira cruz~ que
commcmora a pa1xao de Christo e o seu infinito
amor para comnosco, foi consagrada por modo
especial com o contacto da carne e pela effusão do
sangue de Christo, e é corno que o verdadeiro altar cm que otforcc~u a si mesn~o como victima pela nossa rcdcmpçao ; "dcstrnmdo o dcucto da
condemnação que estava lavrado contra nós ... e
affixando-o na cruz n ' .
3 1 8. 2 .' O culto da imagens é q;ualmente /eg1'timo, como consta :
(8) Da praxe da Egre/a :· pois, con~ta de muitos documentos guc a ctti g1e da cruz tora antigamente collocada sobre os altares e tida cm grande
honra pelos fieis :i.
Diz, na ver?adc, S. Chysosth.omo ( hom . li 1 ) :
((Porque os reis, depondo o diadema, tomam a
cruz ... a cruz está nos seus vestidos de purpura : nos diademas a cruz : nas orações n cruz ... e
por todo o orbe a cruz resplandece com um brilho mais claro do que o sol »:1 •
Isto foi tão longe, que o Cone. in Trullo prohihiu que se fizessem imagens de cruz 110 solo ou
pa'1imento, parn que os que c~min~rnssem não injuriassem aquclle tropheo da v1ctona .
(•) Ra\áO 771col.: Porquanto, as imagens da
cruz são o memorial da paixão do Senhor, e cxhibcm á nossa m~nte o mcsn!o ~~hristo sotfrendo por
nós; e nos esumulam a 1m1tar a sua pacicn1.:ia :
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1

1 Delens qu.od ~dversus nos erat chirographum dccrcti, ct ...
nfligens illud cruc1. Co/os1. II, 14. .
.
~ Cfr . Petav. 1. XV, 9; Ma,-t1gny, IJ1ct. des Antiq. chrét.
11ocibus croix, cr-11cifix .
'
l
Quippe ~eges, dep~sito d~nde.mate, c.rucem su~cipiunt . ..
in puqmn:1s ves11b1:1s crux mest : m d1edem~t1hus cr~11: : in orationibus crux ... et ub1que terrarum crux sole 1pso ela nus refulget.

l:>AS CONSEQtl f.NCI.\ S 11' UM f. OUTRO MYSTF.RIO

CA riTUl.O IV

porque a cruz não é sómente altar do immolante,
mas tambcm cathcdra docente, onde, ainda com
maior vivacidade do que no EYangelho, se préga
o amor da cruz; mas é piedoso e ligitimo o culto
que se dirige ao mesmo Jesus Christo e nos ajuda
.
. .
'
a seguir os vcst1g1os de Christo paciente; logo.
31~1. 3." Signal du Cru{ . O uso do signal da
Cnt{ é piedoso e louvaJ1el. Porquantoi é piedoso e
louvavcl a4uillo que foi approvado pela Egreja
desde o se11 principio: e confirmado com milagres
e tomado por motivos piedosos; mas é d' este gencro o signal Ja cruz :
(a) Foi approva<lo por muitos Padres da Egreja. "Toda a obra, diz :J'ertulliano, (Cor. mil. e. 3),
toda a entrada e sahida, o vestido e o calçado, os
lavatorios e mezas, as luzes, os guartos e cadeiras,
todas as nos.,; as convcrsucões são assignaladas com
o signal da cruz» •.
·
'
(b) Foi do mesmo modo confirmado ror muitos mi lagrcs que são narrados pelos Padres, e leemse nas Actas genuínas dos Martyres e dos Santos.
(C) Emprega-se fina!rncntc por motivos piedosos, isto é, para se conservar a memoria da paixão
de Christo, e para publicamente se manifestar a
c~:rnfian\a que depositamos cm Jesus, e que nos gloriamos na sun cruz.
3 :r n. 4.'' J.Vature{a do culto devido á imagem da
Crl.J{.

(A) E' certo, e por todos admittido, que o culto
da cruz é relatiJ10 e não absoluto; porquanto, a
cruz, assim como qualquer imagem, é coisa inanimada e irracional, e nem se venera por causa da
1 AJ ornncm pro~res~ ua1, ait Terlu/lianus (de Cor. mil . e.
3>.· aJ onmcm ad11urn ct cx11 um, aJ ve s titum et calceatum at.1 lava era ct 1~1cnsas, ad lumina, aJ cuhili a, ad ~ed i lia, quaec'urnque
conversa tio nos exercet, frontem crucis signaculo terimus.
.

S8$

propria cxcellcncia, mas por causa de Christo pregado na cruz .
.
(8) Disputam, porem .. os th~ol_ogos~ees~e cul..,
to relativo é culto de latria, ou ~ culto mferzor, ou
de dulia.
(1) Segundo S: !7wnta~, _este cult~ e culto de
latria, porque se dmgc a Chnsto pendente da cruz,
mas Christo deve ser adorado com rnltodc lntria;
logo•.
.
.
(D) Segundo Bellarn1111o_ (1. ci ~ :. e· 25) e_ou~ros,
este culto é sc'>mcnte de duha , ponsso qur nao l' devido á imagem, o mesmo culto .que ao exemplar;
ou a Christo é, na verdade, dcv_id? ~ulto de latria,
porém á imagem é devido culto 111 enor flll de simples veneração.
.
. ~
Agrada-nos m?ts a ~cntc_n~a de> I horr:nz, por
que 0 culto não e devido a 1ma~cm, scnao cmquanto representa a pessoa; ~ ponsso o culto dado
üs imagens, reduz-si! a latr~?' cmquanto o culto
prestado ás imagens da B. \ ' irgcm e dos Snntos,
pertence a dulia.
Scj a 0 que fôr, não. ~~vemos perder nunca de
vista estas palavras do 1.rzd. : "A honra que se tributa a estas (imagens) rdcrc-sc ~<~s prototypos que
representam, de modo que pelas rmagc1~s que beijamos e cm presença das quacs dcsc.ob~1mos a cabeça e nos prostramos, adoramos a Clmsto e vencrnmos os Santos >1 ! .
3 2 1 . Depois do que dissemos do Verbo Encarnado e Rcdemptor, devemos te~ prc~c1.1tcs as palavras que 0 Salvador disse na ultrma Cera : "Eu sou
r

S. Tlwm. 3 1 q. 25,a. 4 ·
.
Honor qui cts (imaRi~ihus~ cx~1l~ct.ur) :~~I pr?totypa quae
illa! rcpn1cscntant, rcfcrtur'. tia ut 1~cr_ 1m,i~mc~ yu.~s. o sculamur,
cl coram quihus caput apcnmus ct p1 o.umhtmus Lh1 istu 111 adore·
nms ct Snnctos vcncrcmur ·
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CAPITULO IV

o caminho, a verdade e a vida,, 1 ; isto é: <<Eu sou
o caminho, que deves seguir, a verdade que deves
crêr, a vida que deves esperar11 !, Sigamos, portanto, a Jesus soffrcndo por nós; ouçamos a Jesus
que nos ensina, -:om o espírito attento e doei!,
abracemos a Jesus fonte da vida, de maneira que
vivendo da sua vida, sob os auspicios de Maria,
adherindo aos vestígios dos Santos, possamos reinar com Jesus Christo para sempre.

:Jnõice ão 4-. º volume

Ego sum via, veriras Ct viu. Joa. xrv, 6 .
Ego sum via, quam seql,i dehcs ; \'eritas cui crederc dehes; vira yuam spcrare dcbc .~ . lmit .. 1. 3, e . ~6 .
1

2
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