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})a ss. eucharisfia
8UGllf8S a GOBSDlflr
Além dos auctores ai legados no Tract. dos SaCl'amertos em ge1·al, podem consultar-se : Entre os P•d•ea: Sec. IV, Cgrillo ~ieresolg:n.• Cateches.
XXII -XXII~; Çregori". .)lgss., Ora!!º catcch~tica magn:i1 e. 37 ~ fimbros10, de Mvsterus, e. 8·9, Chrgsoslomo, Homil. II, de proditionc Judre ct alibi passim;
Sec. V, S. Cgrillo filex .• Adversus Nestorii blasphemias, liv. IV; Sec . VIII, Jotfo j)afTlaceno, Epistola
de Corpore et Sanguine Domini .
Entre os theologoai: Sec. IX, Jt'a.scqaslo l(ad.:.
l>erfu.s •. Liber de Corpore ec Sanguinc Domini ; l(afra117nu.s :1. De Corporc et Sanguinc Domini ; Sec. X,
Çezo 3, Liber de Corporc et Sanguinc Christi ; ç_er~
berfo 4, Libcllus de Corpore et Sanguine Domini ; ~u
rando, abbas 5, Liber de Corporc et Sanguine Domini 6 ; .Canfranc 7, De Corpore et Sanguinc Domini adv.
Berengarium; Sec. XIII, J. r:homo.s. 3, q. 73 e seg.;
Com, Gentil., li\·. IV, e. 6I e se~.; Opuscula de Venerabili Sacramento Alta ris, De Sacram. Euchar. ad
' Mig11e, Patrol. l ~. , CXX, 1267.
z Migne, P . L.' CXXJ1 103.
Migne, P. L ., CXXJl VII, 37 1 •
• Migne, P. L ., CXXXIX, 177 .
5
Mif:ne, P. L., CXLIX, 1375 .
li 1'<
l•!Jne, P . L.' CXLJX, p . 1427 .
M 1ff1ie, P. http://www.obrascatolicas.com
L., CL, 407 .
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modum pnl!dicamcntorum; Sec: XI!~' ~71mbrosio qamtrldulense, Sermones de adm1rab1h Sacramento Corporis Christi; .se.e. XV. 1J!ssar1:on, Tract_.. de Sacr~
mento Eucharist1re ; Çabrtel jJ1e/, Exposltlo Canoms
Missre. Sec. XVI, (1/audio d'espence, De Eucharistiâ et ejus adoratione, Paris 1Sj3 ; ..J'iqdré )Yfa._as,
De Ccenâ Domini; C/. õe Saincfes, O. S. A.~ E:c~
men doctrinre calviniame et bezanre de Crcnâ Domm1,
156{) · De rebus Eucharistire controversis, Paris, 1575 ; Fr. forres, S. J., De SS., t:uc~aristi~, ~!orentire, 1 :iti1;
~lra_rga, ·S;. J ., Pro _?S. h_uchanstia c~ntra h~!re
ses Z·w mgl., \ 1Jnre, 157u i jJrtllmache_r, S: J .. Controversiarum de EucharisWl! sacram. d1alog1 qum(.1ue,
Colonite, .1584. --Sec. XVII, .C. lficlteome, La samte
Messe déclarée ct défendue contre lcs crreurs sacramentaires, Burdigalre, 1Goo ; j). Cofon, ~: J., Ou tréssainct et trcs-auguste sacrement et .sacnticc ?e 1~ ~les
se, Paris, i<ioo; Seb. ~eiss,
S. A., Dialog1 ~'-~e
august. Çorporis et Sanguinis s.acram ac sa~nhc10
missre, 1 t>o5; .C. filberfo, O. ~ . A. , De reali prresentiâ Christi in Euchar. sacramento, 1lJ1 3 ; )fie. Coefj1feau, O. P., Les Merveilles ,de 1~ Ste ~:t~chartst!e,
Paris 1lio5>; La défense de la Ste l•,uchar1st1e, Pans:
16n7; ]t1. .Becano, ~. J., De t~iplici_ Cn.:nâ calvinisticâ, lutheranâ, catholicâ, .Moguntw, 1l 1n8 ; J. de ..Cugo S. J De venerabili Euchar. sacramento et de sac.
-'1i~s<t! sac'rificio; ~u }'t1rron, Traité du Sacr. d~ l'l~:t_1charistie 2ª ed. 1620; .3ach. }'f!S'{Ualigo, De s.ac1_·1f~cio N. Legis qwestiones •theolog1ca;, moralcs ac JL1r1J1cre, Vcron<'C~ 1ü41 ; )Yfoõesfo Çavacio,, O·. M., üe
SS. Euchar. sacramento, ad mentem Scot1; Roma,
165<i; )fico/e, firnauld, Jienaud, l?erpétuité de la
Foi Catholique, 1ti69-1713.---:- Sec_. X\ IJI, )Jabensf':'brr, O. S. B., Deus abscond1tus 111 sacramento altar1s,
Salisburgi 1 700 ; Sacross. miss<t! sacrificiurn, 17 ro; .J'I.
Cieqfuegos, Vita absconditn, Roma, 1728; JJeqedlcfus
IjV De SS. missa! sacrificio ; lf. ,Billuarf, <) . P.,
De m'emc Écclesire circa accidentia eucharistica ; Y. ]t1.
/assini, O. P., De. ~ingular!bus e~char. usibus apud
veteres Grrecos, Br1x1re, 17n9. --Sec. XIX, Ç.'º!'9"
Corless The Catholic d.1ctrinc of Transsubstant1at1on,
London: 1827; J. Fletcher, Transsubstantiation, Lon-

p.

9.
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don. 1831) ; Wlseman, Lecmres on the Real presence,
183ti, on the_ principal doctrine.s (1. XIV-XVI); frldflf,
s. s., Treat1sc on the Euchanst1c mystery, Baltimore,
1844; ~erberf, Considération~ sur le dogme générateur de la piété catholiquc, 18~~ ; SfocJr!,. Das Opfer
nach seinem \Vescn und nach semer Gesch1chte ; ~flr
genrofher, Dic Eucharistic ais Opfer; Çihr,. Das h~i
lige Messopfer; ~an~e llurghf: _De ~clebr~tl~ne. missa rum ; Franzeltq, s.
lJc _ss. Euch;.tr1st1re sa~r!1·
mento ct sacrificio, Roma e, 18118; )Yf. ljosHf?. De SS.
ac di\•inissimo Eucharistire mvstcrio, Cambcrn, 1876;
.Lantbrechf, De SS. missre sacrificio ; }'. eiqlg, De
SS. Eucharistire mvsterio, 1888 ; F W. Faber, The
B. Sacramcnt; 2JaÍgairns, Holy Co~munio!1,. i86i;
Corblef Histoirc du Sacrcment de 1 E.uchansue, Paris, 1885-SG ; }ltqurel, Traité . de la Çom~union. f~~
quente · Çasparri Tr. canomcus de SS. Eucharisua,
Paris ; 89-1 · ..trurlau/f S. J., Lc Tr. de I'Eucharis. dans
'
· ' Thomas.
J"
'
·
t1e
S.
ap.
Rente d e 1'111strt11t
at ho1.
de Paris, 1897-99.
.
.
Entre os Prote•tante•: Calv/170, ln~ut. hv.IV, e. 17-18 ; J . J(. ..1l êbrarõ, Das dogma von_:i. h~1l
Abendmalh und seine Geschichte, Frankfort, 184::>-4h ;
J(akqis, Die Lehre vom Abendma~he, Leizic.k, 18S 1 ;
li. Wilberforce (postea convcrsus), fhe doctrme of the
H. Eucharist, London, 18:i3 ; .B· j)usey, The doctri11e of the Real prescncc, Oxford, 1855 ; J. Jt!ac_qaughf, Ctcna Domini, London, 1878; Sfeeg, Aisto1rc de l'Eucharistie, Bordeaux, 1872.

http://www.obrascatolicas.com

r.'

e

e.

Do d1Gr1t1 para os BrIQBDIH
O terceiro é o sacramento da Eucharistia cuja materia é o pão trigo e o vinho da videira, no qual deve
misturar-se, antes da consagração, modicissima agua. E
mistura-se-lhe a agua porisso que, segundo o testemunho
dos SS. Padres e doutores da Egre1a, na disputa antes
apresentada, crê·se que o mesmo Senhor instituira este
sacramento com vinho misturado com agua. Em segundo logar ,por que isto com•em á representação da paixão
do Senhor.
Porquanto diz o bemaventurado Papa Alexandre V
de S. Pedro: nas oblações dos sacramentos que se otfereccm ao Senhor dentro da solcmnidade das missas, offereçam-sc sómente em sacritic10 pão e vinho misturado
com agua, porque uma e outra coisa, isto é, o 3angue
e a agua se lê que sahiram do lado de Christo; mas
tambem porque é convenient\! para significar o effeito
d'cste sacramento, que é a união do povo christão com
Christo.
Porquanto a agua significa o povo, ·segundo as palavras do Apocalypse : .Muitas aguas, muitos povos. E
o Papa Julio II, depois de bemaventurado Silvestre, diz:
o calix dominico, segundo o preceito dos canones, deve
offereccr-se misturado com vinho e agua, porque vemos
que na agua se entende o povo, e ao vinho se mostra
o sangue de Christo, logo quando no calix se misturam
a agua e o vinho, o povo se reune a Christo e a plebe
dos fieis se copula e junta áquelle em quem crê. Logo
tendo-o observado assim tanto a S. Egreja Romana,
http://www.obrascatolicas.com
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as restantes Egreins dos Lminos e Gregos, onde resplandeceram todas as luzes da santidade :! doutri~a,
tendo-o observado e observando-o ainda, parece muito
inconveniente que qualquer outra região discrepe d' esta
observancia universal e racional.
Decretamos, portanto, que tambem os mesmos armenios se conformem com todo o orbe christão, e que
os seus sacerdotes, na oblação do calix: misturem no vinho um poucochinho de agua, como se disse.
A forma d'este sacramento são as palavras do Salvador com que se foz este sacramento.
Porquanto, o sacerdote fali ando na pessoa de Christo, é quem faz este sacramento. E na verdade, por virtudes das mesmas palavras, a substancia do pão se converte no corpo 'do Christo, e a substancia do vinho no
seu sangue, de modo que Christo inteiro se contem sob
a substancia do pão, e todo inteiro se contem sob a
substancia do vinho ; porém sob qualquer parte da hosti~ consagrada e. do vin~o ~onsaÔarado~ feit.a a separa·
çao, Christo esta todo mte1ro.
effctto d este sacramento que se opera na alma de quem o recebe, é a
reunião do ~ornem a Christo. ~~ p Jrque, pela graça, o
homem SI$ incorpora com Chnsto e se une aos seus
membros, é consequente que por este sacramento se
augmente a graça, nos que dignamente o que recebem,
de maneira que p:-oJusa todo cffcito LJllC obra a comida e a bebida material 4uanto ao corpo, sustentando,
augmentando, reparando e deleitando, este sa.:ramento o
opére quanto ü vida espiritual; no qual, como diz o Papa Urbano, recordamos com anirno·agradccido o nosso
Salvador, nos alfostamos do mal, nos confortamos no
bem, progredimos nas virtudes e nas graças.

oectaraones ecanones do Gonclllos Trldentlno da

sacramento da ss. Eunharlstla

Cap. 1. Da real presença d~ N~••O
Senhqr Jesu• Christo no San~••.••mo Sacramento da Euchar1st1a
Primeiram en tc ensina o santo concilio e con~S:ssa
.
.
to ·sa '--r·1mento
da . han·a
l1ue no ,\llgus
cl <al ' e smCTr·lamente.
•
t> ·•
d• · ;- e vm
o
•q Eucharistia. depois J,1 cons<1graçao. º. pao
.'
'
.
·
·
d'
.
·
a·
sens1ve1s
se
cncerr,1
, :baixo das espectes estas cots s ·
.
,
.
J ~sso Senhor Jesus Christo, verdadeiro Del~S e ~e~verdadeira, real e substanNctalmeS~te •
( '1deiro homem.
. '
.
osso '\ l\em estas coisas repugnam entre s1, _gue .º . · p'.
vador esteja sempre assentado á .m.ao d1re1t~ ~ºaind:
nos ceus conforme ao modo de ~x1st1r natura ,
.
'
·
assim a sua
substanci<I
nos cs t CJ a presente
.
1em outros
d d
·
muitos
logarc!'> sacramenta 1mente, com aq uel e .mo. o e
. .
. . podemos exprimir com
ex1st1r, o qua 1 posto que apcr1 .i~ . . •
d
la
palavras, comtudo com a cons1de~açao 1llu~~ra. a pe s
fé podemos alcançar e de.vemos crer ser poss1\ cl a Deu .. ~
Pelo que os nossos maiores, tod.o s quantos ~ouve n.
verdadeira Egrcja de Christo e disputaram d es!e .san· o. con1~s
• ·sar·
. .
ttsstmo
sacramento, assim
. •1m
. express1ss1ma_
d
mente, que Nosso Reden:1ptor 1!'1st1tu1ra este ta~is a
miravel sacramento na ulttma ~eia, quando dep d'
de benzer o pão e o vinho, testtficou com palavras tstinctas ~ claras que elle lhes dá o seu mesmo corpo e
seu sangue. ~:stas palavras mencionadas pel0s santos
0

1

d;
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evangelistas e repetidas depois por S. Paulo, como quer
que de si rr:ostrem aquella propria e manifestissima significação, segundo :. qual foram entendidas pelos padres, por certo é uma maldade indignissima que certos
homens con~enciosos e depravados, as torçam para tropos ficticio, e imagina1·ios, com que se nega a verdade
da carne e sangue de Christo, contra todo o sentido da
egrcja, a qual, como columna e fundamento da verdade que é, detestou estes fingimentos de homens impios
como de Satanaz: conhecendo sempre com animo agradecido e lembrado este excellenussimo bcneticio de
Christo.

Cap.11. Do modo como foi instituido eate
Santíssimo Sacramento
Tendo pois nosso Salvador de se apartar d 'este
mundo para o Pae, instituiu este sacramento, no qual
parece, derramou as riquezas d e seu divino amor para com os homens, fazendo memoria das suas maravilhas; e mandou que quando o recebessemos, honrassemos e annunciassemos a sua morte, até que elle venha a julgar o mundo. Quiz que este sacramento se rc.; !
cebesse como alimento espiritllal das almas, com o qua.! i
se sustentassem e confortassem os que vivem com 1, :
1
vida d'Aquelle que di~: «Ü que, me come, esse yiveri:/
por amor de mim». b corno ant1doto,com que seiamo~"
livres das cul~as q~otidian~s e preservados dos peccado~l
mortaes. Alem d isto, qu1z que fosse penhor da nossa
gloria futura e perpetua felicidade ; e porisso, symbolo
d'aquelle unico corpo de que elle é cabeça 1 e a que quíz
que nós estivessemas unidos como membros com o vi11culo apertado da fé~ esperança e caridade, para que todos dissessemos o mesmo e não houvessem entre nós
schismai-i.

Cap. Ili. Da excellencia da SS. Euohariatia sobre o• mais aacramentoa
Na verdade, que a SS. Eucharistia tem tuna propriedade commum aos mais sacramentos, qual é ser srmbolo de coisa sagrada e fórma visível da graça in\•isi-

\'el-acha-se porem n'ella esta exceUencia e singularidade; que os mais sacramentos só então teem virtude de
santificar quando se usa d'elles, mas na Eucharistia está o mesmo auctor da santidade antes de todo o uso :
porque ainda os Apostolas não tinham recebido a Eucharistia .:ia máo do Senhor, 9uando este affirmava com
verdade ser o seu corpo aqmllo que lhe dava. E esta
foi sempre a fé da Egreja de Deus : que logo depois da
consagração, debaixo d a s espccies de pão e vinho, existe o verdadeiro corpo de Nosso Senhor e o seu verdade~ro sangue; ,mas Pº! força das palavr8:s o corpo debmx? da espec1e de Pª? e o sangue debaixo.da especie
de vinho, e a alma debaixo de ambas as espec1es por força d'aquclla natural conncxão e concomitancia com que
as partes de Christo Senhor Nosso que rcsuscitou já dos
mottos para nunca mais morrer, entre si se unem· e a
divinJadc por causa d'aquclla sua admiravel uniã~ hvpostatica com o corpo e alma. Por cuja causa é verdãde summa que tanto se encerra debaixo sob uma das
espccics, como de ambas;J)ois todo o Christo e inteiro
existe debaixo da especie e pão, e debaixo de qualque ..
parte d'esta especie, e do mesmo modo debaixo da espccie ,de vinho, e debaixo de qualquer das partes d'esta
espec1e.

Cap. IV. Da Transullatanciação
Co1!1n <::hristo .nosso Rede~1ptor '!_jsse, que aquillo
que oflerecw debaixo da espcc1e de pao, era verdadeiramente o seu corpo, por esta causa se persuadiu sempre a Ewej;1 do que novamente agora declara este sant_o concilio: que pela consagração do pão e do vinho se
faz conversão de toda a substancia de pão em substancia
do corpo de Christo Nosso Senhor: e de toda a substancia d_e vinho i1;~ substancia do ~cu sangue: a qual
com·ersao com mmto acerto e propriedade chama a santa Egreja catholica Transubstanciação.

Cap. V. Do culto e weneração
que •e dewe dar a este Santiaaimo
Sacramento
Nenhum Jogar ha pois de duvida, que'todos ·os fieis

de Chrisro, segundo o costume rcçebido $Cmpre na
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Egreja, tributem a este SS. Sacramento a veneracão e
culto de latria que só se deve a Deus. Nem é digno de
m~nor adoração, porque Christo Senhor Nosso o institulll para o recebermos: pois crêmos estar n'elle presente aquelle mesmo Deus que o eterno Pae introduziu
no mundo, dizendo: «E adorem-no todos os anjos de
Deus»; a quem os l\lagos adoraram prostrados, aquelle
emfim de que a Escriptura testifica, que o adoraram os
apostolas na Galileia.
Declara mais o santo concilio, que com muita piedade e religião se introduziu na Egreia este costume de
celebrar todos os annos com singular veneração e solemnidade, em dia festivo particular, este sublime e vencravcl Sacramento, e de ser levado em procissões reverente e honorificamente pelos caminhos e logares publicas; pois é justíssimo que hajam alguns dias sagrados estabelecidos, em que todos os christãos com singular demonstração de animo, se mostrem lembrados e
agradecidos para com seu -:ommum Senhor e Iledemptor, por tão ineffavcl e na verdade divino beneficio cm
que se representa a victoria e triumpho da sua morte.
D'este modo convinha que a verdade vencedora triumphasse da mentira e heresia~ para que seus adversarios
á vista de tanto esplendor e da alegria de toda a Egreja, ou debilitados e enfraquecidos se abatam, ou envergonhados e confundidos se convertam.

Cap. VI. Oue se guarde o Santi•·
aimo Sacramento da Eucharistia para
se levar aos enfermos
O costume de guardar no sacrario a sagrada Eucharistia, é tão antigo, que até o scculo do concilio Niceno
o conheceu. Quanto ao levar-se a mesma Eucharistia
aos enfermos e conservar-se com cuidado para este uso
nas egrejas, alem de ser coisa a mais justa e racional,
é mandada em muitos concílios e observada por costume antiquíssimo da egreja. Por esta causa este santo
synodo determinou que se manti .'esse este saudavcl e
necessario costume.

Cap. VII. Da preparação que deve
haver para cada um receber a sagrada
Eucharis.tia
Se não convem que alguem chegue a algumas funções sagradas senão sa~t~me~te, po~ certo g~e, quant?
mais a um homem chnstao e notorta a sanudade e divindade d ' este celestial sacramento, com tanto maior diligencia se de\'e ac~utelar d_e o não ~h~gar a receber
sem grande reverencia e santidade, prmc1_palmente lendo nós no Apostolo aquellas palavras cheias de temor :
a:Aqudle que o come e bebe indignamente, come e bebe o seu juízo, não julgando o corpo do Senhon. Pelo
que, o qu~ quizcr cornmungar deve tr~zer ü memoria o
seu preceito: "Prove-se o homem a s1 mesmo». O costum1.: da cgrcja manifesta que aquell_a prova é necessaria, para que 111ngucm com consc1enc!a de peccado mor·
tal, ainda que lhe pareça estar contricto, deva chegar á
sagradél Eucharistia sem preceder a c~nfissão sacrame.ntal. Assim o manda este santo cünc1ho a todos os chr1stãos e áquelles sacerdotes a quem por officio incumbe
celebrar, com tanto que lhe não falte commodidade de
se confessarem; e se, havendo urgente necessidade, o
sacerdote celebrar sem se confessar primeiro, confessar se-ha o mais breve que poder ser.

Cap. VIII. Da uso d'eate admiravel
sacramenta
Quanto ao uso~ com summo acerto e sabedoria distingum11n nossos paes tres modos de receber este sacramento. De uns disseram que só sacramentalmente
o recebiam como pccçadorcs; que ou.tros
espiritualme11ft>, a saber: aqucllcs que com dese10 comendo aquelle pão cclcsti;1J, que se lhes propõe com fé viva, que
obra por am?r, experimentam o seu fructo. ~ utilidade;
os terceiros JLmtamcnte sacramemal e esptrttualmente.
São estes aquelles que primeiro se provam e preparam,
de modo que vestidos da veste nupcial chegam a esta
divina meza. Na communhão sacramental sempre foi
costume na Egreja de Deus, receberem os leigos a communhão dos saccrdot<.:s e,; os .saçerdotes darem-na a si
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mesmos quando celebra~ ; este cost~me,. co'!'o procedendo de tradição apostohca, com razao e )Usttça se deve conservar.
·
..
1
Finalmente admoesta o santo conc1ho com pate~na
affecto, exhorta, roga e pede pelas entranhas da m1sericordia do nos~ Deus, que todos os que teem ? nom~
de christãos, emfim, con~ordem algu~as veze~ n este s1gnal de unidade, n'este vmculo de candade, neste sy~
bolo de concordia : lembrados de tanta magestade e tao
insigne amor de Jesus Christo Senhor nosso, o _qual
deu a sua dilecta alma por preço da nos~a salva_çao, e
a sua carne e sangue nol-a dei.! por comida, creiam e
venerem estes sagrad~s mystenos do ~eu corpo e sangue com tal constanc1a e ~rmeza de fe, c~m tal dev~
cão de animo e com tal piedade e ven~raçao, que _pos
~am receber frequc':ltemente aquelle pao sob~esubstan
cial, e este verdadci~amente se1a .parn ellcs vida da . alma e saude do espinto, com o vigor do q~al c_onfottados pelo caminho .d'esta n;.iseravel peregrmaçao, p~s
sam chegar á patria celestial para comerem este pao
dos anios sem alguma corbertura, que agora comem
coberto com os veus sagrados.
.
Mas como não basta dizer a verda~~ se.m descobnr
e detestar os erros, quiz o santo con~tho ªJuntar. estes
canones, para que tendo todos enten~1do a doutrina catholica, conheçam tambem que heresias devem acautelar e evitar.

Canonee

ca 11011 • 1 • Se al~uem negar que no sant!ssimo sacramento da Euchanstia se contem, .v erdadeira, real e
substancialmente, o corpo e, sangue, iuntame~te com a
alma e divindade de Nosso Sen~or Jesus Christo, e po~
conseguinte todo Christo, e disse~ que sóm.ente esta
n' elle como em signal, figura, ou virtude : se1a excommungado.
.
Ca 11011 • 2. Se al~u.em disser que no .sacros~nto s~
cramento da Eucharistia, fica a substancia de pao e ,vinho, Juntamente com o corpo e sangue .de Nosso. Senhor Jesus Christo, e negar aqucl!a admi~avel e singular convçrsão de toda a substanç1a do pao cm corpo,
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e de toda a substancia de vjnho no sangue: ficando sómente as especies de pão e vinho, á qual conversão a
Egreja catholica com summa propriedade chama Tra11substanciacáo: seja excommungado.
·
Ca11ou'. 3. Se alguem negar que no veneravd sacramento da Eucharist1a, debaixo de cada uma das especies e debaixo de cada parte d'estas especiés, quando <:lias se dividem, se encerra todo o Christo : seja ex'..
commungado.
Ca11011. 4. Se alguem disser que no admiravel sacramento da Eucharistia, depois da consa~ração, não está o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Christo,
mas sómente no uso, quando se recebe, e não antes nem
depois; e que nas hostias ou lJarticulas consagradas,
que se ~uardam ou sobejam, não fii.:a o verdadeiro corpo do Senhor: seja excommungado.
Ca11011 5. Se alguem disser que o principal fructo
da santissima Eucharistia, é a remissão dos peccados,
ou que d'ella não procedem outros effeitos: seja excornmungado.
Canon 6. -Se algucm disser que o Unigenito Filho de Deus no santo sacramento da Eucharistia, se
não de\•e adorar com o culto de latria tambem externo,
e que porisso, nem se deve venerar com festividade' particular, nem se deve levar solcmnemente nas procissões,
segundo o lo~vavcl rito e. costul!le da Egrcja universal,
ou que se nao deve expor publicamente ao povo para
ser adorado, e que os seus adoradores são idolatras: seja excommungado.
Ca11011 7. --Se alguem disser que não é licito re.
servar no Sacrario a sagrnda Eucharistia, mas que immediatamente á consagração deve ser destribuidn pelos
circumstantes, ou que nfio é licito levai-a aos cnferO')os
pomposamente : se1a excommungado. _
·· ·
Canou 8. --Se alguem disser que Christo dado na
Eucharistia é só comido espiritualmente e não tambem
sacramental e realmente: seja excommungado.
Ca11ou 9. -Se alguem negar que todos e cada um
dos fieis de Christo, de um e outro sexo, quando chegarem aos annos de discrcção, são obrigados todos
os annos a commungar, ao menos pela paschoa, conforme -o prei.:eito da. sant~ eg_rcja: seja excommungado.
Theolog1a Dogmau,a-Vol. ti.•
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1o-Se alguem disser que não é licito ao sacerdote que celebra, dar a communhão a si mesmo :
seia excommngado.
. Canon t 1 • --Se alguem disser que só a fé é suffi.
ciente preparação para receber o Santissimu Sacramento da Eucharistia : seja excommungado.
. E para que tão grande sacramento se não receba indignamente e cause a morte e condemnacão determina
e declara o mesmo santo concilio, que âqu~lles que se
s~ntem grava.dos com consciencia de peccado mortal,
ª!nda que se JUiguem summamente contritos, tendo copia de confessor, for~osam~nte se, confessem primeiro.
E s~ al~uem presu!Dir ensmar 1 pregar ou affirmar com
pertmacm ocontrano, ou defendei-o publicamente em disputas, por este mesmo facto fique logo excommungado.
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Ca11011

Doutrina sobre a communhào, sobre uma e
outra eepecie e a dos parvulos
Cap. 1. Oa leigos e clerigos que não celebram, não estão obrigados por direito divino a commungar debaixo de
ambas as especies
.. Por tanto' o m~smo. s'.'1nto concilio i1.1struido pelo Espmto Santo (que e espmto de sabedona e entendimento, espirita de conselho e piedade) e seauindo o juízo o
c~stume da !11esma Eg:eja, declara e e>ensina : que os
leigos e clen~os que nao celebram, por nenhum preceito divino estao obrigados a receber o sacramento da
Eu~hanstia debaixo de ambas as especies, e que, salva
a fe, de nenhum modo se pode duvidar que a communhão ~ebaixo de ui:na das espe~ies !hes basta para a
s.alvaça?· ~or~u~ amda que Chnsto Senhor nosso na ultlm~ ceia mst1tmu este sacramento nas espccies de pão
e ymho e o deu aos Apostolos, comtudo, aquella insti
tm_ção e ent~ega não foi c_om o intento de que todos os
fieis de Chnsto por preceito do Senhor ficassem obrigados a receber ambas as especies. Nem tão pouco d'aquelle sermão que se acha no ca,p. 6 de S. João, se ço-
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lhe fôra man~a.~a pelo Senhor a communhão de uma
e outra especté, de qualquer modo que elle se entenda
conforme as varias interpretações dos Padres e Douto~
res. Pois quem disse: «Se não comerdes a carne do
!<~ilho do h.ornem. e beberdes o seu sangue, não tereis
vida em vos o ; disse tambem: «Se alguem comer d'este pão, ~'Íverá eternamente•. E quem disse : «Ü que come a mmh~ carne e bebe o meu sangue, tem a vida
eterna» ; disse tambem: ~o pão que eu darei é a minha carne, pela vida d? mundoD. Finalmente quem disse : «Ü q~e come '1, minha c_arnc e bebe o meu sangue,
fica e~ m1i;i e eu n ellen ; disse tambem: <1Quem come
este pao, vive eternamente».

Capitulo li. Dual seja o poder da Egreja
ácerca da dispensação d'este
sacramento
·
Decl<'.ra mais~ houvera sempre na Egreja este poder na d1spensaçao dos sacramentos, de determinar e
muda_r, s~1!va a sua substancia, o que julgar que convcm a utilidade dos que os recebem, e veneracão dos •
mesmos sacramentos, conforme a variedade d~s tempos e logares .. O mesmo .parece ter insinuado o Aposto!o_ quando d1~se.: «Ass~m nos. repute o homem por
mm1stros de Christo e d1spense1ros dos mvsterios de
Deus». E bastantemente consta que clle mesmo UScl·
ra d'estc poder, assim em outras muitas coisas como
n'~ste ~1esmo sacramento, ~uando ordenadas algumas
C?1sas acerca .do seu uso, diz: «O mais disporei quando
vier,,. Por cuia causa, couhecendo a santa madre Eoreja a sua auctoridade na <idministração dos sacrnmcn~os
posto que no principio da religião chr·istã não fosse pou~
co frequente o uso de ambas as especics~ comtudo correndo o tcr:npo, e tendo-se .mudado muito ariuelle costume, mo\•1da de graves e Justas causas, approvou este
C?stume de commu~1v1r debaixo de alguma das espec1es e decretou se tivesse por lei, a qual não é licito reprovar nem mudar sem auctoridade da mesma Egreja.
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Cap. Ili. Christo todo e inteiro e
verdadeiro Sacramento se recebe de·
baixo de qualquer das
especies
Declara mais : que posto que nosso Redemptor, como fica dito, na ultima Ceia instituiu este sacramento
e o deu aos apostolos nas duas especies; com tudo, devemos confessar, que debaixo de uma só se recebe Christo todo e inteiro e verdadeiro Sacramento. E que porisso, pelo que pertence ao fructo, de nenhuma graça,
necessaria para a salvação, são defraudados os que re·
cebem uma só especie.

Cap. IV. Os meninos não estão obriga•
dos á communhão sacramental
Finalmente, o mesmo santo concilio ensina : que os
meninos que carecem de uso de razão, por nenhuma
necessidade estão obrigados á communhão sacramental
da Eucharistia. Porqrn nto, estando regenerados e encorporados em Christo pelo lavatorio do Baptismo, não
podem, D. aquella edade perder a graça de filhos de
Deus, que adquiriram. Mas nem porisso se deve condemnar a antiguidade por ter algum dia observado este
costume em alguns lagares. Sem controversia se deve
crer, que assim como aquelles Padres santíssimos tiveram causa racionavel de obrar assim conforme a condição d'aquelle tempo, assim tambem certamente o não
fizeram, por entenderem ser necessario para a salvação.
1

1

Canones
Canon. 1. Se alguem disser que todos e cada um
dos fieis ele Christo, por preceito de Deus e necessidade de salvação, elevem receber ambas as especies do
SS. Sacramento da Eucharistia: seja excommunhado.
Çanon. 2. Se alguem disser que a santa- Egreja catholica sem ter justas causas e razões se resolverà a
conceder a communhão aos leigos e aos clerigos que
não celebram, debaixo da especie de pão somente, ou
que n'isto errára ; seja excommungado.

2t

Canon. 3. Se alguem negar que Christo todo e inteiro, fonte e auctor de todas as graças, se recebe debaixo da especie só de pão; porque, como muitos affirmam com falsidade, se não recebe conforme a instituição de Christo debaixo de ambas as especies: seja ex"commungado.
Canon. 4. Se alguem disser que a communhãg da
Eucharistia é necessaria aos meninos antes de chegarem aos annos de discreção: seja excommungado.

Decretos e oanones do Concilio Tridentino
sobre o sacrificio da Missa
(Sessão XX II)
Cap. 1. Da instituição do sacrificio
da Missa
Como durante o antigo Testamento, segundo testifica o Apostolo, por causa da fraqueza do sacerdocio levitico não hayia perfeição, convinha, ordenando-o assim
Deus pac das misericordias, se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melchisedech, Nosso Senhor
Jesus Christo, que podesse consummar e fazer perfeitos a todos os que se houvessem de santificar. Este
Deus, pois, e Nosso Senhor Jesus Christo, posto que,
mediando a morte, se havia de offerecer uma vez ao
eterno Pae no altar da cruz, para n' elle obrar a redempção eterna; comtudo, como pela morte se não ha·
via de extinguir o seu sacerdocio, na ultima ceia, em
cuja noite foi entregue para deixar á Egreja sua amada
esposa (como pede a natureza humana) um sacrificio
em que se representasse aquelle que se havia de obrar
na cruz, e a memoria d' elle durasse até ao fim do seculo ; e a sua virtude se applicasse em remissão dos
pcccados que cada dia commettemos, declarando-se sacerdote perpetuo, segundo a ordem de Melchisedech,
offereccu a Deus Pae o seu corpo e sangue debaixo das
especics de pão e vinho, e o deu aos apostolas que entúo constiturn sacerdotes do novo Testamento debaixo
dos symbolos el' estas mesmas coisas ; e a elles e seus
tHlccessores 110 saccrdocio~ mandou que o offerecessem
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com est<Js palavras: ccfazei isto em minha lembrança&;
como a Egreja catholica sempre enteedeu e ensinou .
Porque . celebrada a antiga Paschoa, que a multidão
dos filhos de Israel s~crificava em memoria da sua sa- ·
hida do Egypto, instituiu nova Paschoa, sacrificando-se
a si mesmo pela Egreja por mão dos sacerdotes debaixo de signaes visiveís, em memoria do seu transito
n'estc n~undo ao Pae quando nos remiu pela effusão
do seu sangue c tirou do poder das trevas e transferiu
ao seu re ino. Esta é aquella oblação pura que se não
pode manchar com indignidade ou malicia alguma dos
que a offerecem ; que o Senhm· predi sse se havia de
offerecer, em todo o logar, pura, ao seu nom<.:, que havia dc ser grande entre as gentes, cuja oblação não pouco claramente insinua o Apostolo escrevendo aos Corinthios, quando diz : a Que não podem, aquelles que
estão manchados com a participação da mcza dos demoniQs, fazer-se participantes da meza do Senhor»: entendendo por meza o altar em um e outro lagar. Finalmente, este é aquclle sacrificio, o qual era figurado por
varias semdhancas de sacrificios na lei da natureza e
na escripta, pois ' encerra todos os bens significados por
aquelles sacnficios, como consummação e perfeição que
era de todos ellcs.

Cap. li. O aacrificio viaivel é propiciatorio pelo• vivos e defunctoa
E como n'este divino sacrificio que na missa se effectua, se encerra e é sacrificado incruentamente aquel-

lc mesmo Christo que uma vez cruemamentc no altar
da cruz se offercceu a si mesmo. declara o santo concilio que este sacrifi cio é verdadeiramente propiciatorio,
e que se com coraçáo sincero e ft! verdadeira, com temor e reverencia, contrictos e penitentes nos chegarmos
a Deus, conseguiremos misericordia e achart::mos graça
no auxilio opportuno. Porque appbcado o Senhor com
a sua oblação, concedendo o dom da graça e penitencia, juntamente pcrdôa os maiores delictos e peccados;
porque na verdade, a vicuma é uma só e a mesma, o
que agora se offcrece pelo ministcrio do sacerdote é o
mesmo que então se offereceu a si mesmo na cruz, ha-
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vendo só diversidade no modo de offerecer. Os fructos
da oblação cruenta se recebem abundantemente por
meio d'esta; tão longe está que de maneira nenhuma
esta derogue aquella. Portanto, com razão, conforme a
tradição apostolica, se offerece não só pelos peccados,
penas, satisfações e outras necessidades dos fieis vivos,
mas tambem pelos que morreram em Christo, não estando plenamente purificados.

Cap. Ili. Das mlaaaa em honra doa
santos
Posto que a Egreja tenha de costume celebrar; ás
vezes, algumas missas cm honra e memoria dos santos;
comtudo não diz que se lhes offerecem sacrificios, mas
unicamente a Deus que os coroou. E' porisso que nem o
sacerdote costuma dizer: • Offereço-te sacrificio, Pedro
ou Paulo; mas dando as graças a Deus pelas victorias
dos santos, implora os seus patrocínios para que se di·
gnem interceder por nós nos ceus, aquelles cuia memoria celebramos na terra.

Cap. IV. Do canon da mi••.•
Sendo conveniente que as coisas santas se adminbtrem santamente e sendo este sacriticio entre todos santissimo, instituiu a Egrcja catholica ha muitos seculos
o canon sagrado, tão purificado de todo o erro, que
n'elle se não contem coisa alguma que não cheire a summa santidade e piedade e eleve a Deus as almas dos
que o offerccem. Consta este~ pois, tanto das palavras
do mesmo Senhor, como das tradições dos apostolos
e piedosas instituições dos summos pontifices.

Cap. V. Das cerimonia• solemnea do
santo sacrifioio da mlaaa
Como a natureza humana é de tal condição que não
pode facilmente, sem soccorros exteriores, elevar-se a
meditar as coisas divinas; esta é a causa porque a Egreja, como piedosa mãe que é, instituiu certos ritos para
se recitarem na missa uns, em vóz submissa, outros
http://www.obrascatolicas.com
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em \'ÓZ alta. Jui1tou a isto cerimonias, como bencãos
mysticas, luzes, aromas, vestimentas e outras cÓisas
d'este gencro, de tradição apostolica, com que se fizesse rccomrnendavcl a magcstade de tão grande sacrificio, e os entendimentos · dos fieis com estes signaes visiveis da religião e piedade, se excitassem á contemplaçfio das coisas altissimas que se occultam n'este sacrificio.

Cap. VI. Da mi••• em que communga
só o sacerdote
Desejava na verdade o sacrosanto concilio que · os
c1rcumstantes que assistem a cada uma das missas,
commungassern, não só com affecto espiritual, mas tambem com a recepção sacramental da Eucharistia, para
que participassem mais abundante fructo d'este santíssimo sacrificio, mas ainda que nem sempre se execute
assim, nem porisso condemna como privadas e illicitas
aquellas missas em que communga sómente o sacerdote sacramentalmente, pois na verdade, tambern estas
missas se devem reputar communs: já porque n'ellas
communga o povo espiritualmente, já porque as celebra
o ministro publico da Egreja, não sómente por si mas
por todos os que pertencem ao corpo de Christo.

Cap. VII. Da agua que se deve lan9ar
no calix, quando &e offerece
Declara mais o santo concilio haver preceito da Egreja para os sacerdotes lançarem agua no calix quando
otferecern : tanto por se crêr" que assim o fez Christo
Senhor nosso, como tambem porque do seu Lado sahiu
juntamente sangue e agua, de cujo mysterio se faz commemoração com esta mistura ; e como no Apocalypse
de S. João os povos se comparam ás aguas, se representa a união do mesmo povo fiel com a sua cabeça,
Christo.

--

Cap. VIII. A missa
não ae de•tiebr~·--e o• s
' t . ..-... A~--

.

8A~fl1i.I..........

Ainda qlle a m ~ -·
e urna grande instrucção
do povo fiel, c tudo p eceu aos padres não ser conveniente se celebrasse ordinariamente na lingua vulgar.
Por cuja causa conservando o rito approvado em toda
a parte de cada uma das Egrcjas e da Santa Romana
Egreja, Miíe e mestra de todas; para que as ovelhas de
Christo não tenhnm fome e os pequeninos não peçam
pão e não haja quem lh'o reparta; manda o santo concilio aos pastores e a cada um dos que tem cura de almas, que durante a celebração da missa, exponham frequentes vezes por si ou por outros, algum~ d'aquellas
coisas que se lêem na missa; e entre o mais declarem
algum mystcrio d' este santíssimo sacrificio, principalmente nos domingos e festas.

Cap. IX. Prologo doa canonea aeguintea
Como n'este tempo se tem semeado muitos erros e
ha muito quem dispute e ensine contra esta fé, fundada
no santo Evangelho e tradições dos apostolas: determina o santo concilio, depois de muitas e maduras conferencias sobre estas matcrias, com unanime consentimento de todos os padres, pelos seguintes canones condemnar e desterrar da santa Egreja o que se oppõem
a esta fé puríssima e sagrada doutrina.
Ca11011. 1. Se alguem disser que na missa se não offerece a Deus verdadeiro sacrificio; ou que offerecer-se
não é outra coisa que dar-se-nos Christo para o recebermos : seja excommungado.
Ca11on. i. Se alguem disser que Christo não instituiu os apostolos sacerdotes n'aquellas palavras: «Fazei isto cm minha commcmoração»; ou que não ordenou que elles e os mais sacerdotes offerecessem o seu
Corpo e Sangue : seja exco!Ilmungado.
. .
.
Ca11011. 3. Se alguem disser que o sacr1fic10 da missa é sómente de louvor e acção de·graças ou méra commcmoração do sacrificio feito na cruz~ mas que não é
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propiciatorio; ou que só approveita ao que communga;
e que se não deYe offerecer pelos vivos e defunctos,
pelos peccados, penas, satisfacções e outras necessidades : seja excommungado.
Canon. 4. Se alguem dis~er que com o sacrificio da
missa se blasphema do santissimo sacrificio que Christo realisou na cruz; ou que aquelle deroga este : seja
excommungado.
Canon. S. Se alguem disser que é impostura celebrar missas em honra dos santos e para conseguir a sua
intercessão para com Deus, como a Egreja pertende :
seja excornmungado.
Canon. 6. Se alguem disser que o canon da missa
contem erros e por esta causa se deve abrogar: sei a
excommungado.
Canon. ; . Se alguem disser que as ceremonias, vestes e signaes exteriores de que a Egreja catholica usa
na celebração elas missas, mais, são incentivos de impie·
dade do que officios e piedade: seja excommungado.
Canon. 8. Se alguem disser que as missas em que
communga só o sacerdote são illicitas e porisso se devem abrogar : seja excommungado.
Canon. 9. Se alguem disser que o rito da Egreja romana com que parte do canon e as palavras da consagação se proferem em voz submissa se deve condemnar; ou que a missa se deve celebrar somente em lin-·
gua vulgar; ou que se não deve lançar agua no Calix
quando se offerecer, por ser contra a institmção de
Christo : seja excommungado.

Ex Decreto pro Brmonis
Tertium est Eucharistire sacramenturn, cujus materia est panis triticeus et vinum de vite, cui ante consecrationem aqua 1110dicissima admisceri debet. Agua autem ideo admiscetur, quoniam,
juxta testimonia sanctorum Patrum ac doctorum Ecclesire pridem
111 disptitatione exhibita, creditur ipsum Dominum in vino aguâ
permixto hoc instituísse sacramenturn. Deindc guia hoc convenit
dominicre passionis reprresentationi. Inquit enim beatus Alexander
Papa quintus a beato Petro: in sacramentorum oblationibus, qure
intra missarum solemnia Domino offeruntur, panis tantum et vinurn agua pern::;ixtum in sacrificium offerantur. Non enim debet in
culicem Domini aut vinum sol um, aut agua sola offerri, sed utrumque permixtum; guia utrumque, id est, sanguis et agua ex latere
Christi profluxisse legitur; tum etiam, quod convenit ad significandum hujus sacramenti effectum, qui est unio populi christiani ad
Christurn. Agua enim populum significat, secundum illud Apocalypsis: Aquae multae, populi multi. Et Julius Papa secundus post beatum :-iylvestrum l,it: Calix dominicus juxto canonum praeceptum,
vi no et aqull permixtus del::et ,)fferri; guia videmus in aguâ populum intelligi, 111 vino vero ostendi sanguinem Christi. Ergo cum in
t:alke vinum et agua miscentur, Christo populus adunatur, et fidelium plcbs ei, in quem credidit, copulatur et jungitur. Cum ergo
tnm sancta Romana Ecclesia, a beatissimis Petro et Paulo edocta,
quam reliquae omnes Latinorurn Graecorumgue Ecclesiae, in quihus omnb: sanctitatis et doctrinae lumina claruerunt, ab initio nasccntis Ecclesiae sic servaverint et modo servent, inconveniens admodurn videtur, ut alia guaevis regio ab hac universali et rationali
discrcpet observantiâ. Decernimus igitur, ut etiam ipsi Armeni se
.:um universo orbe christiano conforment, eorumque sacerdotes
i11 .:ulicis oblatione paululum aguae, prout dictum est, admisceant
vino. Formu hujus sacramenti sunt verba Salvatoris, guibus hoc
ronfkit sacrnmcntum. Sacerdos enim in personâ Christi loquens,
hoc confü:it sncramentum. Nam ipsorum verborum virtute subst1111tia pnnis in corpus Christi, et substantia vini in sanguinem convcrllllltt1r: ita 111me11 t]uod totus Christus continetur sub specie
punis t'I tot11s s11h spcc1e vini : suh quâlihet quogue parte hostiae
ro11st·c·1·111at• t•l vini consL~crati, scparationc factâ, tatus est Chris~
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tus. l·h~jus sacrame"!ti effc~t~1s, qu~m. in anirnâ operatur di~ne
sument~s, ~st a~unauo hom1ms ad Chn_sll!m. Et quia per gra1tarn
homo Christo mcorporatur et mcmbns eius unitur, consequens
est quod per hoc sacramentum 111 surne~t1~rns .llignc gratia augeat~1r, omnemque effcctum, quem materiahs c1bus et potus quoad
v1tam agunt corporalem, sustentando, augendo reparando et delectand~, sa~ramentum hoc quoad vitam oper_a:ur spiritualem: in
quo, ut. mqu1t Urbanus Papa, gratam Salvatoris nostri recensernus
memoriam, a maio retrah1mur, confortarnur in bono et ad virtutum et gratiarum proficimus incrementum .
'

Declarationes et canones cone. Trident. de
SS. Eucharietiae sacramento 1
(Sess. XIII)
Cap. 1. De reall praesentlâ D. N. Jesu Chrlstl ln 88.
Euoharlstlae sacramento
Prin.cipio docet saneia Synodu_s, ct aperte ac simpliciter profi.te.tur, 111 aln~o sanctae E_uchan stme sacramcnro, posto panis et
vm1 consecrauon~m Dornmum no.strum Jesum Cliristmn, verum
~eum atque homrn.ei:i, vere, r.ealz~er ac 3ubsta11tialiter sub specie
11larum r_erum sens1b1hum co11tmen : nec enim haec inter se pugna~t, ut 1pse Salv<ttor noster ~emper ad dext 1·am Patris in ccelis
asstde:~t,_)liXI~ modum exis<endi naturalem ; et ut multis nihilominus alns m loc1s sacrnmentalater rrresens sua suhstantia nobis àdsit
e il e:c-i~tendi ratione qunm, ets~ v~rbis cxprimere vix poss~mus'.
po~s1bilem tamen esse Deo, cog1tat1onc perfiJem illustratâ, assequt possumus, et constantissime credcre debemus .
. ~ta enim mnj~rcs nostri ?~nes, quotquot in verâ Christi Ec ~lesia. f~erunt, qu1 _de sanct1ss1mo hoc S::icra_mcnto disserue1·u~t,
ap~ru.ss1me, profess1 sunt, hoc tam ndm1rah1le Sacramentum m
u~ll!11ª ccena ~edemptorem nostr_u~1 instituísse; cum, post panis
v101que b~nedtct!onei;n, se suum . 1p~1us corpus illis praebere, ac suum sangumem d1ser1_1s .ac pcrsp1crns \'erh1s testatus est, quae ver·
ba ~ sanct1s Evan~elisu_s commemor~ta 1 et a D. Paulo postea re peuta, cum propnam iliam ct ap~rtts~1mam si~niticationem prne
se ferant, sec~n.dum quam a Pa!ribu;; mtcllecta sunt; indignissim?'!1 sane llag•.tt.um e~t, ca. a q~1busdan1 cont.entiosis et pra vis ho·
mm1b~s _ad .fict.r/10 et 11nag111arros tropos, qu1hus J•eritas carr1is et
sang111111s _Chr1st1 negatur, contra univcrsurn Ecclesiae sensum
detorquen : quae tanquam columna et firmamentum verit·1tis
haec ab impiis hominibus excogitata com menta, velut satanica' de~
test~t~ est, gra~o semper et memore animo praestantissimum'hoc
Chnstl benefic1um agnoscens.
1 Patrum Tridcntinorum h~c de n: dhH; ussi01ll'S, i11\·euin: c!'t apud
Acta Sa . <Ecum . Cone . Trident. . vol. 1, p. 4tili e scg.

'f'h~ i n l! r,
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Cap. 2. De ratlone lnatltutlonl• aanotleelml hujua
Saoramentl
Ergo Salvator noster, discessurus ex hoc mundo ad Patrem,
sacra!llentum hoc _instituit, in quo divitias divini sµi erga homines
amons velut effudll, memoriam faciens mirabilium suorum; ct in
illius. sumrtione colere nos sui memoriam praecepit suamque anm.~ntiare mortem, donec ipse ad judican<lum mundum veniat. Sumi aut_em voluit sacramentum hoc, tanquam spiritualem animar1:1m c1bum, quo alantur et confortentur viventes vità illius qui <lix_n : Qui manducat me, et ipsc vivei propter me 1 : et tanquam ant.1dotum, quo liberemur a culpis quotidianis, et a reccatis mortahbus pra~servemur. Pignus pr.aet~rea id esse voluit futurae nost~ae gloria~, et perr.etuae fehc1tat1~, ade_oque symbolum unius ilhus corporis cufus 1rsc caput ex1s11t, cmque nos tanquam membra, arctissimii fi<lei, spei et i:aritatis connexione astrictos esse vo·
luit, ut idipsum omnes diccremus, nec essent in nobis schismata.

Cap. 3. De excellentla sanotlsalmae Euoharlatlae
euper rellqua saoramenta
Communc hoc quidem cst sanctissimac Eocharistiae cum ceteris sacramcntis, symbolum esse rei ~acrac, et invisibilis gratiae
fo rmam visihilcm: vcrum illud in eâ exccllens et singulare reperi·
tur, quo<l rcliqua sacramenta tunc primum sanctificandi vim habent, cum quis illis utitur; at in Eucharistià ipse sanctitàtis auctor
ante usum cst . NonJum enim Eucaristiam de rnanu Domini Apostoli susccperant, cum vere 1amen ipse affirmaret corpus suum esse
4uo<l praehehnt. Et sem per haec filies m Ec :lesiii Dei fuit, statim
pose con~ecratian(!m !'er11111. Domin! 110.çtri corp.11s,. veru'!'q'!e ejus
sa11f[11rnem, sub pams ct vim spcc1e una cum 1psrns a111ma et divrn1t,1te ex!s~~rc .: _sed corpus quiJcm. suh specic panis, et sanguin.cm ~L~b vm1 speoe, ex v1 i•erbor11111; 1psum autcm corpus sub spec1.e v1n1, et s.a ngumem s1:1h spccie panis, nni~<1mqi.:e sub utrà9ue
v1 na~11~alis 1!!111.( co1111esron1s et co11c<!m1ta1111.n', <.J.U<I part.es Chnsti
Oomm1, qu1 1am ex mort.rns rcsurrcx n, non amplrns mo~iturus, in ter se copulantur : dl\'lmta tem porro propter adrnirab1le:n iliam
e1us cum corporc et animâ hypostaticam unÍOll('111. Quapropter '1er1ss11~1u~ est, ta11t11111dc·11~ suh a/terr~trà specie atque sub utráque
con,t1~1e~1 :. totus e~1~1 et rntef{er Chmtus, suh panu specie, et sub
quavu 1ps1u_s ~pec1e1 parte; totus item sub vini specie, et sub ejus
part1b11s CXISllt.

Cap. 4. De transsubstantlatlone
Quoniam autem Christu~ Redemptor noster, corpu·s suum id,
quod sub spec1e panis offerebat, vere esse dixit; ideo persuasum
sernper in F:cclesi:i Dei fuit, idquc nunc denuo sancta haec Synod!-1s declnrat, per consecrationem panis et vini co11versionem fieri tot1us s11bs1a11tiac panis i11 suhsta11tiam corporis Christi Domini nosl

Joa, Vl,
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tri, et totius substantiae l'ini in substantiam sanguinis ejus ; quae
co nve rsio conveníenter et propríe a sa nc ta catholicâ Ecdesiâ lranssubstantiatio e st appe llata.
Cap. 5. De cultu et. veneratione huic sanctissimo
Sacramento exhibendo
Nullus itaq ue dubitan d i locus relinqu itur, quin omnes Chris ti
fidel es, pro more in catholicâ Ec clesiâ sem per rece pto, latria? cu/tum , qui vei:o Deo debetur, huic sanctissimo Sacramento in ve neratione exhibeant. Nequ e enim ideo minu s est adorandum, quod
fuerit a Christo Domino, ut sumatur, institutum ; nam illum e umdem. Deum pn:ese ntem in eo a desse crcdimus, quem Pater a::ternus mtroduc<!ns in orbem terra rum, dicit : «E t adorent eum o mnes Angeli Dei» 1; quem Magi procidentes ado ravera nt; q ue m de1

3r

Apostolum legamus : Qui manduca! et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non diju i icans corpus Domini t . Quare co mmun ica re volenti revoca ndum est in memoria m ejus prreceptum :
Probet autem seipsum homo 2 •. Ecclesiastica autem consuetudo
decl ara t eam pro ba tionem nec essariam esse, ut nullu s sibi conscius peccati mort alis, qua ntumYi s sibi contritus videatu r, absqu e
prcemissâ sacramentali con.fessione, ad sacra m Eucharistiam acced e re debeat : qu od a Ch ristia ni s omnib us, e ti am ab iis Sacerdotibus, · q uib us ex officio incubuerit celebrare, ha:c sa ncta Synodus
perpetuo servandum esse dec r evi t, modo 11011 desit i/l is copia Confessoris; quod si, necessita te urg en te, Sacerdos absque prxvià
confessione celebrave rit, quamprimum confiteatur .
Cap. 8. De usu admirabilis hujus Sacramenti

Hebr.,l,6 .

nique in Galiheâ ab Apostolis adora tum fuisse, Scriptura testatur.
Declara! p ra:: te rea sa nc ta Synodus, pie et religiose admodum
in Dei Eccle siam inductum foisse hunc morem, ut singulis annis
peculiari quoda m et festo die rra::celsum ho c e t venerabile Sacramentum singu la ri veneratione ac solemnitate celebraretur, utque
in processionibus reverent er et hono rifi ce illud per vins et lo ca
publica ci1 cumferretur. iEquissimum est enim, sacros aliquos statutos esse dies, cum Christiani omnes singulari ac rarà qu âda m
significatione gratos et mem ores te stent ur animos erga communem Dominum er Redem ptorem , pro tam in effabili et plan e divino
beneficio, quo mortis ejus victoria et triu mp hus repn:es ent atur.
Atque sic equidem oportuit vic tr icem veritatem de menda cio et
ha::resi triumphum agere, ut ejus adve rsa rii in conspectu t anti
splendoris, et in t antà uni ve rsre Ecclesia: la::titi â positi, ve l debilitati et fra c ti tabesca nt, vel pudore affecti et confusi aliquando re·
sipiscant .
Cap. 6. De asservando sacrare Eucharistire sacramento, et ad infirmos deferendo
Consuetudo asserva ndi in sacra rio sanctam Eucharistiam ade o
. antiqua es t, ut ea m sreculum e ti a m Nica::ni concilii ag nove rit. Porro deferri ipsam sacram Eucharistiam ad infirmos et i::i hun c usum
diligenter in ccclesiis conservari, prreterqu arn quod cum summà
a::quitate et rationc conjunctu m est, tum multis in conciliis pra::ceptum invenitur, et vetustissimo catholicre Ecclesia:: more es t ob·
serva tum. Quare sa ncta h rec Synodus retin endu m omnino saiu ta
rem hunc et necessarium morem statuit.
Cap. 7. De praeparatione, quae adhibenda est, ut
digne quis sacram Eucharistiam percipiat.
Si non decet ad sacras 111las function es que m piam acc edere,
111s1 sanct.e; certe, quo magis sanctitas et div1n itas ccelestis hujus
S ac ramenti viro christiano comperta est, eo diligentius cavere ille debet, ne absque magnâ reverentià et sa nc titate ad ict percipiendum açceda t, pra::sertim ç um ilia plena formidinis verba apud

Quoad usum autem, 1ecte et sa pien ter Patres nost ri tres ra·
tion es hoc sa nctum Sacramentum accipiendi distinxerunt ; quosdam enim docuernnt sacrnmentaliter duntaxat id sumere, ut peccatores: alios tantum spiritualiter, ill os nimirum 1 qui voto propositum illum ccel estem panem edentes, fide vivâ, qua:: pe r dilecti onem opera tur, fructum ejus et utilit atem sentiunt: tertios por ro
sacramentaliter sinwt e t spiritualiter; hi au te m sunt, qui ita se prius
probant et instruunt 1 ut ves tem nuptialcm induti ad di vinam han c
men sa m accedant.
ln sacramentali autem sumptionc se mper in Ecclesiâ Dei mos
fuit, ut laici a Sa cerdo tibus communionem accip erent, Sacerdotes
aut em celebrantes seipsos comm u!' icaren t ; qui mo s, t anquam e x
traditi o ne Apost olicâ desce nd ens , jure ac merito retineri debet.
Dernu m autem pa te rno affec tu admo ne t sa nc ta Synod us, hor·
tatur, rogat, et obsecra t per vicerc mi se ri cord ia:: Dei n os tri, ut
omn e s et singuii, qui Christian e nom ine cense ntur, in hoc unit at is
signo, in hoc vin culo caritatis, in hoc concordia:: symbolo jam tandem aliquando conveniant et con corden t memoresque tanta: Majestatis, et tam eximii amoris .l esu Christi Domin i nostri, qui dilcctnm animam suam in .nostr:I" sa lut is prctiam, et carne m suam
nobi s dedit ad rn~nducandum; hre c sac ra mysteria co rporis et
sanguini s e ju·s, eâ fide i co nsta ntiâ e t firmitate, eâ :rnimi devoti one, ac pietat e e t cultu c1~e dant e t vene rentur, ut pane m illum supcrsuh sta ntialem .freq11('11ter suscipere possint; et is ve re eis sit
animcc vita, et perpe tua sa nitas m en ti; c ujus v igore co nforta.ti ex
huju s miserx peregrin ationis itin ere ad ccelestem patriam pervenirc Yalea nt, eumdem pn nem Angelorurn, quem modo sub sacri s
vclaminibu s edun t, absque u!J o vela mine manducaturi.
Q uo ni a m autem non es t sa ti s veritatem di cere, nisi dete ga ntur et refellantur e rro res; pl acu it sa nct:::e Synodo hos Canones
suh jung ere, ut omnes jarn agni tâ Catholicà do ctrin â, intelligant
q11íJque l ]lHC ab ili is hrereses cav e ri vitarique debean i.
'

1
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CANONES

Can. 1: Si .quis negaverit, in sanctissimre Eucharistiae sacramento contmen

~·ere,

reallter et substantialiter corpus et sangui-

ne~ una cum a~1m.ã, et divinitate Domini nostri Jesu Christi, ac

promde totum Chr 1stum, sed dixerit, tantummodo esse in eo ut
m signo, vel figurà, aut virtute · A. S.
Can . 2. Si quis dixerit, in ~acrosancto Eucharisti~ sacramento. remane:e. subst~ntiam panis et vini, una cum corpore et sang_ume Domm1 no;tr~ Jesu Christi; negaveritque mirabil<!m iliam et
s!ngularem c?nvi:r~r~nem to~ius substanti~ panis in corpus, et totms_ subst~n_ll~ ~·1m m _sangumem, manentibus d unta 11:at spcciebus
p_ams et vim, quam. qu1Jem conversionem catholica Eccles1a aptiss1me. transsu~sta~t1at1onem appellat; A. S.
Can . .1. Si quis negaverit, in venerabili Sacramento Eucharistiae st.ib una.q uàque specie, et sub singulis cuj usque speciei partibus, separat1one factà, lotum Christum contineri · A. S.
_ Can: 4:· Si quis dixerit, peractà consecration'e, in admirabili
Euch_ar1suae sa~r~mento non esse corpus et sanguinem Domini
nostri Jesu Chnsti, sed tantum in usu, dum sumitur, non autem
ante vel _post; et in hostiis seu parciculis consecrntis. quae post
commum?e.cm reservantur vel supersunt, non remanerc \'erum corpus Domm1 ; A. S.
. Can: 5: Si quis dix~ri~, vel praecipuum fructum sanctissimae
Euchansnae es~e rem1ss10nem peccatorum, vel elo.'. eà non a!ios
elfectus provemre ; A. S.
Can 6. Si quis dixerit, in sane to Eucharistiae sacramento Christum, unigenitum Dei Filium, non esse cultu latriae 1 etiam externo, adorandum; _atque ideo nec festivâ peculiari ce Jebritate venerandum; neque m pocessionibus, secundum Jaudal:ilem et universalem Eccles1ae sanctae rltum et consuetudinem solemniter circumgesta~dum, vel non publice, ut adoretur, p~pulo proponendum, et eius adoratores esse idolatras · A. S.
Çan. -;. Si quis dixeri~, non licere s~cram Eucharistiam in sacra.rio ~esc:rvari, sed st~llm post consecrationcm ast:mtibus, 11ecessano d1stribuendam ; aut non licere, ut ilia ad inti rmos honorifice
deferatur ; A. S.
. C'!n· !?. Si quis dixerit, Christum in Eu.:haristi;i ex hibitum, spir~tuahter tantum manducari, et non etiam sacramentalitcr ac reahter; A. S.
9· Si quis negaverir, ornncs ct singulos Christi fideles utri~sque ~exus, cu!T! ad annos discretionis pervenerinr, teneri sin!lu~
hs anms, saltem tn Pa~chate, ad communicandum juxta praece .
ptum sanctac matris Ecclesiae · A. S.
Can. 10. Si quis dixerit, non'li•ere Sacerdoti celebranti seipsum
communicare ; A. S.
_Ca11. II. Si quis dixerit, solam fidem es se sufficientem praeparauonem ad sumendum sanctissimae Eucharistiae sacramentum ;
A. S. Et, n<! t~.ncum Sacramenturn indigne, atque ideo in mortem
et conde~nat1onem sumatur, statuit, atque declarai ipsa sancta
Synodu s, 1~hs, quos con_scicrttia peccati morialis gravat, quantum~umque et1am se ~ontntos existiment, habitâ coriâ confessoris,

um.

necessario praemittendam esse Confessionem sacramentalem. Si
quis autem contrarium docere, praedicare, vel pertinaciter asserere, seu etia!'l public~ disputando, J._;.;:ndere praesumpserit, eo ipso
excommumcatus extstat.

Doctrina de Communione aub utrâque specie,
et parvulorum •
(Sess. XXI)

Cep. 1. Laico•, et Clerlooe non oonflolente•, non ••·
trlngl jure divino ed Communlonem sub
utrAque epeole
ltaque sancta ipsa Synodus, a Spiritu Sancto, qui Spiritus cst
sapicntiae ct intellectus, Spiritus consilii et pietatis, edocta, atque
ipsius Ecclesiac judicium et consuetudinem secuta, declarat ac docet, nullo divino prnecepto laicos, et clericos non cenficientes,
obligari ad Eucharis1iac sacramentum sub utràque specic sumendum, neque ullo paclo, sal\';t füle, <lubitari posse, quin illis alterius
specie Communio ad salutem sufficiat. Nam, etsi Christus Dominus in ultimâ Coem! venerabile hoc Sacramentum in panis et vini
speciebus instituit, et Apo~tolis tradidit; non tamen ilia institutio
et traditio eo tendunt, ut omnes ChriHi fideles statuto Domini ad
utramqúe sreciem accipiendam astringantur. Sed neque ex sermo·
ne illo, apud Joannem sexto, recte colligitur, utriusque speciei
Communionem a Domino praeceptam esse, utcunque juxta varias
sanctorum Patrum,et Doctorum interpretat1ones intelli~itur . Namque, qui dixit : uNisi manduca1•eritis carnem Filii hommi~, et biberitis ej us sanguinem, non habebitis vitarn in vobis• z ; dixit quoque: «Si quis mnnducaverit ex hoc pane, vi1·et in aeternum• J. Et
qui dixit: nQui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,
habet 1•itam aeternam u • : dixit etiam: nPanis, ~uem e~o dabo, caro mea est pro mundi vità» ~. Et denique, qui d1xit: «Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego
in illo» 6 ; dixit nihilominus : "Qui manducat hunc panem vivet in
aeternum» 7•

Cap. 2. Eooleslee potestaa olroa dlapensatlonem
eaoramentl Euoharlstlee
Praeterca declarai, hanc potestatem perpetuo in Ecclesià fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salvâ illorum substantià,
ea statueret vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum
sacramentorum venerationi, pro rerum, temporurn et locorum ''ª·
Cfr, A. Theiner, ob. cit . vdl. Ú, p. 3 e •cs.
Jea VI, S4.
'.I Joa. VI,~ ..
4 Joa. VI. SS.
5 Joa . VI, 5!.
1

:i

6

.lo~ .

~7-

- Joa. VIVI., Sq.
t heologia· Dogmatiça-Vol. t;i.•
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rictate, mngis cxpcdirc judicarct ... ld autcm ~postolus non ob.sc.urc visus cst innu1ssc, cum a1t : «Stc nos cx1st.1met hom<?, ut mm1~
tros Christi et dispensatorcs myst.eriorum l>etD 1 ; ª!quc1ps1!m q~t
dem hac potestnte ust1m esse, salls .:onsrnt,_ cum 10 . mu~trs al_us,
tum in hoc ipso Sacramento, cum ~nlmaus i:ionulhs c1rca eius
usum, aCetera, inquit, cum v.:nero, d1spo1:iam» 2 ., Quare agnoscens
sane ta Ma ter· Ec;clesia han~ ~u.am rn aJ.mrn1strat1.o!'e _sacra~ento
rum auctoritatem licet ab mmo Chnstwnae Rehgioms non mfrcuens utriusque specie.i ~st.is fuisset, .tamcn prof;res!.u _te~pons l~
tlssime jam immutatà 1lla_ consu(!tudrne , gra\'lhus et )US!Js c~us1:>
adductà, bane consuetudmem suh aller:1 spccrc commllrncand1 ar,probav.it, et pro lege h ~1be~dum dccre:rt : quam reproharc, aut SI·
ne ipsius Ecclesiae auctontatc pro hb1tu mutare, non lrcet.

DA SS.

quidam falso asscrunt, non secundum ipsius Christi institutionem
sub utrâque specie sumatur ; A. S.
Ca11 .· 4. Si quis dixerit, parvulis, antequam aJ annos discretionis pervencrint, necessariam esse Eucharistiae comrnunionem;
A. S.

dane. Tridentini decreta et canones de
sacrificio Missae 1
(Sess. XXII)
Cap. 1. De lnstltutlone saorosanctf Mlsaee
saorlflolf

Oap. 3. Totum et lntegrum Chrlstum, ac verum
Saoramentum sub quâllbet specle sumi
Jnsupcr declarat, quamvis Hcdcrnptor nost?r, ut antca dict.um
est, in suprem;! illii Cocn;I h oç ~anamcn~um in duahu s sp.ecreuus
institucrit, et ;\postohs trnd1dcr1t, t;1111cn tatc12du111 esse, etram sub
alterà tantum specie totum atquc 111tcµrnm _Chrr..;tum, .vcrumqu:
Sa.:ramcntum sumi ; a..: propter(;a, qu_od aJ ln1Ltum attrnct, n~lla
gratià, nec_e~sarià ad salutem, eos Jclraudan, qur unam spec1em
solam acc1pmnt.
,

Cap. 4. Parvuios non obligari ad Communlonem
sacramentalem
Denique eadem sancta Synod 1.1s docet, parvulos usu_ration!s ~a
rentes nullà obligari necessnatc ad .sacrnmcntalem f, uchans.uae
comm~nionem : siquidem per ~apt1s.m1 lav ,1cnim rcf\ener'.lu,. e!
Christum incorpora ti, adeptum iam. hl1orum Dei gratram m ilia
aetate amittere non possunt . NcqL1e rdeo .tamcn <lamn:111da e.st antiquitas si eum morer.1 in qui~H ~s dam lo.:1s :1hquando scn·av1~. _Ut
eriim sdnctissimi illi Patres sur la.:11 prohah1k~1 .:ilusnm pro 1.lhus
temporis ratione habucrunt; rta C(;rtc cos null;1 saluu,; nccc~s1tate
id fecisse, sine contro1• c1·~i<i i.:1·edcndum cst.
CAl\O~ES

Can. ·,. Si quis dixe~it, .ex, l?ei praecepto vel necessita te s'.lh~
tis omnes et smgulos Chrrstl fidclcs utramquc s_pccrem sancuss1mi' Eucharistiae sacra menti sumcre dch er.::; A. _s. .
.
Can . 2. Si quis dixerit, Sanctam Ecclcstan~ Cathohcam .non J.ustis causis et rationihus adductam ÍllJSse, ut l~ucos, at.que t:llam <;:le;-icos non conficientes, sub panis tantummodo spccrc commumcarent aut in eo errasse ; A. S.
.
. .
.
3. Si quis negaverit, totum rt 1_ntcgrnm Chnstum. omi:uum
gratiarum fontem et auctorcm, suh una panis spcue !'.um1, qu1a 1 ut

Can.
1

J. Cor . IV,

2 I.

1.

Cor. Xl, 34.
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Quoniam suh priori Test;tmento teste Apostolo Paulo, propter
Lcvitici sac.:rdotri imhecillitatem consummatio non erat; oportuit, Deo J>atrc mise~i..:ordiarum ita ordinante, sacerdotem alium
sccundum ordincm Mckhisedech surgcre, Dominum nostrum Jcsum Christum, qui possct omncs quotquot sanctificandi essent,
consummarc, ct ad pcrfc..:tum ad<lucerc. 1Is igitur Deus ct l>ominus noster, etsi scmd scips11m in ;1d au.:is, morte intercedente,
Deo Patri obla turus crat, ut a eternam illic rcdemptionem operaretur : quia rnmen per mortem sacerdotium ejus extinguendum
non crat in cocn:I novissimii, quii noctc tradebatur, ut dilectae
sponsae suac Ecclesiae visibile, sicut hominum natura exigit, relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentarctur, ejusque memoria in finem usque saeculi
pcrm;incret, mque illius sulutaris virtus in remissionem eorum,
9uae a nobis quoti<lie committuntur, peccatorum applicaretur;
Sacerdotcm secundum ordinem Melchisedech se in aetemum constitutum <leclarans, corpus et sanguincm suum suh speciebus panis
ct vini Deo Patri ohtulit; ac suh c;1rundem rerum symbolis Apostolis, quos tunc novi Ttstamcnti sa,·erdotcs constitucbat, ut sumcrcnt, tradidit; et cisdem, corumquc in sacerdotio successorihus, ut otforrent, prac.:cpic per hacc verba : •Hoc facite in meam
commcmorationcmu 2 , uti scmpcr Catholica Ecclesia intellcxit, et
docuit. i\am, .:clchrato ''cteri l'ascha, quod in memoriam exitus
de Jl•:i.:vpto muhitudo filiorum Israel immolahat, novum instituit
Pasch;i, scipsum ah Ecclcsi;i per sacerdotes sub signis visibilibus
immolandum in memoriam transitus sui ex hoc !llun<lo ad Patrem,
quando per s11i sanguinis etfusionem nos redemit eripuitque de potestatc tenebrarum, ct in regnum suum transtulit.
Et haec quidem ilia munda oblatio est, quae nullâ indignitate,
aut malitià offercntium inquinari pote.t : quam Dominus per MalachiarJ? 3 «nomini suo, q~od magnum fut~r.um esset in gentibus,
in omm loco mundam oAercn<lam • praed1x1t : et quam non obscure innuit Apostolus Paulu s, Corinthiis scril>ens 4, cum dicit, •non
posse eos, qu1 parti..:ip:itione mensae dacmoniorum polluti sunt,
1

2

Cfr . A. li1 ci 11c.:r, 1Jli. l." it. vol. 11. p. ~...;,
l.uc. XXII, 111.

:• Mulad1. 1.

11·.

"I 1 Cor. X. 21.
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propter~a pia :\fa~er Ec::le o; ia ritus qu<? sdflm ut scilicet qua~dar:n

mei:isae Domini par.ticip~s fü:rÍ••; per mensam altare utrobique intelhgens. Hnec demquc ilia est, quac per varias sacrifi..:iornm naturae et_ legis t~mp~rc,. similitudine~ figuralHtur .; utpote qua~. hona omma,. per ilia s1g111ficata, velut dlori1m ommum con~ummatio
et perfecuo complec1t11r.

Cap. 2. Sacrltlclum visible esse propltlatorlum
pro vivia et defunctls

Cap. 6. De Mlssâ, ln qua solus Sacerdos communloat

Et. quonia~ i~ di v1~0 hoc sac~ificio, quo~l in \tissà peragitur,
ide~ 11le Chnst.u~ contmctur, et mcruc-nte 1mmo latur, qui in ;irà
cr';ICIS ~emel se1psum crucntc obtuht, Jocet sane ta SynoJ us, sacrific1um IStud vere prop1t1atori11m ess<:. per 1psu1rque tlcri, ut, cum
v~ro ccrde; e/ rectct fide , cum metu et rc~·e rcntià , co11trit1 ac poc".'tent.es ad_ Deum ~cccdamus, m1scncord1am . con5e t}uamur, ct f;rauam mveniam.us 111 auxilio oprortuno. Hu1as qu1ppc oblauone
pl~catus Dommus, trr'1f1am et d()l111m poe11ite11ti.w conadenç cri·
mm3: et. peccata, etia~) ingc n_tia dimitti!. t:na . enim eadt:mq~~ est
hostr~, idem nunc otte rer:s Sacerd~tum. mmrsterio, qui seipsllm
tunc m cr~ce. obtulit, sola otferen~l1 rn!lonc divcrs;\. Cujus cqui~_e~ oblat_10~1s c·ru~ nrn_e, mq.uam',tructus pe r ~1;in ,c uherrimc per1..1p1uncur . t,tntum abe~t, llt JIJJ rcr hanc lJUOVIS. modo J e rogetur.
Q~ar~ non solu'.11 pro fü!elium v1vorum pecca11s, poc nis, sati sfact1on1bus, et alus necess1tat1bus, ~cd et pro Jcfun.:tis in C:hristo
nondum ad plenum purgatis, ritc, juxta Apostolorum traditionem
offertur.
'
.

si

Cap. 3. De Mlssls ln honorem Sanctorum
Et qua.mvis

i!1

submissa Yo.:e, :ilia rero el;it1ore , m 1\11 ssa 1'ronunt1arcntL;r, ins!ltuit . Caercmonias item mlh ibuit, ut mvsticas hcneJictiones, lumi na thy:i1iam:ita, vestes, aliaqu e id gc1Ú.is mulu, ex Apostolicâ disciplirnl et traditionc, quo et m;ijcstas tanti sacrificii commend;iremr et mentes fidclium rcr h:i cc visibil ia rcligionis ct pietatis signa
aJ 'rerum altissimarum, qun c in hoc sa crificio latenr, contemplation e m cx cilarcntur.

hon.orcm et memoriam Sanctorum nonnullas in-

te~du_m Missas ~.ccl es1a cel<.!brare consuevcrit; non tamcn illis sa _

cnficaum ol_forn <loc e t, scd I?eo s~l~. qui illos .:-oronavit : unde ne.::
Sacerdos d1~ere solet. : «C?,ftcro ~1b1 sacrificium, Pctrc, \'cl Paulc ..
sed De~ de. 1ll?rum v1 c t.or!1s grat1,11s agcns, enru!11 p:itro.:-inia implorat, ut 1i:is1. pro r:ob1s •i:iterceuere digncntur m co<:I is 'luorum
memoriam tac1mus m tcrrrs.
'

Cap. 4. De Canone Mlssae
_ Et .cum . sancta san..:t~ a~minis~rari ~onvcniat, si.:que hoc ommum sanct1s~1mum sacnfi<::1L~m ; l:'...cdcs1a Catholi.:a ur digne reverenterqu~ o.flcr~t~r, ~e pen:1pcretur, sacrum C a noncm multis ant~ saecul1s mst11u1t, 1ta _ah omni ~rrore purum, ut nihil in co contmeatur, quod non max1mc. sanc!llatcrn ac pict:Jtcm quamdam redoleat, ~e~tesque. <?flcrc~11um ln Deum erigat ; id enim constat
tum ex 1ps1s Don11111 vcrh!s, tum ..ex. Ap.ost?lo~um trmlitionibus, ac
sanctorum quoque Ponufkum pus mstttutiombus.

Opwrct qu i.lcm sacros ;111~· 1a ~v.nodu s , ut in singulis Mi_ssi~ fi.
deles :i,;tantc s, non solum spmtuali aflectu, scd s:1cramentah ctiam
Euch:irÍ5ti:it: pcr.::cptionc communicarenr, quo ad cos sanctissimi
hujus sn c rifkii fructus 1:hc.:rior _r ro vcnirc.:~ : ncc tar:icn, si id non
sempcr fü11, p:«1ptcrca .\1.-sas dia s, 1n qu1bus solus Saccrdos sacram c ntalitcr c·ommuni.::ll, ut prl\·arns Cl 11l1.:1tas damn;1t, scd probat,
atquc <tdeo commcndat, ..;iquidcm illae qta~que Missae \'.e:c c~m
rnunc s ce nscn dehent; pan101 qu o d 111 eis populus sp1ntual1ter
communicct; partim vcro , qu o d a puh ii;:o E;:.:lcsiae ministro non
pro se tantum, sed pro omnihus fiJelilm ~, qui aJ Corpus Christi
pcrtinent , ccldirc ntur.

Cap. 7. De aquâ, ln calice offerendo, vlno mlscendâ
i\ "lonct dcinde sancta Svnod11 s, prac.:c pt u m esse ab Ecclesii\ Sa·
cerdo tibus, ut aquam \'Íno Ín ,·ali.: e otl~rcntlo mis.:crcnt ; tum quoJ
Christ u m Dominum ita focissc.: crcdatur, tum C'tiam qui;i e lacere
cjus aqua simul .:um sanguinc c.xicrir,quoJ s.acrun~cntum h:k mix:
1io11c rc.:olitiff; ct cum aqu :1c 111 Ap ocalyps1 beat1 Joannis popuh
dicantur, ipsius populi tidc.:li s cum c a pitc Christo unio repraesentatur.

Cap. 8. De Mlssâ vulgarl llnguã passlm non celebrandá, et mysterlls ejus populo expl!candls
Etsi Missa m:ignam contineat populi fidelis cruditionem, non tamen c xpc dirc ,·is um est Pa11·ihus! 11t rnli-;:1ri pas~im 1.inguil celebra rctur. Ouam ll hrem rc1e11t o 11 ' ,14uc ('ut11squc 1-.c.:lcsia c antiquo,
ct a San~· 1 ;i Homan il l-:çclc~ !:i , o mnium Ec·dcsiarum matre et ma gist r ;·,, probaro ri1u, ne. oves Chri~ti ernrianl , nc:v~ pa1Tuli panel!l
petalH, c.t non sll 4111 trang;it e is, n'anJat sancta S)·nodus Pas_tonbu s, ct smgults curam a111111arum gcrcnt1bu s, .ut trcqu~ntcr rnt~r
'Vlissun11n cclehr;1tione"1 H :I pe r se , vcl rer ahos ex 11s, quae tn
Missii !egun1u1· a!iquid c>-ronant; atquc inter c~tcra sanctissi:ni
hujus Sa~ritici_i n.1ystcrium aliquoJ t.lc.:larcnt d1ebus praesemm
Domm1c1s et tesus.

Cap. 9. Prolegomenon canonum sequentlum
Cap. 5. De solemnlbus Mlssae sacrlfloll caeremonlls
. C:imquc n:Hura hominum ca sit, ut non facilc 4uc:11 sine admimculis extcnonbus aJ r<:n:m divinarum mcditationcm sustolli .

'

Ouín vero advcrrns n :tcrem hanc, in sacrosancto Evangelio,
Aro~tolorum to:iditionihus, sanctorumquc l'atrum Joctrinà funJa-
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tam fidem, hoc tempore multi dissemin:iti sunt errores, multaqu.e
·a multis <locemur, arque <lisputantur; sacrosancca Syno<lus, post
muitos gravesque his de rebus mature hahitos tractatus, unanimi
Patrum omnium consensu, quae huic purissimac fidci, sacraeque
do.:trinae adversantur, damnare, et a sanct;i Ecclesiâ eliminare,
per subjectos hos canones, constituit.
Can. 1. Si quis dixerit, in J\Iissâ non offorri Deo 1'erum et proprium sacrificium, aut quod offerri non sit aliud, quam nobis Christum ad rnanducandum dari : A. S.
·
Can. 2. Si quis dixerit, illis verbis : •Hoc facite in meam commemorationem•, Christum non instituisse Apostolas Sacrrdotes;
aut non ordinasse, ut ipsi, aliiquc Sacerdotes otforrcnt corpus et
san~uinem suum: A. S.
Can. 3. Si quis dixerit, Missa e sacrificium tantum esse laudis, et
gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrifo:ii in .::ruce peracti, non autem propitiatorium ; vcl soli prodesse sumcnt1,
neque pro vivis et Jefunctis, pro peccatis, pocnis, satisfactionibus,
et aliis necessitatibus otfcrri debere: A. S.
Can. 4 . Si quisdixerit, blasphemiam irrogari s;inctissimo Christi sacrificio, in cruce peracto, per Missac sacrificium, :.iut illi per
hoc derogari : A. S.
Can. 5. Si quis Jixerit, imposturam esse, Missas celcbrare in
honorern Sanctorum, et pro illorum inte•cessione apud Dcum obti nendâ, sicut Ecclesia intendit: A. S.
Can. 6. Si quis dixerit, Canonem Missac errores continere,
ideoque abrogandum esse : A. S.
Can. 7. Si quis dixerit, caeremonias, vestes ec externa signa,
quibus in Missarum celebrntione Ecclesia Catholica utitur, irritabula impietatis esse magis, quam officia pietatis : A. S.
Can. 8. Si quis dixerit, Missas, in quihus solus Saccrdos sacra ·
mentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas : A. S.
Ca11on q. Si quis dixcrit, Ecclcsiae Romanac ritum, quo S 'Jb missâ você pars Canonis, et verba Consecrationis profcruntur Jamnandum esse; aut linguâ tantum vulgari Missam cclehrari dehere;
aut aquam non miscendam esse vino in calice otTcrcndo, eo quoJ
sit contra Christi institutionem : A. S.

j)rologomenos

I. nbjecto, utilidade e divisão d'este Tractad.o

(A) !\o presente Trac~ado é nossa intenção tractar d'aqucllc dom ndmirnvcl, que se chama Eucharistia íou b<'1a, optinrn graça), e é simultaneamente snc'ramcnto e sacrificio : sacramento emquanto contem e produz a grm;a ex opere opera/o; sacrificio emquanto Christo, que n'cllc está presente
sob as cspccies de pão e de vinho, é verdadeiramente immolado.
No Ji·actado do Baptismo dissemos como os
christãos renascem espiritualmente; no 1i·aclado
da Confirmação, como somos robustecidos na vida espiritual; resta por tanto expor como, pelo sacramento da Eucharistia, somos nutridos espiritualmente. E porque a doutrina do sacrificio da missa
tem conncxáo intima com o sacramento da Eucharistia, abrnçamos um e outro no mesmo Tractado.
2. (8) A sua utilidade é facil de reconhecer:
(1) Porquanto, se é muito proveitoso conhecer
a fundo todas as coisas que se referem aos sacra-
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mcntos, reclama estudo singular o sacramento ds
Eucharistia, que é entre todos nobilíssimo. Porquaw
to, contem cm si, não só o graça, mas tambem z
fonte e Auctor da mesma graça. E', alem d'isso.
como que o centro a que se referem os outros sa·
cramentos, assim v. gr. a Ordem refere-se á con·
sagração da Eucharistia, o Baptismo e d Peni·
tenda são ordenados para a sua recepção, e assim
quanto aos outros 1•
()) Alem d'isto, sendo necessario o sacramento
da Eucharistia por necessidade de preceito, e sen·
do o sacrificio da Missa como que o centro deatoda a nossa religião, é maximamente conveniente
que os fieis sejam optimarnente instruidos sobre
todas as coisas que se referem a um e outro, e melhor se preparem para a sagrada communhão, e
assistam com maior devoção ao sacrificio da Mis·
sa.
(C) Finalmente, a maior parte dos Protestantes,
logo desde o principio da Reforma, negaram a existencia real de Christo na Eucharistia e a verdade
do sacrificio da Missa, impugnaram, e ainda impu·
gnam de todos os modos, o dogma da transubstanciação. E', por tanto, de grande ponderação, o refutar os seus erros e resolver as suas objecções.
3. (C) Divisão. A Eucharistia é não só a figura
(adumhratio) da Encarnação, mas tambern a sua
continuação e extenção;
(1) Porquanto, assim como o Verbo encarnado
appareceu aos homens sob o veu da carne, jazeu
no presepio e na sua casa de Nazareth, passou uma '
vida inteiramente escondida, posto que inteiramente divina, assim tambem Christo n'este sacramento se esconde sob as especies eucharisticas, e pas-

sa a vida escondida no 1abernaculo, posto que verdadeiramente divina ;
(a) assim como passou pela Palestina ·fazendo
bem e curando a todos, assim pela communhão
infunde a sua graça nas nossas almas ;
(1) Do mesmo modo que, morrendo na cruz, se
offereceu em sacrificio, assim tambem no altar todos os dias se offcrcce como victima •.
Porisso, a Eucharistia, é simultaneamente o mysterio que devemos crêr, o sacramento que nos santifica ; o sacrifi.cio com que relribuimos a Deus os
nossos officios. Temos portanto, tres capítulos, como se expõe na seguinte synopsc.

o

'

1 Cf. Hurter, n . 379; Le.•sius, de perfect. morihusque divinis 1. XII, e. XVI, n. 129.

S. Thom. 3, q. 65. a. 3.
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i Com as palavras t'le pr
.Escript. <Com.
\ mess~.
.
~s palavras i.la ms1
Art. I.
I tu1çao.
veTdade
Com as palavras sobre
1
presença real 1
\ uso.
da

1

demonstra-se

Trad.
Capit. 1.

?o myste-

/
da pre- \
sença real •

' Com os Padres.
.
Com as Liturgias
j Com a praxe da Egreja .
· Com :i prescripção.

1 Modo comqlie X10 se torna prescnt_
Modo.com que Xto existe sob os e
Art. li.
!\todo da pre- .· pec1es.
1\)-odo c~mo Christo permanece.
sença real
, Corollarw : do culto devido :l Et
1
charistia,
,

~

1.

'W

Art. Ili.
Concordiad'es- 1' ao repugna •Í rectn razão.
! te mysterio }
1 com a razão \ Convem .
, Art. 1. Existencia e natureza.
1

Art. H.
\
Materia e for- '
ma.

t

Capit. IJ.
do sacram. J
da Eu- \
charistia

2. º Varias nomes

_
,

A

TIO

PROLOGOMF.NOS

Art.

m.

Effeitos.

do pão.

Materio.
Forma.

~do vinho.
/da consagração
, de uma e outr:1 .
í Sobre o pão.
i Sohre o vinho.

(Quanto á graça.
1Quanto aos peccados.
1 Quanto ao corpo.

Art. IV. •\finistro.

r da .o~rigação de receber a Eucha-

Art. V.
Sujei<o.

r1strn.
da extenção d'esta obrigacão.
\das disposições requeridas; em geral
com refação á communhão fre( equente.

4. Este mysterio teve varios nomes :
(8) Em razão da materia de que se faz, chamouse pão eucharistico, pão da vida, pão substancial,
pão angelico : estes nomes declaram ao mesmo
tempo a sua virtude e dignidade.
(b) Em razão da coisa que contem chama-se
Corpo do L~·enhor, sacramento do corpo e do sangue
de Christo .
(C) Em razão do fim, chama-se Eucharistia,
(tiizcir-•;l cuja palavra significa duas coisas: boa graça,
porque n'cllc se recebe todo aquelle que é o fim e
a origem de toda a graça ; acção de graças, já porque Christo o instituiu, dando graças, já porque por
elle podemos dar excellentissimas graças a Deus.
(d) Em razão da dignidade, Santíssimo Sacramento, por ser o mais nobre de todos.
(B) Em razão dos effeitos, dize-se sagrada synaxis ,.:;v°'ç,,, ou commu1lháo, porque une com vinculo cstrcitissimo quer os fieis a Christo, cabeça, quer uns com os outros ; ou tambem se chama viatico, porque se distribuc na terra aos viadores como meio de chegar á patria celestial; ou sacramento de amor, porisso que fomenta maximamente o amor para com Deus e para com o prox1mo.
(r) Em razão do tempo e do togar em que foi
instituído ou se celebra, chama-se Ceia do Senhor·,
sacramento do altar.

'

(. Art. I. Noção, existencia e essencia
Capit. III. , Art. ll. Effeitos.
do sa~rif. (.
J\rt_. III.
1do poder de celebrar.
<la Missa
M1mstro.
; <las obrigações do ministro.
Art. IV. Sujeito.

t

3.° Figuras

~

5. A Eucharistia, como dom excellentissimo, e
rv,

1 S. Thom. 3 p. q . 73, a . 4 ; Suarei, in h . artic.; Drouin, 1.
q. 1. ~ 1.; Rini!f, p. 1.
~ S. 17wm 3 p. ;-3, a. 6; Suarer, in h. artic.; Ei11ig, p. 2.
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mysterio ditfü.:il de crêr-se, foi prefigurada de mu:
tos modos :
(1) como si8nal sensível d'este sacramento fc
figurada pela oblação de Melchisedeck, que offere
ccu pão e vinho •, pelos pães da proposição, qu
em cada sabbado eram offerecidos diante da ar
ca 1, e pelo pão subcinericio, que Elias comeu,
lhe foi offerecido por um Anjo, e pelo qual foi ad
miravelmente confortado 3•
(t) Os seus effeitos foram prefigurados quer pcl
arvore da vida, que foi plantada no meio do parai
zo, para ser a pharmacia da immortalidade 4 ; por
que a Eucharistia é como que o centro da Egrej;
e o penhor da immortalidade ; quer pelo manná
que foi divinamente dispensado aos judeus que pe
regrmavam no deserto, como optimo alimento qu1
continha em si toda a deleitação s ; porque a Eu
charistia é dada a nós que peregrinamos na tern
para ser simultaneamente o nosso alimento e de
leitação espiritual.
(C) Chrislo, que se contem n'este sacramento
foi representado pelos antigos sacrificios, pri ncipalmente pela immolação inchoada de Isaac.
(•) Finalmente, o Cordeiro Paschal prefignrava
todas estas coisas: signal sellsivel d'este sacramento, porque era comido com o pão azimo; o effeill
do mesmo, porque, assim como pelo sangue de
cordeiro paschal os Judeus foram protegidos pele
Anjo devastador e libertados da escravidão do Egy·
pto; assim tambem por virtude da Eucharistia so·

mos livres dos assaltos e do captiveiro do demonio ; finalmente, o mesmo Chrislo, porque, assim
como o Cordeiro paschal era immolado e comido,
assim Christo, na Eucharistia é primeiramente immolado e depois é comido 1•
1

S. Thom . 3, q. 73. a. 6.

t
Gen. XIV, 18.
z Le11it.
7 1.

xxm,

III Reg. XIX , 6.
Gen. II, 1 o.
; Exod. XVI, d; Num. XI, G.

1
4
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CAPITULOI

Do mgsrerla aa praseq~a real
Tres coisas temos a investigar: a verdade da
presença real de Christo na Eucharistia, o modo
d'esta presença, e a sua concordia com a razão.

Art. 1. Da verdade da pre•ença Peal
de Chri•to
6. Erros contrarias: 1 .º Entre os antigos herejcs são poucos os que negaram a verdade da presença real.
(1) Os Docetas, não admittindo que Christo tinha verdadeira carne, negavam indirectamente, que
a Eucharistia é carne de Christo. Foram combatidos por S. Ignacio Martyr, já desde o principio do
segundo seculo.
())Na Edade Media, Scoto Erigena (IX sec.),
homem douto mas amante de novidades, escreveu
por uma maneira de tal modo obscura sobre apresença real, que a muitos pareceu que a negava, posto que· por alguns tenha sido julgado isempto de
um tal erro '·

------

. 1 Cf. J. Healy, lreland's Ancient schools, Dublin 1890, p.
583 e seg.; Chricstlieh, The Life and Doçtrine of J. Scot Erig.,
Gotha 1860.
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CAPlTULü 1

.· •

Porem, Berengano, natural de Tours, arcedia·
go And;g_avense na Galia (sec. XI), negou que a
Euchanst1a fosse o verdadeiro corpo de Christo.
como se vê da sua obra da Sagrada Ceia•; porem
refutado por Lanfranco e por outros, e condemn~
do por muitos Concilios realisados, quer na Fran
ça, quer na ltalia, depois de muitas tergiversações
retractou finalmente os seus erros'·
(a) Renovaram o mesmo erro Petrobrussiano
(sec. XII), os Albigenses (sec. XIII) e, segund
muitos, Wicleff, precursor dos Protestantes, post
que, segundo alguns, não combatera a presenç
real, mas a transubstanciação 3•
7. 2.º A maior parte dos In11ovadores negaram
do mesmo modo a presença real.
(1) Luthero não ousou regeitar este dogma, porque, como elle confessava, está declarado com nimia evidencia na .Escriptura; porisso, na Confissão Augustana (1530) se lê: «A respeito da Ceia
do Senhor ensinam que o corpo e o sangue de
Christo estão alli verdadeiramente e são distribuídos aos que o comem, na ceia do Senhor, sob as
espedes de pão e de vinho, e exprobram os que;
ensinam de outro modo» 4 •
!
Por muito tempo os Lutheranos ensinaram ª i
mesma doutrina; porem, hoje, muitos d'elles, prin_!
j

' Alrog, Histoire de l'Eglise, vel Chun.:h History, vol . li, ~ ·
2o6; Hejele, Histoire des Conciles, vol. +, p. 703 e seg.
·:
t
Affirmam c'!mtudo alguns que Be~en.!:\ario não negara a
pre.sença real, mas somente a transubstanciacao; pareceu com·
tµdo. á _maior parte que elle só conhecera à presença dynamica
ou virtual.
3 A respeito d'estes vê Alrog, ob. cit. § 234, 236, 279. Os
Petrobrussianos diziam que Christo deixara aos Apostolos o po·
der de consa~rar, mas não aos seus successores.
4 De Crenã Domini docent quod corpus et saneuis Christi
vere adsint et distribuantur vescentihus, in crenâ Domini, sub spe cie panis et vinis, et improbant sccus docentes. Em Schaff, Crceds
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cipalmentc na Allemanha, põem em duvida a presença real.
(b) Os sacramentarios, isto é, ~w!ºnglo e Ec~
lapandio, ensinaram que a Eucha.nsua nada mais
é senão signal ou figura de Chnsto; segundo o
primeiro upvo (é)
t:órma da consagração de~e
traduzir-se por c<s1gmfica•, de modo que o sentido é: «Este é o signal do meu corpo» 1 ; segundo
o ultimo 'J•~iu, (corpo) significa o mesmo que.figura do
corpt>, d~ modo que o sentido é: isto é a figura do
mcn corpo . D'aqui deduziram que Christo não é
comido realmente, mas só pela fé.
(C) (.'a/JJillo, para seguir um caminho mcdio entre Luthcranos e Sacramcntarios, ensinou que o
corpo e o sangue de Christo estão 1•irtua/menle na
Eucharistia, assim como o sol está presente á terra pela sua virtude ou pelo calor.
(d) A maior parte dos A11glica1zos 1, depois _de
algumas variações ensinaram o mesmo erro, e am-

".ª

1 Hoc est sig11um corporis mei . Zwing~i? illustra da ma·
neira seguinte o scL1 systema : nCum paterfai;i1lias peregre pro·
fecturm nobilissimum annu~um su~1m, m _quo imago ~u~ exp:essa
est conjugi m;1trifam1li:r h1s verh1s tradl!: En me t1b1 mar1tum,
qu~m absentem teneas, et qu<? te ohl~tes . ~am ille pa~erfami_lia~
D . N . Jesu Christi typum ger11. Is emm ab1ens. E~cles1re c~n1us1
suu.: inrngincrn suam in ca:nre sacramenlO reliqutt» . (Zwinglro
opera, t . 1J, (l · ?~9). Ahrai;aram este erro mu1~os protestante.s
modernos, pnnc1pi1lmentc os que se chamam /1beraes; cfr . L1·
chte11/lcr ger. oh. cit · p. 7~P · ,
.
.
l
Eis as palavras que se Icem no art . XX Ylll_: ".C~na Domini non cst tnntum signum muture be11evolent1re Chrtsllanorum
intei· sese, vt:rum potius est sacra!11cnt~1m nostrre per mortem
Christi rc<lemptionis. Atque a<leo nte, d1~nei et cum ~de ~Utl}CR·
tibus, pams quem frang!m~s, _est commumcauo_corpori~ ,ch;1s~1;
similit !r poculum bened1c11on1.s e.s t ~ommumc_at~~ sangu111.1s Çhn~
ti . Panis t:t vini transsubstan~1at10. m Euchan~ua ex sacris llttens
probari non potest, ~ed apcrt1s Scr1pturre ve!l;i•s adversa~ur, sac~a
mcnti naturam ever~lt, et multa.r'-!m supersuuonum ~ed1t oc:as10nem. Corpus Christ1 datur, acc1p1tur _e t manducatur m cama, ta.n tum ccelesti et spirituali rati~ne . Me.dmm autem qu_o corpus Chnsti accipitur et mam1ucatur m cama, fides est. (Em Scha.ff, ob.
cit . p . .505 -Soü).
Theologia Dogmatica-Vol. 6.0
.+

of Christendom1 vol. lll, p. 13 .
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Demonstraremos o dogma catholico contra as
cavillações dos Protestantes, quer pela Escriptura
quer pela Tradição.
'
§ 1.

ÁRGUMENTos DA EscRiPIURA

I' A presença real de Christo na Eucharistia
demonstra-se pelas palavras da
promessa 1
g . Para melhor se entender a demonstracão
é permittido C:istinguir tres partes no capitulo

l
Ccena est fraternre charitatis signum ... ipsa quoque Chrismortem pru generis humani salute in memoriam revocat .. .
M<>nducare ejus carnem et ejus sanguinem bibere, nihil aliud est
quam nostram vitam ejus prieceptis et exemplis conformare».
(Clarke, Manual ofUnit. belief,p. 48).
• 2
Si quis negaverit in SS. Eucharistire sacramento contineri ~ere, realiter, et substantialiter corpus et sanguinem, una cum
ammâ et divinitate D. N. Jesu Christi, ac proinde totum Christuín;
s~d dixerit ~antummodo e sse in eo, ut in sig no, vel figurà, all(
nrtutc1 A. ~.
·
.
tl

~ex~

to de. S. João: na primeira ( r-25) descrevem-se
os m1!agres de Christo, multiplicando cinco pães
e caminhando sobre as aguas; os quaes, mostrando o seu poder, preparavam os animos para crêr o
qu~ havia de annunciar a respeito do pão euchanst1co; a se~unda refere o sermão do Senhor (z66o); a terceira, porem, declara os effeitos produ·zidos pelo sermão.
Em segundo Jogar, o mesmo sermão alem do
exordio (26-34), em que Christo exhorta ~s Judeus
a p~ocu.rarem a co.mi_da espiritual, contem duas partes mteiram.ente d1st111ctas : na primeira (3 S-4 7) que
começa assim: «Eu sou o pão da vida>' 'll affirma
que é o pão da vida, no sentido de que ~odos os
que querem ser salvos, devem crêr n'elle · norem
'1:
'
na segunda (48-59) 3, que começa do mesmo modo: «Eu sou o pão da vida)) 4, declara pela segunda
vez, que é o pão da vida em sentido inteiramente
1

~

.Toa. VI, 48-59.

Ego sum p<1nis vitre.
" Alguns auctores, especialmente antigos julgaram que a
scHunda pnrte começa do. vers. 51, por~m, Wiseman provou, com
fni tcs argumentos exeget1cos, que devia admittir-se a divisão que
fnzc111os nossa ( Lcct. on Real pres., Ject. 1).
· '
1
Ei;n surn panis vita:.
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diverso, isto é, emquanto promette que nos dará
a sua carne a comer e o seu sangue a beber.
Na verdade, reconhecemos de boa vontade que
a primeira parte pode entender-se da fé em Christo, posto que alguns dos catholicos não queiram
entender isto; pois, dizem que na primeira se trata da Eucharistia, mas com menor clareza, e que
na segunda se declara mais explicitamente a nature{a d'esta comida. Mas, diga-se o que se disser
sobre esta controversia, affirmamos, contra os Protestantes, que a segunda parte d'este sermão, não
pode entender-se metaphoricamente, mas que deve ser entendida da comida verdadeira e real do
corpo de Christo.
E para demonstrarmos isto, provaremos duas
coisas: 1 .º que se abre passagem (v . 48) do pão da
vida, que recebemos por fé, para o outro pão da
vida, a saber o pão encbari~tico, que não é outra
coisa mais senão o corpo de Christo; 2.º que as
palavras devem entender-se do pão eucharistico
propriamente e não do metaphoricamente. t
10. i.º No versículo 48 abre passagem d'um
pão para outro inteiramente diJJerso. Primeiro que
tudo, é perrnittido advertir que o versículo 47
<<Ámen, amen vos digo» conclue optimamente a
primeira parte do sermão, ao passo que o versicülo
48 <<Eu sou o pão da vidan começa ajustadamente
a segunda parte, não sendo outra coisa mais que
a repetição da proposição geral enunciada por
Christo; porque o sentido é: cu sou o pão da vida

1 Encontra-se este argumento d ese nvolvido clara e elegantemente por lViseman (ob _ cit., lect. I-V.). Cf. lvfctldonat, Comment. in Joa . e. 6; Franrelin, th. 3; Co1·!uy, Spicilegium, vol.,
V1 p. 336 e sei:;.; Pesch, n . 576..
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d'um outro modo mais alto que já agora vae ser
declarado 1 ; mas alem d'isto,
(a) Occorre uma nova phraseologia ou modo de
fallar novo; as palavras «comer a carne, beber o
sangue)>, que Jesus Christo nunca empregou · na
primeira parte do sermão, é muitas vezes empregada na segunda parte . Mas estas palavras não
podem referir-se ao mesmo pão; porque no modo
de fallar dos Judeus, as palavras •pão, comida>),
são na verdade empregadas no sentido metaphorico, para designar a doutrina ou fé 2 , mas nunca as
formulas «Comer a carne, beber o sangue», foram
empregadas para significar «crêr n'alguem>> ; mas
apresentam um sentido inteiramente diverso, isto
é, éalumniar alguern, como abaixo se provará.
(b) De facto, na primeira parte Christo, explica
as suas palavras da fé em si mesmo; «Quem vem
a mim, não terá fome, aquelle que crê em mim, jámais terá sêde» 3 (3 5); e, pelo contrario, na segunda
parte declara que a comida, que dará, será verdadeiramente a sua carne: «a minha carne ·é verdadeiramente comida» (5 6).
(C) O pão de que se tracta na primeira parte é
dado pelo Pae (32, 39, 44), ao passo que o segundo pão é dado por Christo (5 2 ); pelo primeiro, va._
mos a Christo, attrahindo-nos Deus, (3 5, 3 6, 44,
45); pelo segundo Christo é comido por nós e habita em nôs (57). Por conseguinte, a questão nã.o versa sobre o mesmo pão, havendo differença entre
os dadores e os e._ffeitos de um e outro.
1 ·A este argumento accresce o parallelismo entre a primeiru e a segunda parte, como optimamente o declara C. TViseman_.
oh. cit., lect. I.
~ Cfr. Isa. L V, 1-2; Prov. IV, 5; Eccli. XX!V, 5.
:i
Qui ve11it ad me non escuriet, qui credit in me non sitiet

unqunm.
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(d) Confirma-se pela intima connexão da segunda parte com a instituição da Euçharistia na ultima ceia; porque Christo promette uqui o que deu
na ceia, e o que confrontar attcntamente as palavras de João no capitulo sexto, com as palavras dos Evangelitas que descrevem a instituição
da Eucharistia, não pode deixar de ver que n'um
e outro se tracta da mesma coisa : porquanto, assim como Jesus diz aqui: ((Se não comerdes e
beberdes», assim na ultima ceia diz: (< comei ... bebei» ; assim como aqui falia da sua carne e do seu
sangue, assim alli diz: (( Este é o meu corpo, este é
o meu sangue» 1 •
As palavras do pão Eucharistico na segunda parte, devem ser entendidas no sentido proprio. Prova-se.
(A) Pelo proprio texto; porque, por um lado, o
sentido proprio é claro, e obvio, e por outro lado,
o sentido metaphorico repugna absolutamente. O
sentido proprio é obvio; porquanto, Christo'.cmpre1 1. 2.º

ga palavras que são por tal modo claras que logo
apresentam á mente o sentido litteral:
(a) affirma claramente que o pão que dará, é
a sua propria carne: ((O pão que eu darei, é a minha carne pela vida do mundOJ> 2 (52);
(b) Como os Judeus murmurassem, sob comminação de morte espiritual, preceitua a manducação da sua carne: «Se não manducardes a carne
do Filho do homem iJ. . 3 (54);
.
(C) o mesmo preceitua sob promessa de vida
1
.
Hoc est corpus meum . . . hic est sanguis meus. Gfr. ·Bossuet, La Céne, 33" jour. Isto concedem-no não poucos Protesrantes modernos, como O/shausen, Delitrch, Stier, Keil, Ellicott,
Hand y Comment., St John, p. 435.
:!.
Panis, quem ego dabo, caro mea est pro munji vitâ.
Nisi manducaveritis can1em Filii hominis ...
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eterna: (< Aquetle que come a minha carne . .. tem
a vida eterna ii 1 (5 5);
..
(d) assignala a razão d' esta manducação, a qual
exclue o sentido metaphorico: ((Porquanto, a minha carne é 11erdadeira111ente comida, e o meu sangue é 11erdadeira111e11te bebidaJi 2 (56); verdadeiramente quer dizer o mesmo que propriamente;
(e) declara o seu eJfeito, que consiste em o mesml1 Christo perínanecer em nós e nós n'Elle: (<Aquelle que come a minha carne permanece em mim. e
eu n'ellei) 3 (57) . Mas todas estas coisas nada mais
apresentam á mente senão a manducação real do
verdadeiro corpo de Christo , de maneira que se
estas mesmas palav ras fossem proferidas do pulpito .por um ministro Protestante, sem advertencia
prévia, seria julgado pelos seus como papista.
Por outro lado, vê-se a mesma coisa da impos-

sibilidade de admittir o sentido metaphorico no caso
presente; porquanto, as locuções ((comer a carne,
beber o sangue d,alguem ii são empregadas metaphoricamente n'algumas línguas orientaes ; mas
n'cste · caso, pelo uso recebido entre os Judeus e
Orientaes, significam urna coisa só, isto é, que algucm é calumniado ou perseguido, como v. gr. se
diz em Job 4 ; «Porque rnoti vo me perseguis e vos
-· --l(icimanducat meam carnem . . . habet vitam retemam.
2 Caro enim mea vere est cibus, et sangui s meus vere est
potus. . _ .
.
.
:l Qm mandu cat meam carnem .. . m me man et, et ego m
illo .
1 Qua re persequimini me et carnibus meis saturamini? Joh.
XIX,.:22; cf. Ps. XXVI, 2; Mich. III, 3; Eccles. IV, 5; Galat. _Y,
i5. Encontrarüs muitos exemplos d' estes em Wiseman, ob. Clt.,
lcct . II. Isto mesmo são obrigados a confessai-o os Protestantes;
nssim lViner, (Lexicon Man. Hebr. et Chald.; Lips 1828, p. 874) .:
.. Jlinc tropice alicujus frusta (vel c.arnes) comedere ; quâ ph~as1,
ctinm in Targum, et in N. T. Synaco frequentata, ohtrectat10 et
c.1/11111nia cxprimitur. Assimiiantúr se. calumniatores canibus rabicli~, qui frusta corporibus avulsa a vide devorant». Nem d'outro mo-
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saciaes das minhas carnes?» Porquanto, se os Protestantes querem interpretar metaphoricarl!ente as
palavras de Christo, devem attribuir-lhes o sentido recebido entre os Judeus e traduzir assim as
palavras do Evangelho: «Se não me calumniardes ... não tereis a vida em vós)) 1 • Ora isto repugna absolutamente. O mesmo deve dizer-se da formula «beber o sangue» que entendida metaphoricamente exprime maldição pessima 2 •
Nem aproveita dizer com alguns Protestantes,
que as palavras manducar e beber se entendem muitas vezes entre os auctores tanto sagrados como
profanos de receber a doutrina. Porquanto, aqui
trata-se da locução complexa ((comer a carne e beber o sangue» que não se entende senão de injurias e perseguições notaveis 3 .
do se exprime Gesenio (Thesaurus. ~ips. 1?29, t. II, p. 91): «Ve~
ram formulae rationem dudem recte mtellex1t Al;en Esra, eum qm
clam alterius famam lacerat, instar ejus esse rnon(lns, qui carnem
ejus arrodit». Oppõe um texto de Job (XXX!, 31) : «Quis d.et de
carnibus ejus ut saturemur»? Mas sem fundamento por exammado
o texto hebraico, o sentido é: «Quis reperiet aliquem qui de carne (i. e. victu) ejus non sit saturatus»?, ou por outras palavras se
declara, que uma alimentação abundante, fôra dispensadr. por Job
aos seus hospedes e pobres, do mesmo modo taes palavras devem
ser entendidas litteralmente e não metaphoricamente.
J Nisi meipsum calumniaveritis ... non habebitis vitam in
vobis.
2
Cfr. Levit. III, 17; Vll, 26; Sap . XI, 7; Apoc. X VI, 6; Isa.
XLIX, 26.
~ Isto mesmo reconhece-o o protestante Tittman (Meleternata sacra, Lips. 1816, p. 274): «Provocant ad usum loquendi
scriptorum profanorum qui usi foerint verbis edere et bibere de eo
qui imbuitur alicujus doctrinâ, ut eam suscipiat et probet. Atque
quidem verissimum est, scriptores grreços et latinos u.surpâsse verba edere et bibere hoc significa tu: eos vero hoc tal! modo usos
fuisse formulis edere carnem et bibere sanguinem alicujus id doceri potest ne uno quidem exemplo•. Porisso, D. Alford (Greek
Testament. in h. loc.) regei ta as interpretações rne~aphüncas
d' este logar como absurdas, mas ao mesmo tempo, propoe esta explanacão como litteral ('!): «Christi carnem manducare idem est
ac in vitâ nostrâ interiori illius corporis a mortuis excitati mysteriurn exprimere, et quidquid hujus corpo:is ad _nos p~rtineat, i~
digerere ac in nostram carnem assumere; Item b1bere e)US sangm-

(8) Pelo contexto confirma-~e a interpre~aç~o
litteral e propria; porque nas ditas palavras Chnsto ensinou o preceito: e< Se não comerdes a carne
1
do Filho do homem ... não tereis a vida em. vós n ;
e na verdade, sob a forma emphatica que tem. q uasi a força de juramento : «Am~n, amen vos digo>>.
Mas o legislador, fazendo a lei, deve foliar claramente, principalmente quando falia com tanta emphase, e, ou omittir inteiramente as metaphoras,
ou usar sómente d'aquellas que podem se: ente:1didas sem difficuldade; e na verdade, Chnsto nao
foliaria claramente n'este Jogar ·se se entendesse
que fallava metaphoricamente : porqu~nto, L~ma
metaphora tão inaudita nem podia ser 111te~1d1da,
nem de facto foi entendida pelos Judeus, e ate m~s
mo por quinze seculos fo~ inintell_igivel pa:a a maior
parte dos christãos; e a111da hoje com d1fficuldad_e
pode ser entendida pelos Protestantes, que continuamente se exfon;arn por encontrar novas exposições: logo.
.
(C) Peio modo de e11te11der dos ow•mtes e daratão de obrar de Christo.
.
Porquanto, elle não quena com certeza ~nganar
os seus ouvintes. Mas se fallara metaphoncamentc, com certeza que os enganou; porque, d'um lado os Judeus entenderam as suas palavras no sentid~ proprio; porisso que disseram : «Como pode
~m nihil aliud est quam in vitâ nostrâ interiori 1 ob~atre l?ro p~c
cato satisfactionis mysteriurr, . e;cprimere, et .qu1dqmd s'.lt1sfact10nis effusique pro nobis san~um1s ad nos pertmeat, 1d d1gerer.; .ac
in nostrum assumere sangumem». Todos podem ver que esta 1:_1terpretacão é nimiamente forçada e é para admirar que u~1 va'.ª?
t!ío douto não podesse ter encontra~o :ima oi:tra melhor . «N1h1~
sune veritatem catholicre interpretat10~1s .m~g1s probat quam vam
l'rotcstantium conatus ad verba Chnsn diverso modo exponen-

du» ·

1

· · ... non h abeb"t'
Nisi manducaveriti> carnem F··1··
111 h omm1s
1 is

vitn rn ir1 vohis.
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elle dar-nos a sua carne a comer 1 ?ii (53): certamente que não se oppõem á necessidade da fé,
tendo el!es já acquiescido depois da exposição feita
por Chnsto; mas oppõem-se á manducação da sua
carne; e, por ou!ro lado; Christo que com uma paiavra podia explicar facilmente a coisa, em vez de
explicar e modificar as suas palavras, como costumava fazer em coisas de grave ponderação, quando os seus ouvintes não e:itenderam as suas palavras, pelo contrario, antes as exagera, affirmando
u?la e mais vezes com maior clareza que lhe ha·v1~ de dar a sua carne a comer, e até impoz o preceito de comer a sua carne, de maneira que não
só os Capharnaitas, mas tambem alguns dos seus
discipulos logo, porisso, o abandonaram (67).
A força d'este argumento melhor se perceberá
pelo seu modo usual de obrar com os seus discipulos.
Porquanto, quando não entendiam as suas locuções metaphoricas, algumas vezes por Elle empregadas, ou por simplicidade ou ignorancia, costumava explicar-lh'as, principalmente quando se
tractava de coisas que diziam respeito á salvação,
para não induzir os discipulos a erro.
·
~ssim se portou com Nicodemos que tinha ent~nd1do a regeneração espiritual em sentido matenal 2 ; do mesmo modo obrou com os Apostolas
que tinham entendido litteralmente as suas palavras do fermento dos Pharisens 3.
·
Pelo contrario, quando a sua doutrina tinha sido rectamente entendida, não obstante desagradar,

aos ouvintes, Christo costumava repetil-a emphaticarnente.
Temos exemplos em Matheus t, onde Jesus disse para o paralytico : «Os teus peccados te são
perdoados» 2 ; porquanto, murmurando os escribas,
mais explicitamente reivindica o poder de perdoar
os peccados; em S. João a: Porquanto, tendo Christo affirrnado implicitamente que elle era mais velho que Abrahão, contradizendo os Judeus, declarou mais explicitamente a coisa 4 •
Mas no nosso caso, quer os Judeus quer os
discipulos, entenderam as palavras do Senhor no
sentido proprio, como se vê de todo o contexto, e
na verdade, em coisa grave, ttecessaria para a salvação.
Porem, o divino Mestre que conhecia isto muito bem, e com uma palavra podera explicar que
fallava em figura, não deu explicação nenhuma a
este respeito, mas até permittiu que muitos dos seus
discípulos se retirassem: ccEm vista d'estas palavras muitos dos seus discipulos recuaram para traz
e já não andavam em companhia d'elle» 5 (67).
E com effeito, se realmente os ouvintes foram
enganados, a sabedoria e a bondade de Christo exigiam que um tal erro fosse corrigido : porquanto,
aquelle que viera salvar o que tinha perecido, não
podia permittir que muitos dos seus discípulos perecessem por causa d'uma metaphora, sem culpa
nenhuma, mal entendida.
t

Quomodo potest hic nobis suam carnem dare ad manducandum.
2

J

Joa. III, 3-8.
Matt . XVI, 6-12.

Matt, IX, 2-7.

2

Remittuntur tibi peccata tua.

3

.Joa . VIII, 5 1 -59.

4

1

59

Hanc fuisse Cbristi communem praxim optime demonstrnt :viseman (lect. III) _ex multis Evang~lii lo els, prresertim Joa:
Ili, 5, Matt. XVI, 6-11 , .Joa. VIII, 21 , VI, .-i3, Matt. IX, 2,
Joa . VIII, 56-58 etc.
~ Ex hoc multi discipulorum ejus abierunt retro, et íam non
cum illo ;1mbulabant.
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Logo, os seus ouvintes tinham entendido no
seu verdadeiro sentido as palavras do Mestre; logo, Christo, queria que as suas palavras fossem ouvidas no sentido obvio e proprio.
·
(O) Pelo consenso dos Padres .moralmente unanimes, os quaes, afóra alguns poucos, entendem litteral~
mente as ditas palavras da Eucharistia: «Porqu anto,
a nenhum auctor bom ou mau, antes de Luthero, veio
á cabeça o dizer que n'este logar se n ão tracta da Eucharistia. Se ha quem d·11ida leia Origenes ; (hom.
in Num . XVI. 2), leia C.rpnano (in liv. de Ccenã
Dom., in livro de Orat. Domini, et liv. l contr. Jud.,
c. XXll), leia Híllario (liv. VIH de Trinit. ), leia
Baszlio (ln reg. moral. reg. 2 r, e. 1), leia Chr.rsostomo (h )mil. 4S et 46 in Joa. ), leia Epiphallio (Hreres. 5'.>), leia Ambros~ (li v . de Sacrament., e. 5) 1,
leia Agostinho (liv. 1 de pecc. mer. cap. 20 et 24,
et liv. I contra Julian um et serm. 2 de verb. Apost. ),
leia Jeronymo (Comment. in cap. r ad Ephes. ), leia
Theophilo (liv. 11 Paschal. ), leia Grego rio Nyss . (ln
Ecclesiast . et liv. de perfecti christ iani homini s formã), leia C.rrillo (hoc loco) ... Todos os Concilios
que citaram este Jog ar, entenderam-no do SS. Sacramento da Eucharistia, o Ephesino, o Tridentino, o Cone.
Cabilonense, o Cone. Senonense. Agora mais ousadamente repito o que diss e no principio, que ninguem , sem
temeridade , pode discord ar em materia, tão grave, do
sentir de tantos Santos Padres» 2 •
·
12. 3. 0 Resolvem-se as dijficuldades dos Protestan-

tes

3•

(A) Christo, no capitulo sexto, não pode fallar da Eu-

charistia; porque um tal sacramento ai nda não tinha si1
Esta obra não foi e~crip ta por S . Ambrosio, mas por um
seu discípulo que imita o es tylo do S. Doutor, e tirou muitas coisas dos seus escriptos.
2
Assim Ma/danado, ob. cit. in vers. 54. Os testemunhos
citados dos P ad res vê-os em Corluy, ob. cit. fo e seg. Na verdade
o Tridentin o não quiz defini·r que o capitulo sexto se entende da
Eucharistia porem a sua mente collige-se claramente da s~ss .
XXI, e. 1, ou de este capitulo citado.
:i As principaes difficuhlades ti ram -se da obra G. Faber,
Christ's Discourse at Capernaum, prresertim ex capite VIII.

do instituido ; mas falia da manducação gue podia fazer-se, quando dizia: «Aquelle gue come a minha carne etc.)) f
·
Resp.: Nego a menor. Porquanto, Christo, antes (no
vers. )2) tinha promettido a Eucharistia sómente para
o temt,o futu.ro e tinha promulgado a sua necessida- .
de ; em segrnda, usando do modo de fallar gue costu. mam empregar os oradores, descreve os seus effeitos
futuros como se foram prese ntes. E isto mesmo t:nha
feito quando fall<JU da necessidade do Baptismo ; porquanto, posto que este sacramento não tinha sido ainda
instituído, di sse : ((Todo aquell e qÚe não renascer ...
não pode entrar no reino Deus)) 2 .
d. (B) Christo falia d' aquella comida gue dá infallivelmente a vida eterna: <<Todo aquelle gue comer d' este pão, viverá eternamente li 3 (S2). Mas isto não pode
dizer-se da Eucharistia, que algumas vezes é recebida
por indignos ,_ ~as só da comida pela fé. Logo.
Resp. : Ctmsto falia da comida que dá a vi da cter~
na, positis poneudis, isto é, com as devidas disposições ;
o gue é verdade com relação :A Eucharistia, a qual ex
se dá a vida eterna, com tanto que seja bem recebida.
Confirma-se pelo que se diz da mesma fé : «Aquelle
que crêr e fôr baptisado será salvo ; aquelle que não
crêr será condemnado>J 1' ; porque ~egundo o confessam
os Protestantes, nem toda a fé justifica, mas só a que
vem acompanh ada das devid as condicões.
14. (C) Christo tracta d a comida necessaria para a
salvação: ((Se não comerdes a carne do Filho do homem ... não t ereis a vida em vós>J (S4). Mas a Eucharistia não é necessaria para a salvacão, pois sem ella
podem os menino s salvar-se.
,
. Resp. : Distzngo a maiur : falla da comida necess ana para a salvação por necessidade de p1·eceito, concedo ; por necessid ade de meio , nego: porquanto, sendo
o discurso dirigido aos ouvintes que eram adultos, estas
palavras, podem restringir-se a elles e aos seus succes5oQui manducat carnem meam, etc.
Nisi qui renatus fuerit . . . non potest introire in regnum
1>ct . .Toa. II!, 5.
:i
Si quis manduca\'erit ex hoc pane, vivet in i:eternum.
1
Qui crcdidcrit ct baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero
11011 nc1fükrit, condemnabitur. Marc. XVI~ 1 ~,
·
·
•
1

•

2
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res e porisso mesmo podem deixar de abranger os meninos. Alem d'isso, aquillo que se prescreve, é a comida, a
qual é regularmente necessaria para conservarmos a vida por milito tempo, mas pode supprir-se por outro modo
e porisso não se preceitua como condição sine qua non.
Porventura não devem admittir isto os Protestantes ainda mesmo quanto á manducação espiritual, ou fé? E
certamente que os infantes não podem em acto crêr em
Christo.
15. (D) O mesmo Christo declara que as suas palavras devem entender-se metaphoricamente, quando accrescenta : ((O Espírito é o que vivifica, a carne não
aproveita para nada, as palavras que eu vos fallei são
espirita e vida» (64).
Resp.: Nego o antecedente; quanto ao texto pode
explicar-se de dois modos.
(a) A palavra ((Espírito» quando se oppóe á carne
não significa sentido espiritual ou metaphorico, como
querem os Protestantes, mas elemento espiritual ou divino de Christo, e o sentido : e a carne só por si não pode vivificar, mas a minha carne juntarr.ente com o espírito, ou com a minha divindade vivifica 1•
(b) A palavra «l!,spi1·ito» quando se oppõe á carne
designa muitas vezes na Escriptura o intellecto do hom~m auxiliado pela g.raça 2 ; emguanto que a carne sigmfica o homem abandonado á sua corrupção nativa ;
porisso, o sentido é : o intellecto espiritual ou auxiliado
pela fé, entende estas coisas, porem, o intellecto carnal, ou abandonado á sua corrupção nativa, não se presta de maneira nenhuma para entender aquillo que eu
disse. Uma e outra solução é provavel. Porem a interpretação dos Protestantes que tomam « espiriton » no
sentido metaphorico, e <ccanze» no sentido litteral, repugna inteiramente ao uso recebido entre os Judeus, co-

1 Assim S. Agostinho, Cyril. Alex., Beelen, Maier, apud
Corluy, 1. e. p. 372. Cf. Matt. XXVI, 41 ; Joa. Ili, 6; Rom. 1, 3 ;

VIII, 5.
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2 As~im Athanasio, Chrysostom., Theophylacto, em Maldo11.1t, in h. loc. Cf. Wiseman, ob cit. lect. IV. Cf, Matt. XVI, 17;
J Cor. li, 14- 15.

mo o confessam optimos interpretes modernos ainda
mesmo herejes. 1

II. A presenQa real demonstra-se pelas palavras da instituição 2
r 6. Aquillo que Christo tinha promettido no capitulo sexto de João, isto mesmo executou fielmente na ultima ceia. Porquanto, na vespera da sua
paixão, depois da celebração da ceia paschal, achando-se os discipulos ainda sentados á meza, «Jesus
recebeu o pão, abençoou-o, partiu-o e distribuiu-o
aos seus discipulos e diz : «Recebei e comei: Isto é
o meu corpo»; ((que vae ser entregue por vós», segundo S. Lucas: «que vae ser entregue por vós»,
segundo S. Paulo: ((E, recebendo o calix, deu graças, e deu-Ih' o, dizendo: Bebei todos d'aqui ; porque este é o meu sangue» 3 . E' evidente que estas
palavras, entendidas no sentido proprio, demonstram invencivelmente a presença real. Affirrnam,
pois, os Protestantes com todas as suas forças que
citas devem ser entendidas metaphoricamente, e
para este fim amontoam textos, onde a palavra <<é))
1

Colligiu não poucos testemunhos dos protestantes o Card.

Wíseman, ob. cit. lect. IV. Assim Kuinoel, (in Joa. VI, 1)3) diz: nSed
haec v~rboru.m interpretatio usu loquendi scriptorum N. T. comproban nequJt ... Praeplacet igitur mihi eorum ratio quibus 1tVEu11-o:
(spintus) est perfectior, sublimior sentiendi ratio quam doctrina
Xti efficit; crápÇ (caro) humilis, vilis sentiendi ratio ... ut adeQ sensus sit, valedicere debetis opinionibus vestris praejudicatis, nam
sublimior tantum sentiendi et statuendi ac operandi ratio salutem
affert; humilis, vilis statuen.di ac sperandi ratio, judaica ilia ratio,
nihil confert ad veram felicitatem» .
.2 Bellarmino, !. I, e. 8-11; Wiseman, lect. V-VII; Fredet,
oh. c1t. p. 60 e seg.; Franr.elin, th. 4-6; de Augustinis, th. 2 ; Pesch, n. 591 e seg.
3
São quatro as narrações da instituicão da Eucharistia :
Matt. XXVI, 26-28 ; Jo.farc. XIV, 22-24; Luc. 'XXII, 19-20 ; I Cor.
XI, :d-25, João, que refere especialmente as coisas que foram omitt idas pelos tres Synopticos, nada diz sobre a mesma instituicão,

pun;m u

http://www.obrascatolicas.com

l]UC

diz da ultima Ceia, suppõe esta instituição.

·

t : . •.<:.•··

CAPITULO 1

MYSTERIO OA PRE$ENÇA REAL.

significa o mesmo que «representa»; e d'ahi concluem que as palavras de Christo nada mais significam senão : isto é signal ou figura do meu corpo. ·
Porem nós com o Trid. (sess. XIII, cap. 1), demon:;traremos, que as ditas palavras devem ser interpretadas propriamente do verdadeiro corpo e sangue de Christo.
E' principio geral que as palavras da Escriptura devem ser tomadas no sentido proprio, senão
·houver razão evidente para interpretal-as de outro
modo 1. Mas no caso presente, em vez de se dar
uma tal razão, exigem antes que se lhes dê o sentido litteral, quer o texto, quer o contexto, quer
tambem outros adjunctos.
17. Se se examina o mesmo texto.
(A) As palavras litteralmente entendidas. são tão
claras, que não podem achar-se outras mais claras
para expôr o dogma catholico 2 ; e, pelo contrario,
A unica razão para recorrer ao sentido figurado é a apparente impossibilidade do mysterio; porem esta razão não t~m va1

lor, porisso que abaixo se demonstrará, qu e aquelle mysteno ~stá
acima da razão, mas não é contra ella ; por outro la.do, nas coisas
de fé sempre devem ter- se diante do s olhos as segmntes palavras
de Chri5tO: «Quae impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt
apud Deum» (Luc . X VIII, 27). Quando Deus revela por pala~ras
claras alguma verdade, ·é imprudencia dizer : Não posso a~mmir
isto porque não entendo. Na .verdade,_ os Protestant~s accenam_ o
mysterio da Trindade, e acce1tam multas outras coisas que nao
podem entender.
.
~
. .
i
«Nos credimus corpus et sangumem Jesu Chnst1 esse vere
et rediter in adorabili Eucharistiâ prnesentia, qui a accepto pane
et vino, 11le qui erat Omnipotens, :;.it: Hoc est corpus mewn, hic
est sanguis meus. Hoc totum argumentum n,)strum. Qu1d vero fi~
mius quid clarius in media afferri potest, ut notum evadat doctnnam 'nostram vere esse Salvatoris doctrinam, quam nostrae fidei
simpljcem enunciationem ponere juxta verba quibus Dóminus noster usus est in hujus dog matis manifestatione ? Hoc est corpus
meum ait Dominus nos ter. Credo hoc essP tuum corpus, respondet
Catho'licus. Hic est sanguis mei!s, adjicit Redem_ptor. Credo ho.c
esse sanguinis tu! figu_ram, s•1bd1t Prot~s~ans. Qm re spondet : Uttque, utique? Qms dicn amen Jesu Chnst1 Joct;1nae ?_ ~athohcus
aut Protestans ?• ( W1seman, Confer. 5; dr. Migne, Demonstrat.
çvani;él. 1 t . XV, p. 1237 ).
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o sentido metaphorico é tão difficil e obscuro que
segundo os adversarios, só depois de muitos 'secu:
los, poude ser excogitado, tão enygmatico, que já
no anno. r 577 se contavam duzentas exposicões
dos hereies, nenhuma. das quaes lhes agradou ·plenamente. E, com effe1to, quando o sentido proprio
é claro, e o metaphorico é obscuro e torcido deve ~om certeza preferir-se o primeiro. Nem ~erve
o dízer que. na lmgua aramaica ou syro-chaldaica,
de que Chnsto usava, não se encontra nenhum
voca~ulo que correspondesse á palavrà significar
e ponsso? .senho~ d~vera usar da palavra «é»
para. expnmJr esta 1d~1a; porquanto, hoje é ponto
avenguado pelos pentos, ainda mesmo Protestantes, que ha muitos modos de dizer n'aquella ling~a dos q~aes Jesus tinha podido usar para exprimJr o sentido figurado 1 ; por outro lado, Marcos,
1 O Card. Wiseman ~ont.ou m~is do quarenta maneiras
or•hoc est sym~olum corpons. me1• na lingua syriaca se :ode
.dizer, e ella nao d1ffere substancialmente da lingua syro-chaldaica
_(!,ecc VII.) ~or outro lado, Drack prova a me~ma coisa quanto á
lmgua aramaica que Jesus usava. (lnscript. hébraique 2 • ed· d
Ro
33) · Ai em d'.isso, e. perm1tt1do
. .
. naic.ver-e
~ mae,. P·
advertir aqui' que
sao. synaca de Matheus, Lucas e Paulo, o verbo substantivo é se
om1t.te de modo que se leia alli: hoc corpus meum ·o que segundo
as leis da gr~mmatica, nada ~ais pode exprimir se~ão a identidade
entre o SUJ~Ito hoc e o predicado corpus. •Protestantes hac super
re .confutat_1, ªl'.tumant Jesul? verba quibus usus est, a rituali ·udatcae Pasc~ans. mutuass~, iuxta quem paterfamilias bucce111 m
su.mens pani:, a1e~at: «H1c est panis aff!.i~tionis quem patres nostr1 manducai ur~t• , agnum q~oqu~ acctptebat, dicens: «Hnc est
corp':s Paschatl~». Porem, Ma1mon1des nos ensina, que estas forrou.las nao foram empregadas. senão d~pois .da dispersão dos Judeus.
~ore~, estas p3la~ra~ : •Htc est pams afihctionis», tomadas no senudo htter~l, nao srgmficam : «H1c est figura panis», mas : «Hoc est
genus pams quen:1 m~nducaverunt patres nostri in die affiictionis».
-Pelo que respeita a outra formu~a: «Hoc est corpus agni», 0 rotestante Sc~oettgen (Horae h~b1·aicae, t. 1, p. 227 e seg.) dem~ns- ·
t.ra que na lmi:;ua syro-chal~a1ca a palavra corpus significa 0 mesmo que re~lzter et veraczter, ou os pronomes . «ipsemet, i sa111et~> '. e ponsso, as.pala~ras: «Hoc est corpus. meum», se ffram
pedtd.i,.:> de cmp;esumo a formula paschal, significariam, contra
Jll(Cl~'tªº e d~SCJO dos P.rotestantes : Hoc est egomet». (Foum·d
1 hcolo8rn DoBmattça-Vol, 6. 0
5 '
·

q~e

http://www.obrascatolicas.com

66

MYSTERIO DA PRESENÇA REAL.

CAPITULO i

Lucas e Paulo, escrevendo em grego, deveram exprimir aquelle sentido figurado, em quanto que pelo
contrario na sua narração empregam palavras que
o excluem.
r 8. (8) Debalde amontoam egualmente os textos em que a palavra ué» significa o mesm.o que
«representa ou é figura)) ; porquanto, exammados
todos os lagares a que recorrem, collige-se que a
palavra é não se entende metaphoricamente senão
quando a coisa de que se tracta, quer por s~rn na.turez.a, quer pelo uso de jallar ou advertencza rrevia, é signal, figura ou symbolo de outra c01sa ;
assim v. gr. exhibindo a estatua de Platão, podemos dizer: «Este é Platão», poryue a estatua é,
por sua natureza, signal,.figura de outra coisa; do
mesmo modo, explicando o sonho, qualquer pode
dizer: «Vi sete bellas vaccas. . . são sete annos de
abundancian i ; porque segundo o modo de jallar
recebido n'este caso, considera-se como explicação
'
.
de um signal; o mesmo pode dizer-se da explicação dos typos do N. Testamento, ou das parabolas 9, porque, pela advertencia prévia, mais ou me:..
nos explicita, o sentido metaphorico apresenta-se
naturalmente ao espirito. Assim v. gr. quando S.
Paulo diz 3 : «Porem a pedra era Christo» ; porque
abaixo accrescenta : «Porem estas coisas foram
feitas em figura)). Mas alem d' estes e outros casos
semelhantes, a palavra «é» entre os auctores, tanto sagrados como profanos, mantem o seu sentido
genuino e litteral.
Porem, no nosso caso, o pão, nem de sua naVie de Jésus-Christ, 3.ª édit. 1884, Paris, t. Il, p. 262, n. 2; traduzido em inglez The Christ the San of God, vol. II, .P· 229_, note·)
1
Septem boves pulchrae ... septem ubertatJs anm sunt.
Matt. XIII, 5.
3 JCor.X 1 4.

turez.a) nem do modo de jallar ou de advertencia
prévia; pode dizer-se signal do corpo de Christo.
Pois quem é que, mostrando um pedaço de pão, se
atreveria a dizer : este é Platão, este é Socrates?
Por outro lado, os herejes não poderam encontrar
nenhum texto da Escriptura d'onde seja permittido
concluir que o pão fóra jámais signal do corpo humano. Finalmente Christo, antes de proferir as palavras: «Isto é o meu corpoii, de modo nenhum
advertiu, nem directa nem indirectamente, os Apostolas de que foliaria em figura ou que havia de explicar a parabol.<;!_; Logo estas palavras não podem
ser entendidas metaphoricamente.
1 g. 2.º Pelo contexto: porquanto, Clzristo, affirma como que emphaticmnente, que aquillo que entrega aos seus discipulos, é o seu proprio corpo;
aquelle mesmo corpo que será entregue por elles,
e o mesmo sangue que será por elles derramado :
porque esta é a força do artigo <Cl:o)), que por muitas vezes se repete no texto grego, como o confessam os mesmos Protestantes com Clark i. Mas um
tal modo de fallar exclue o sentido metaphorico.
Porquanto, se alguem apresentando um velho
codigo manuscripto dissesse: «Este é o codigo da
summa theologica de S. Thomaz, o mesmo codigo
a quem confiou os frnctos das suas meditações, o
mesmo codigo sobre o qual suou trabalhando, etc. 2 »
certamente que se entenderia litteralmente do codiga. genuíno escripto por S. Thomaz, mas não
t
Em vViseman, ob. cit. lect. VI: Omnis fere syllaba graeci
textus, praesertim articuli repetitio, omnino emphatica est>>. E na
verdade no texto grego se lêem estas palavras : ·toucó Écr-ct'I cà nwp.a
ti.ou -r:O úrdp Ü(J.CJ)'J Õtàóµs~Jov ... TO atu.a
µou T Úi;;So üp.wv ixxuvvóp.zvov.
1
2
Hic est codex summae theol. S. Thomae, zpse codex cu1
cnmmisit fructus suarum meditationum, ipse codex super quem
laborando insL1davit, etc
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d' uma mera transcripção ou representação do mesmo codigo. Logo.
20. 3.º Pelos adjunctos das pessoas e das circumstancias :
(A) Os Aposto/os a quem Jesus Christo fallava,
eram homens simples, estranhos ás interpretações
metaphoricas, inclinados a interpretar litteralrnente ainda mesmo as locuções metaphoricas t ; alem
d'isto, testemunhas dos milagres e conscientes da
omnipotencia de Christo, estavam preparados a
prestar fé simples ás affirmações do Mestre, ainda
mesmo difficeis de comprehender, bem certos de
2
que perante Deus todas as coisas são possíveis ;
e Deus mesmo exigia esta simplicidade de fé, nada reprovando com mais acrimonia do que a sua
incredulidade; finalmente pelo sermão referido no
capitulo sexto de João, estavam dispostos a admittir a manducação real do corpo e do sangue do
Senhor. Mas em taes adjunctos, repugna que Jesus uzasse de palavras metaphoricas difficeis de
entender, sem as explicar, principalmente fallando
para os Apostolas «aos quaes foi concedido conhe3
cer os mysterios do reino dos ceus» ; aos quaes
costumava dar explicação das parabolas que os
outros não sabiam explicar ; pois podia e devia
prevêr que os Apostolas haviam de acceHar taes
palavras no sentido litteral. Logo, repugna o sentido metaphorico.
(B) Se considerarmos as circunstancias, Christo,instituindo a Eucharistia, fazia o testamento:
<(ESTE É O MEU SANGUE do Novo Testamento));
2
3
1

X.Uli

Matt. XVI, 11 .
Matt. XIX, 26.
Quibu s da tu m est noss e mysterii.l. regni coelor u,m . Mc1tt .

11,

.

deixava o memorial perpetuo do seu amor· •FAZEI ISTO EM MINHA MEMORIAii.
.
. E ao mesmo tempo impunha a lei de celebrar
~1s~a, e, na verdade, no ultimo sermão que fez aos
disc1pulos antes de morrer ; mas todas estas coisas
mostram que o sentido rnetaphorico é difficil de
entender .
P~rquanto, o testamento deve ser claro, e por.
1ss.o nao deve conter rnetaphoras desusadas e diffice1s de comprehender.
E com effeito, se a palavra ccén se entende figu:adar:-ien~e, um tal modo de foliar é de tal mane.ira diffi~tl que atravez de longos seculos nunca
foi entendido por ninguem.
Nem é P?ra ?dmirar; pois quem ouvindo a um
pae de fa.miha dizer para seu filho: ccesta é a casa
que ~e de1xo ii 1, entenderia estas palavras da figura
ou pmtura da casa?
Alem d'isto, se ~ Euch~ristia é somente a figur~ do corpo de Chnsto, nao pode dizer-se penhor
singular de amor, havendo muitos outros penhor~s do mesmo amor mais primorosos do que uma
simples figura.
Alem . d'isto, a lei deve exprimir-se com palavras om~1rnodar:1ente claras, principalmente quando o legislador Já está para expirar e pela ultima
Ve{ falla para os seus subditos; porquanto, não ha
nen?uma outra opportunidade de explicar as palavras obscuras antes de morrer.
P.or~ outro lado, não as adoçou depois da re~urre1çao, mas permittiu que fossem litteralmente
i~tcrprctadas pelos Apostolas e pelos Padres da
l•,greia, de. modo q~ie, se o sentido metaphorico é
o verdadeiro, por mnumeros seculos muitos dos

.

1•
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seus discípulos entregaram-se á idolatria, ~doran
do como verdadeiro corpo do Senhor, aqu1llo que
não era outra coisa mais que um pedaço de pão
e a figura do seu corpo!
,
. . .
Qual é o christão que pode adm1ttir isto, sem
confessar ao mesmo tempo que Christo, ou é ignorante do futuro ou enganador ?
Logo, repugna de todo o modo o sentido metaphorico.
.
z 1. 4.º Resolvem-se as dijficuldades.

(A) Se a proposição «isto é o meu ~orpo>i 1, se entende litteralrnente, o pronome «hoo (isto) mostra ou
pão, ou especie s. de pão, ou o corpo de Christo; mas nada d'isto pode di ze1:-se ; p~rquar;ito Jwc, nem pod~ ~m os
trar pão nem cspec1c de pao; pois e fa~so que o pao ou
as suas especies sejam o corpo de Chnsto.
Do mesmo modo não pode mostrar o corpo do
Senhor, porque emquanto se pronuncia hoc, ainda_n ~o
está alli o corpo do Se nhor; logo, nã o pode admmirse o sentido littera\.

Resp.:

.

(a) Nego o supposto, po~que hoc, n~ instante . em
que é pronunciad~, nem designa deten:m~zadam e nte_ o
pão nem as especte~ n~~ o corpo de Chnsto, mas ~n
determmadamente s1gmfica aquzllo que te11ho nas maos
que se contem sob as especies; pois é esta. a for~a do
pronome demonstr ativo posto sem substantivo adjuncto
(b) Pode tambem di zer-se provave lme~1te com Ma/danado 2 que hoc designa ? C?rpo de C~nsto; porquanto , nas proposições que s1gmficam aqutllo. q_ue ,se faz
precisamente no instante em gue a p1:opos1ç~o e en~n
ciada, o pronome demonstrat1v~ designa nao aqmllo
que é, mas aquillo que será; ~ss1m v. g r.; aqu~lle que
descreve um circulo pode dizer : cc este e o circulo>>,
posto que, no temp~ em que começa a fallar, o circulo
não exista ainda.

22. (8 ) Christo foliou figur adamente quando disse:
<<Este calix:_ é.º novo testamento ·no meu sangue)) t;
querend o s1 gmficar aquillo que se continha no calix •
logo, t ambem as suas palavras cces te é o meu corpo»
devem ser tomad as figuradamente.

2;

Resp.:
. Nego a co11seq. _;porquanto , en~ todos os povos calzx toma-se metaphoncamente pelo licor que está comtido n'elle : isto m esmo, por outro lado, se entende sufficientemente do contexto , onde se diz : ccrecebei e bebei», pois bebe-se não o mesmo vaso mas o licor que
n'elle está contido; emquanto que, pelo contrario 1 o
pão de modo nenhum se toma, no uso commum p ela
fi_gura do corpo hurnan.o ; poris so me~mo, nega-se' a pandade, e por consegumtc, n wnclu sao d' e lia reduzida;
porquanto, porisso mesmo que é licito usar de metaphora s faceis de entender, de modo nenhum se segue
que podem empregar-se tropos obscuros.
23. (C) Aquillo que se continha no calix é chamado por Christo vinho , ainda mesmo depois da consag.ração: c<Agora não beberei d'este summo da vide» 3 •
logo , o cali x, ainda mesmo depois da consagracão, na~
da mais continha senão vinho.
· '

Resp .:
(a) E' muito provavel que estas palavras tenham
sido 1:ronunciad_as .antes da ~onsa g1:ação 1 depois que Je-

sus tmh a destr1bu1do o cahx do vmho durante a ceia,
como se v ê de S. Lucas 1' ;
(b) se se conceder que as mesmas palavras foram
pronunciadas depois da con sagração, não é para admir~1r que o sa ng ue de Christo fosse chamado genimen viits, como realmente o seu corpo se chama pão s, fazen do- se de vinho e conservando a especie de vinho; do
mesmo modo que o vinho feito da agua por milagre ,
nas bod as de Canaá, se chama agua 6.
!Tic est calix novum testam en tum in meo sanguine. Luc.

1

XXII,

20.

i
:i

1

Hoc est corpus meum.

2

Comment . m Matt ., in h. loc.

1-!oc est cor pus meum.
Non bibam amodo de hoc genimine vitis. Matt, XXVJ,

1

1.11~ . .xxu,.1 7 ~18.

u

Jo, 1 . ll ,~ 1 .

l
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Assim tambcm a var<i de Aarão, convertida em serpente, chama-se todavia vara 1 ; e o cego, apezar de curado, não cessa de chamar-se cego 2 ; assim tambem hoje, na sagrada lithurgia, chamamos as especies consagradas ccpão santo da vida eterna, pão celestial etc . » 3 •
24 (O) Segundo o contexto, as palavras de Christo devem entender-se metaphon·camente; porquanto, a
Eucharistia é sacramento ; mas o sacramento é signal
de outra coisa ; logo, as palavras de Christo devem entender-se do signal do seu corpo.

nha memoria. Porqu:mto, todas as vezes que comerdes
e~te pão e beberdes d'este vinho, annunciareis a morte
do Senhor, até que venha».
E na verdade, não pode excogitar-se um memorial
mais perfeito da paixão do Senhor, ~ue a Eucharistia,
entendida no sentido catholico, onde Christo, realmente
presente sob as especies de pão e do vinho, de novo se
offerece ao Pae.
26. (F) Zwinglzo, por sµggestão d'um certo anjo que
lhe appareceu de noite, tinha proposto uma outra difficuldade, que julgava insuperavel, mas que hoje é reconhecida pel0s doutos Protestantes, como uma !anca fragil; argumentava assim do Exodo XII, 11, onde 'se diz
do cordeiro paschal : ccComel-o-heis assim: cingireis os
vossos rins ... pois é phase (isto é, a passagem) do Senhor>1 1 ; pois o sentido d' este texto é, dizia, que o cordeiro paschal é, isto é, significa a passagem do Senhor;
logo, a pari, este é o meu corpo, quer dizer, o mesmo
que significa o meu corpo.
Resp.: Examinado o contexto, a palavra é não sôa
o mesmo que significa, mas mantem a sua significação
pr~pria : a saber, aqui descreve-se o rito paschal, e depois accrescenta-se, segundo o texto hebraico: phase est
Domino, ou este dia, sagrado, é dedicado ao Senhor;
do mesmo modo que nós dizemos : esta é a paschoa
ou o dia de Paschoa consagrado a Deus.
Esta interpretação apoia-se, quer no conte~to 2, quer
nos togares parallelos 3 • Quasi do mesmo modo se resolve a difficuldade tirada do Gen. (XVII, 10), onde se
lê a respeito da circumcisão: e< Este é o meu pacto que

Resp.:
Disting. a men.; o sacramento é signal de graÇfl, cone.; ·é signal do corpo e do sangue de Chnsto,
nego. Por conseguinte, os Apostolos poderam entender
que a Eucharistia é signal de graça que se produz
n'este sacramento, mas não é signal do seu corpo; ora
isto consta do modo porque referem as palavras do
Mestre, excluindo o sentido metaphorico as expressões
por elles empregadas, em vista do que fica dicto.
25 - (E) Christo instituiu a Eucharistia para commemoração de si: «Fazei isto em minha memoriai> 4 ;
«mas a commemoração não se faz d'uma pessoR presente mas ausente» 5 ; logo, Christo, não está presente na
Eucharistia.

Resp.:
Disting .

.i. men. Não se faz commemoração d' uma
coisa ao mésmo tempo presente e visível, cone.; d' uma
coisa presente mas não visível, nego; porisso que, sendo invisivel, poderia cahir em esquecimento, e deve ser
recordada por uma coisa de algum modo visivel.
E na verdade, Christo está realmente presente na
Eucharistia, mas invisivelmente, escondido sob as especies do pão e do vinho, e porisso, pode e deve ser commemmorado, como mais largamente o declara o Apostolo 6 : «Fazei isto todas as vezes que beberdes em mi-

1

2
3

tionem. Quotiescumque enim manducabitis panem hunc et oalil'cm bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat• 1 Cor.

XI, :.iG .

.

1•

Sic autem comedetis illum: renes vestros acingetis . . . est
f'llÍm pltase (i. e. transitus) Domini .
i
Exod. XII, 27.
3
•
lfrod. ~~' 1 o; ~XXII, 5. «Ros en~uller n_o~avit in originnlt textu non d1c1 tra11s1tum aut Pasclta 'º" Dommz, sed transil11m uut l'ascha "to-:Í Domino. Quae vero Jocutio immutabiliter si1i1nilic.:11 t sacrum aut dicato Domino. Plura prresto sunt exempla.
hn lcHillir in tcxtu hehraico. (Exodi cap. XX, 10): sabbatum (sa~l'lllll) l>omino et (cap. XXXII, 5): dies jestus (sacer) Domino».
ll 'i.1·1•111,m, 1.cc·t . V, p. -i 17, vel Confér. se, ap. Mine, Démonstr .
liv1111K , XV, p. 1·ó'.l).

Exod. VII, 12 •.
Joa. IX, 17.

.Panem sanctun'l vüre reternre, panem ccelestem.
" Hoc facite in meam commemorationem. Luc. XXII, 19.
? Atqui com memora tio non fit prresentis, sed absentis. Assim Scaff-Her71og Encycl. p. 1347
6 Hoc facite quotiescumque hibetis in meam commemora-
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observareis entre mim e vós, e a tua descendencia depois de ti; todas as pessoas do sexo mas~ulino que nas~
cerem de vós, serão circumcidadas >> i . . . Porquanto o
sentido d' estas palavras não é : «isto $igni.fica o meu
pacto, como querem os Protestantes; mas : isto é realmente um pacto e um preceito meu, que se circumcidem todas as pessoas do sexo masculino; como se vê
de todo o contexto 2 •
Pode tambem acrescentar-se que n' um e outro caso
se trata de coisas qúe por sua natureza eram simbulos
de outras coisas, nas quaes, porisso, a pal avra é pode
entender-se metaphoricamente, sem sermos obrigados a
acceitar do mesmo modo as palavras de Christo a respeito do seu corpo, pois não pode ser symbolo de coisa
nenhuma.

a estatua d'um rei, são considerados corno reus do
seu corpo e do seu sangue; offendem, na verdade;
a sua pessoa, mas não o seu corpo.
Pela me-sma razão, se Christo estivera sô metaphoricarnente presente sob as sagradas especies,
o que se aproximasse indignamente poderia, na
verdade, offender a sua pessoa, mas não o seu corpo.
Logo, na Eucharistia, encontra-se o verdadeiro
corpo do Senhor, e não sómente a sua figura .
Confirma-se com as coisas que pouco antes o
Apostolo tinha dito t : << Ü calix de benção, não é,
por ventura, a communicação do sangue de Christo P e o pão que partimos, não é a participação do
corpo do Senhorn? Não podemos, por tanto, communicar com o co1po e o sangue de Christo na Eucharistia, se alli não estiveram realmente; a união
com Christo só pela fé não pode dizer-se accuradarncnte communicação do seu corpo e sangue, mas
somente participação no seu espirita.
Para tudo dizermos cm poucas palavras, os escriptorcs sagrados faliam da Eucharistia em tres
circum stanciás diversas:
(a) Quando Chri sto, ainda mesmo antes da instituição d'este sacramento, prometteu que havia
de dar aos seus discipulos apropria carne e o proprio sangue como comida e bebida, emprega as
mesmas palavras que logo apresentam ao espirito
n manducação real, nem podem torcer-se para o
sentido metaphorico, sem se violarem as regras
npprovadas da hermeneutica.
(b) Na propria instituição affirma, tão clara e

74

1

/

11

•

1

1

III. A presença real prova-se pelas palavras
de S. Paulo sobre o uso da Eucharistia 3
27. Depois de referir a instituição da Eucharistia, o Apostolo accrcscenta estas.palavras sobre
a communhão indigna: «E assim, todo aquelle que
comer este pão, ou beber o calix do Senhor indignamente, será reo do c01po e do sangue do Senhor» 4. Mas aquelle que communga indignamente não pode dizer-se reo do corpo d e Christo, se o
pão eucharistico fôr sómente figura do seu corpo
e não seu verdadeiro corpo ; porquanto, nunca os
Judeus, que comeram indignamente o cordeiro paschal, figura de Christo, se chamaram reus do seu
corpo, nunca aquelles que injuriam a imagem ou
1 Hoc est pactum meum, quod obse rva bitis inter me et vos,
et semen tuum post te: circumcidetur ex vobis omne masculinum ...
2
Cf. Wiseman, 1. cit . p. 209 e seg.; Frawrelin, th. V.
3 Bellarminus, 1. I, e. 12-1 3; TViseman, ob. cit. lect . VIII;
Fredet_, ob. cit. p. 82 e seg.; Fran7elin, th. IV; de Augustinis,
1 cit. p. 43 .
.
4 Itaque quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit
calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. l
Cor. XI, 27.

.

1

Cnlix_ bened icti.onis._..nonne communicatio sanguinis Chrispm·ticipatio corporis Do-

tl .t·~t 1 ~t par;ts, quem_ÍTang1111us, nonne
llllllt l";f . l L11r. X, 1o.
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evidentemente, que n'este sacramento se contem o
seu corpo e sangue, qJe o proprio Luthero 1, depois que se empenhou ~om todas~ as. suas forças
a desenvincelhar-se da mterpretaçao htteral, confessou que não havia .nenhuma outra via para se
escapar.
,
. . . ~
(C) Finalmente, depois de feita a mstltmçao,
quando Paulo descre~e o modo de receber~ a E~
charistia e os seus effettos, fa11a com tanta clareza
do corpo e sangue de Christo, q:,1e ?s s.uas palavras
não só excedem o modo, mas sao inteiramente fa~
sas, se não se admittir que Christo está, .verdadeira real e substancialmente, sob as espec1es consagr~das. Portanto, se ha erro, fom~s enganados pelos proprios auctores. s:grados,. Juntamente com
toda a antiguidade chnsta, como Jª vamos demonstrai-o.
§.

·

n.

A. presença real demonstra-se pela

tradicção

2

Os argumentos tirados da Escript:ira confirmam-se pela tradição, que ~1ostra mam.festamente
que as palavras acima ref~r:das 1 foram htteralmente interpretadas pela tradiçao. Isto consta .
1 Porquanto, escreveu p~ra os Arg~ntinenses: ."Hoc ~ifi?.te
ri nec possuin nec volo, quod s1 Carlosta.dms ~ut ahus quisp1am
ante quinquennium mihi p~r?u~dere potuisset, 10 sacr?m~n.to pr~
ter panem et vinum es~e 01h1l,. 11le m~gno me bei:efic~o s1t;>1 deymctum red<lidisset. Grav1bus emm c:ins anxu~s et m ~ a c d1scut~en
dâ materiâ multum desudans, omi;ubus nerv1.s .extens1s :ne extrtcare et expedire conatus sum, cum ipse persp1c1ebam, hac re papatui imprimis me valde incommodare posse. Ver:im ego me.~ap~ul?
video, nulla evadendi via relicta est; textus emm evangeln 01m1s
apertus est et patens ... .,
.
.
.
2
Exposeram este argument<;> d1~us~ e solidamente os aucto___res d'esta obra, Perpétuité de la foz, prmc1i:almente no_vol.II, p. !87
e seg. eJ. M1gne 1841; Bel/arm. 1. li; _brev1us autem, hcet erud1te,
Franrelin, th. VII-X; Frédet, ob. c1t. p. 89 e seg.; f!urter, n.
40 3_ 4 30, de Augustinis, p. 1, a . 4.; E. B. Pusey, .D octnne of the
Real presence .

77

I. Dos Padres
Escolheremos alguns poucos testemunhos dos
muitos que poderíamos apresentar.
28. 1 .º Já no primeiro seculo, S. Ignacio, discípulo de S. João, condemna alguns herejes ((que se
abstinham da Eucharistia, para não confessarem
que ella é a carne do Salvador Nosso Senhor Jesus Christon 1 (ep. ad Smir 7). Logo, segundo elle
mesmo confessa, a Eucharistia é verdadeiramente
a carne de Christo.
0
2. No segundo seculo, S. Justino, o qual, nascido na Palestina, visitou primeiramente as Egrcjas orientaes ç depois foi professor em Roma, na
Apologia ia ao Imperador Antonino, ensina (n. 66):
ccQue a Eucharistia não é pão commum, mascarne e sangue do Verbo Encarnado» 2 •
.
No mesmo seculo, S. Ireneo, nascido na Asia
Menor, e discipulo de S. Policarpo, que prégou o
Evangelho na Gallia, e foi Bispo de Lyão, affirma
egualmente 1 que o pão eucharistico «é o corpo do
Senhor, e que o calix é o seu sangue» 3 .
3.º No terceiro seculo, na Egreja Latina, Tertuliano delara 4 : «que nós comemos do corpo e do
sangue de Christo)); n'outro logar emprega, na verdade, uma expressão equivoca, donde os Protestuntcs inferem que a Eucharistia é figura do corpo
de Christo; mas, examinado o contexto, o sentido
d e Tcr.tuliano, parece ser este : ,, Aquillo que no V e1 Qui ab Eucharistià se abstinent, eo quod non confiteant11r ipsnm esse carnem Salvatoris nostris J. C.
z Eucharistiam non esse communem panem, sed Incarnati
Vcrhi cnrncm et sanguinem.
l
Corpus Domíni, et cal icem esse sanguinem ejus. Adv.
111.-11.·~. hv. IV, e. iH.
1
Nos corpore et ~anguine Christi vesci. ,Pe Resur. · carnis;

" t!.
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lho Testamento era figura do corpo de Christo, é
verdadeiro corpo de Christo na ultima ceia>> 1 .
Do mesmo modo na Egreja Grega, Origenes 2,
comparando o maná com a Eucharistia, ensina que,
primeiramente, fôra comida em enigma ou em figura, e accrescenta: c<porem, agora em especie, (isto é, na realidade), a carne do Verbo de Deus é
verdadeira comida, assim como elle mesmo diz que
a minha carne é verdadeiramente comida)) 3 •
4.º Já no quarto seculo, os Padres começam a
fali ar mais clara e largamente, porque então já não
estavam em vigor as perseguições.
E assim entre os gregos, Macario Magnes, comrr.entando as palavras: «Isto é o meu corpo>>\ accrescenta: «Porquanto, não é figura do corpo, nem
figura do sangue, como alguns de mente estupida
disseram escarninhamente, mas segundo a verdade é sangue e corpo de Christo>i 5.
Nem com menor clareza falla S. Cyrillo Jerosolymitano 6, quando instrue os ca thecumenos: aguillo que parece pão, não é pão~ mas o corpo de
Christo ; aquillo que parece vinho, não é vinho ..
mas sangue de Christo» 7•
29. Porem, desde o quarto seculo, os testemu1 Illud, quod in V. T . erat sol um figura .:orporis Christi,
factum est verum corpus Christi in ultimà coenà. Cont. Marc. liv.
IV, e. 40;-cfr. Fra;qelin, th. X.
2 Homil. VII in Num.
3
Nunc autem in specie (i. e. realitate) caro Verbi Dei est
verus cibus, sicut et ipse dicit quia caro mea vere est cibus.
4

Hoc est corpus meum .

5 Non enim figura corporis est neque figura sanguinis, ut
quidam stupidâ ment nugati sunt, sed secundum veritatem sanguis
et corpus Christi. Em 'Pitra, Spicileg. Solesmense, Paris, 1852,
t. II, 548.
6 Catech. IV .-Encontram-se muitos testemunhos dos Padres no Brc viario Romano, nas lições do II e JII Nocturno infra
Octav. Corporis Christi.
7 Qui videtur panis, non est panis, sed corpus Christi ; quod
videtur vinum, non est vinum .•. s.ed sanguis Christi.

79

nhos dos Padres tornam-se tão numerosos e claros, 9ue o '?esmo Zwinglio, (De verâ et falsâ relig.).
se v1~ obngad~ ~-confessar, que no tempo de S.
Agostmho, a opm1ao da carne corporal tinha triumphado » 1•
·

Po~em, para q~e se nos torne algum tanto mais
conhecida
a doutrina
dos Padres ' redusimol-a aos
.
.
segumtes cap1tulos 2 :
(a) Os Padres ensinam que entre as figuras da
Euc~a~istia, no Velho Testamento e a mesma Euchanst1a ha tanta differença quanta a que ex.iste
entre a sombra e os corpos, entre a imagem e a
ve_rdade, entre _os exemplares dos futuros e aguelJ~s mesmas c01sas, que por elles eram figuradas :
~onde se segue que a Eucharistia não é. somente
figura do corpo de Christo, mas contem-no realmcn:e (Hierollymus, Salvianus, Chrysost., Athanas.,
Cyrzl. Alex .)
, . (b) Admiram-se os milagres estupendos que
,h.:ompanham a presença real de Christo, isto é,
como um só corpo pode ser destribuido aos fieis
e ao mesmo tempo permanecer inteiro como Je-'
sus na _ultima ceia tenha tomado o seu' corpo nas
suas maos, como é verdadeiramente immolado no
sacrificio da missa (Greg. Nys., Augustinus Chry-

sost .)
(C) Expõem as razões, porque o Salvador quiz
dar a sua carne a comer, isto é, misturar-nos segundo apropria coisa, com aquella carne; pr~cei
t11am do mesmo modo que deve ser tributada summa reveren~ia e até adoração ao seu corpo, e equiparam o crime d'uma communhão indigna ao crillll! de_ l.~~das (Cyril. Hier., Chrysost., Tertul .)
.

•

1

Tcmprn e S. Augustini opinionem de carne corporale J. am

V ll' l rll'.Clll

f UISSC.

l lurtcr, !. .;. 1.ku mai~ larga explicação d 'esta doútrina.
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(d) Servem-se do dogma da presença real de

1

81

CAPUULO 1

Christo, á maneira de principio, pelo qual comprovam as outras verdades de fé contra os herejes. E
assim S. lreneo prova que Jesus Christo é creador,
.porisso, que converte o pão "no seu corpo; S. Cyrillo demonstra a união hypostatica do Verbo com
a natureza humana pelas palavras: «Aquelle que
come a minha carne ... permanece em mim e eu n'elle >> t ou pelo facto, da carne de Christo na Eucharistia ser verdadeiramente carne do Verbo; S. Jreneo
e S. Cyril. Alex. deduzem a resurreição da nossa
carne do facto de comermos a carne do Senhor; e
até mesmo alguns herejes, v. gr., Paul9 Samosateno, os Eutychianos recorrem a este dogma para
estabelecerem os seus erros.
(e) Finalmente, os Padres ainda mesmo no passado, condemnaram clara e equivalentemente os
erros dos Innovadores : pois querem que as pala. vras de Christo na instituição da Eucharistia sejam
tomadas no sentido obvio; ensinam que estas palavras são claras, e nem permittem que este mysterio seja julgado segundo os sentidos, mas segundo a fé ; accrescentam que o pão se converte no
corpo do Senhor, não menos verdadeira e realmente, do que o Verbo se fez carne; negam que a Eucharistia é a imagem do corpo de Christo, ou que
Elle se manduca somente pela fé (Cyril. Hier., Chry-

sost., Justinus, Cone. Nic. II, Anastasius Sinaita,
Joan. Damas., Cyril. Alex. etc.)
3o. Não negamos que alguns testemunhos dos
Padres podem oppor-se á presença real de Christo na Eucharistia. Não julgando conveniente discutir cada um d'elles, daremos alguns principias,
1

1'0·

Qni rní!ndu ça t me<1m carnem ...

i!) me manet 1 et ego in

quer geraes querparliculares, pelos quaes a maior
parte d'elles se podem explicar 1.
.
Primeiro que tudo não é para admirar que se
encontrem entre os Padres alguns logares difficeis
de se entender: porque não ha dogma nenhum contra~ qual não possam citar-se alguns testemunhos
particulares; porquanto, os Padres, não se tendo levantado ainda nenhuma controversia fallavam com
.
'
mais segurança e mais livremente.

(A) Principias geraes.
Devem, portanto, notar-se as seguintes coisas:
(8) Os lagares d~fficeis e obscuros de qualquer
auctor, devem explicar-se segundo a doutrina do
mesmo auctor, mais claramente expressa n'outro
lagar 2 ;
(b) Por outro lado, deve ter-se cm conta a lei
do segredo, que prohibi~, que se expozesse em presenç~ ?e todos com mats clareza o dogma da EuchanstJa, como abaixo daclararemos;
(O) ~nalmcnte, os poucos testemunhos que podem obiectar-se, não uvcram quasi effeito nenhum
entre os fieis, perseverando ellcs por todo o orbe
na sua fé sobre a presença real, e porisso mesmo
1

th.

1().

~.

Dá mais largo desenvolvimento d'estas coisas Franrelin
'

Assim v. gr. S . Agostinho (De doctr. Christ. ] . IH e.
1 ~) a.lhrma que as palavras do Senhor : "Nisi manducaveritis'...•
sao .figurad a;>. Mas n'outro lognr ensina clara e ex plicitamen1e que
<.l'.1:1s10 :sta realm~nte, pr~sente na ~':1charis.tia : «Ch_ristu~ ergo
11 .1. stu .cst. 111 ~er:~a, C.hrzstus zpse 101 occ1d1tur, Chnstus 1mmo1111t~r,· Chr1sn1s 1b1 111 suo co_rpore et sa11gui11e sumitur» (serm 143,
n . .\). l'<Jnss?, deve_m exphca_r-se as palavras obscuras primeira11.u·nte proferidas; e JStO ro?e_taze.r-se, com s. Agostinho (De doctr.
< .h11,t . 1. III, e. 12), _se d1stmgu1r um dupló sentido figurado um
llll'l':llllcnto mctaphonc<?, .outro typico, que, alem d'aquillo q~e as
p11l11\'l'as cxpnmcrn, designa alguma outra coisa; n'este sentido a
1111111.l11~· 117iío du ~orpo de Christo !1ª Eu7~aristiá, posto que real,
1111du d11.cr-sc typ1ca 9a man~ucaçao espmtual, pela qual commu111,·1111111s com a sua vida e paixão (Cfr. Hurter rr . 392
Thcolo1;h1 Dogmatica-Vo\. 6. 0
'
•
6
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não podendo milita~ cont.ra o consenso moralmente unanime da Egreia universal.
(8) Particulares.
. . .
(8) Algumas vezes a Euchanstta e (;bamada pelosi[Padres signal, typo, figura, imagem do .c01~po
de Christo, por isso que é rcali:nente constttmda
d'um duplo elemento, d~s espec:es e do .~arpo de
Christo; porem, as especies do pao e. do "mho, podem chamar-se figura do corpo contido sob aquellas especies, sem que porisso se negue a pr~se?ç~
real t; porem, nunca se affirma que a Echanstla e
somente figura de Christo.
. .
(b) Negam tambem alguns, que na Euchanstia
se contenha aquelle mesmo corpo que nasceu de
Maria Virgem; e isto explica-se, ~a. ver~ade, se
não se perder de vista, que pode d1strngmr-se um
triplice estado do co.rpo de Christo, ~assivel antes
da resurreição, glonoso no ceu, ~ sa~ramental n.a
Eucharistia; porquanto, estabelecido isto, pod~ d.1zer-se com Lanfranco (sec. XI), que a Eu.chanstla
«pod~ dizer-se verdadeiramente o pr?pn? c?rpo
que foi assumido da Virgem, e to?avia nao e e~e
proprio: 0 mesmo quant,o á ess~nc1a .. yorem na?
0 mesmo se attenderes a especw do pao e do vinho li. (Adv. Bereng . c. 18).
(C) Do mesmo modo parece qu.e poucos negam
que nós comemos o corpo de Chnsto : m~s affirmando os mesmos n'outros lagares, que nos o comemos verdadeiramente, explica-se ~st.a apparente contradição, distinguindo uma tnphce manducação da Eucharistia, somente a sacramental, que
1 Isto já tinha adve rtido Gerberto Remense (Syl~ester II,
10o3): .Simpliciter fa t ea mur, quia. figura est (euch a r~st1a), dum
anis et vinum extra videtur: vent:is autem, dum co1 pus et san~uis Christi in Ye rit a te interius cred1tur" (de Cor s . et sang . Do·
rnini 1 n. 4).
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consiste na recepção material do sacramento pelos peccadores; a espiritual somente pela fé e pelo desejo; a sacramental e simultaneamente a espiritual, que é feita pelos justos, que recebem a sagrada communhão 1 ; posto isto entende-se muito
bem, de que modo os justos co_mam, e de que modo não comam os peccadores o corpo do Senhor:
os primeiros não só material, mas tambem espiritualmente; os segundosi rorem materialmente, mas
nãc espiritualmente. Do mesmo modo dizem não
poucos Padres, que o corpo de Christo não se manduca, isto é, não é triturado com os dentes, porque
realmente, são as especies de pão que são trituradas com os dentes, mas não o~proprio corpo.

II. Pelas lithurgias

2

3 1. As lithurgias, como consta do Trai. das
.Fontes Theolog icas (n. 23-24) são um argumento
invencivel da fé da Egreja, quando estão de accordo unanime sobre algum dogma; porem, as lithurgias , não só as modernas mas tambem as antigas,
não só as Latinas, mas tambem as Gregas 1 não só
as orthodoxas, mas lambem as schi smaticas, apresentam taes preces e formulas, que excluem o sentido metaphorico 1 e pelo contrario, significam uma
verdadeira mudança do pão no corpo de Christo . Assim v. gr., na lithurgia de S . Tlziago, o sacerdote, quando recebe a partícula, diz: «Possuo a
1 N'este sentid o diz Agostinho (serm . 131, n. 1): rdllud
manduca re r efi ei es t, et illud bibere, quid est ni si vivere ?... tunc
autem hoc erit, i. e. vi ta unicuique e rit coq1us et sanguis Christi,
si quod in sac ramento visibiliter sumitur, in ipsâ veritate spiritualitcr manduc etur, spiritualiter bibatur•.
2
Cf. Perpdtuité de la Foi, ed . Migne, vol. III, p. 21 q e
~eg.; Renaudot, Collectio liturg. orient. t. II; Rock, Hierurg. sa.::rn, t . li, Apf endi x I; lVilberforce, The doctrine of the H. Eu.;h<tri st, e. li ; dJ A1wustinis, 1. cit . p. 63 ; Pesch, n .650-666,
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ti, que contens os limites da terra; tenh_o nas. ~li
nhas mãos a ti que governas as profundidades, a
ti, Deus, ponho na min?a bo~ca>> 1 •
Assim tambem na hthurgia de S. Marcos, usada entre os Egypcios, e na ~ingua Coptica, ~ sacerdote diz: ((Creio, creio, creio e confesso ate ao u!timo alento de vida, que ella mesma é a c~rne v1~
vificadoras do teu Filho unigenito ... creio que e
verdadeiramente ella » 2 •
Na lithurgia de S. Chrysosthomo, o sacerdote
ora assim antes da consagração: «Converte este
pão no precioso corpo do _teu C~risto >i 3 • •
Do mesmo modo, na hthurgia Ambroszana, na
Ceia do Senhor, lê-se: «Porque desesperaremos
da tua misericordia, nós que recebemos taman?o
dom para podermos offerecer-te urna tal hostla,
isto
0 corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus
Christo ii 4 •
Na lithurgia Gothica ou mo71.arabic~, ? sac~r_do
te ((ora que se nos faça urna Euchansua legitima
na transformação do corpo e do sangue de N. S.
Jesus Christo» 5 •
•,
6
E assim a respeito de outras . Logo, Jª desde
os primeiros seculos, ~m toda,s as partes. da Egreja se seguia que Chnsto esta, verdac!e~ra, _real e
substancialmente, presente sob as espec1es consagradas.

é,

l
Teneo te, qui contlnt!s fin~s terrae; t e in manibus h abeo,
ui regis profunda; te Deus pono m os meum ·
.
. .
q
2
Credo credo credo et confiteor usque ad ulumum spmtum quod sit Ípsa cdro vivifica Unigenti Filii tui ... credo eam
i psam vere esse.
.
Ch .· · ·
3 Fac quidem panem hunc pr~uo~um ~orpus
11st1 t.m ·
1 Ad quid desperare de tua .m.1 se nc ~rdia po ssumus qm tantum munus accepimus, ut talem t1b1 h ost~an: offerre mereremur,
corpus scilicet et sanguinem D_ r:'· .Jes.u. Chr~stz ·
.
5 Ut fiat nobis Euchanstia legmm a m tran sformanonem
corporis ac sanguinis D. N. Jesu Christ~.
li Çfr, 1Visemmi Lect. on th e ,prmcspal doct. 1 lect. XVI.
1

III. Pela praxe da Egreja
32. São muitos os factos que confirmam a fé
perpetua da Egreja sobre este ponto.
1 .ºNos primeiros seculos vigorava a disciplina
do segredo \ (the discipline of the secret) pela qual
era prohibido aos Fieis manifestar aos pagãos os
mysterios da fé, e principalmente o mysterio da
Eucharistia; e até 03 mesmos catechumenos ignoravam este mysterio, e, porisso mesmo, assistiam
somente á primeira parte da Missa, e eram despedidos antes do otfertorio.
E obrava-se assim, afim de se evitarem as calumnias, dos pagãos, que não entendendo este mysterio, accusavam os christãos de comerem a carne
d'um menino e de beberem o seu sangue, nas suas
reuniões. Porem, uma tal disciplina não tem explicação passivei, se a Egreja não crêsse na presença real de Christo .
Porquanto, se a Eucharistia fosse somente cont
Ninguem pode n.cgar ou malsinar a existencia d'esta dis·
ciplina, encontrando-se repetidas cincoenta veres só em S. Chry·
sos1/wmo estas e semelha ntes palavras: «noru nt ínitiati"; consta
que fôra universal porque fazem menção d'ella Agostinho, Atlza11asio, Cyrillo .Jeron ., Basilio, Cl11ysost ., lnnocencio 1 e outros;
donde se segue que ella era de tradição a postoli ca , e tanto mais
que já foliaram d'ella Origines e Tertulian o; com quanto rigor
fôra observada vê-se, já do interdicto imposto aos iniciados, de
não ensinarem a cathequese que tinh am ouvido dos mysterios eucharisticos, a outros ainda nã o iniciados, aind a mes mo que fo;,scm cathecumenos, já do facto dos Pontífices ro'manos se julgarem obrigndos por es ta lei, segu ndo o attesta Innoc encio I, já pelo horror que concebeu Julio I, tendo ouvido, na causa de Athanasio, que se fi zeram interrogações sobre os mysterios eucharisticos,
cst~ndo presentes os pagãos, já porque os perseguidores apesar
de empregarem toda a deligencia, só com muita ob sc uridade podcrnm ter conhecimento d'este mysterio. O fund a mento d'esta
disdplina encontra-se nas palavras de Christo : «Nolite dare sanctum canibus, neque miwais margarit as vestras ante porcos»
( M,111 . VI 1, ÜJ. Parece ter durado no Oriente até ao fim do sec.
V, 1w Occidcntc até ao meado do sec. VI. (Hurter, n. 377.)
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sider_a da como figura do corpo de Christo nada
.
.
'
mais fac1l, _para refutar as calumnias dos pagãos,
do que ensmar que o pão eucharistico não é o seu
verdadeiro corpo, mas somente a sua figura. Logo.
2. 0 Alem d'isto, os fieis, antes de receberem a
Eucqaristia, adoravam-na, segundo o attesta Agostinho, o qual diz (no ps.98): « Ninguem come aquella carne; sem primeiro a adorar)) 1; não ousavam
aproximar-se d'ella senão com a consciencia pura
e com santo temor, e tratavam-na com tamanha
honra que s~ Tarcisio, acolytho, antes quiz morrer do que entregai-a em mãos profanas 2 • Mas
todas estas coisas tem facil explicação se Christo
está verdadeiramente presente na Eucharistia, mas
são difficeis de entender, se a Eucharistia é somente figura do corpo de Christo; logo.
3.º Confirma-se.
(A) Pelas inscrzpçóes antigas, entre as quaes figura em primeiro Jogar a que foi recentemente encontrada no epitaphio de Abercio. Abercio na verdade, sendo Bispo de Hieropoleo na Phrygia, nos
fins do seculo li, dictou o verso qne devia ser gravado sobre o seu tumulo, onde se lê: «Fides vero
ubique mihi dux fuit, praebuitque ubique cibum
ix~w (~isce~) e fonte in~entem, pu~um, quem prehend1t virgo 1lhbata deditque amic1s perpetuo edent
Nemo iliam carnem manducat, nisi prius adoraverit. Coisas semelhantes leem-se em S. Cyrill. Jeron. (Catech. 5 mystagog. ), S. Joa., D.1mascenoque (de fideorthod. l. IV,c.13) diz:
«Accedamus ad eum ardenti desiderio, compositisque in érucis
formam manibus, crucijixi corpus suscipiamus» .
2
,
N'~s~e. sentido tam~ei;i diz Origines (hom.XIII in Éxod.):
«Cum susc1p1t1 s corpus Chrtsu, cum omni cautelâ et veneratione
se~vati_s, ne ex eo parum quid decidat, ne consecrati muneri s aliqmd d1la?atur. Reos enim vos creditis, si quid inde per negligentiam dec1dat".

dum, vinum optimum habens, ministré!ns mixtum
(i. e. vinum aquâ mixtum) cum pane.»
Quasi no mesmo sentido é o epigramma de
Augustodonense Pectorio, onde se lê: cc Salva to ris
s~nctorum sua vem sume cibum; manduca esuriens,
p1scem 1x6uv tenens manibus».
. (8) Pelas pinturas com que frequentes vezes se
pmta nas paredes das Catacumbas: algumas vezes
figura -se por um vaso cheio de leite, coroado por
uma .ª~reola : e, na verdade, a aureola é symbolo
da d1vmdade e denota a presenca real de Christo·
'
'
noutras
partes é representad.'.l sob
a forma d'um'
peixe vivo a nadar nas aguas e levando no dorso
un: aç~fate. onde se contem pão e vinho. Que no
peixe ~ designado Jesus Christo, não ha ·ninguem
qu_e o ignore (De Sacram. 2 1) 1 ; e porisso, a ideia
alh expressa é que Christo se contem verdadeiramente sob as especies de pão e de vinho 2.

IV. Argumento da prescripção 3
33. Adoptaremos o mesmo methodo que em·
pregamos quando tractanws do Sacram. (23).
.E' certo que no sec. XI, isto é, quando Berengano começou a negar a verdade da presença
real, este dogma era já crido universalmente na
l~greja. I~to consta da reclamação unanime que entao surgm contra Berengario; de mnitos auctores
Pois di.z Agostínho tDe Civit. Dei,!. XV!If, e. 23): uHoautem qumq~e verhorum q_ure sun! 111-J~Ü ç Xpt"Tioç 0rnu. l"to'~
~·~r1.~ ~ quod ~st latme -!e~us. C~n stus
.F1!1us Sa/vator), s1 pri111.1~ lm~r~s 1un,1~a~, ent •;(Ou;, 1d est ptsCJs, m quo nomine mysti<.:e mtelhgttur Chrtstus".
~ Outras pinturas da Eucha ristia descreve-as accuradamentc .1. H'ilpert, Fractio panis, i 8q5.
l
Per17_~tuité de la F~i, ed . Migne, t. I, p. 15 e seg. · Liehcrman, de SS. Euchar. Sacramento e . 1 a. 1 · Fredet ob' . ct't
··~ j d l' A11g11st1111s,
. . O b . Clt
. . p. 77. '
'
'
'
•
!' • J.
't

~,un~
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que logo combateram o seu erro e manifestamente declararam que por isto se destroe a fé da Egreja universal 1 ; dos Concilias que condemnaram o
seu erro ; da propria confissão dos poucos discipulos de Berengario que confessavam que a Egreja
errara sobre esta materia até então; finalmente, da
retractação de Berengario 2 •
Quanto á Egreja grega, consta a mesma coisa
~as lithurgias que acima citámos; da profissão de
jé que os Gregos exigiam aos Sarracenos convertidos para a fé, em que o convertido professava que
o pão e o vinho consagrado é verdadeiramente o
corpo e o sangue de Christo, assim como dos testemunhos clan >S dos theologos, até mesmo schismaticos 3 •
Porem, um tal dogma não poude introdusir-se
em toda a Egrejct por mudança, quer sensível, quer
i zsensivel; porquanto, se fôra se11sivel, o au-:tor, o
hgar e o tempo em que um tal dogma teria sido
inventado, seriam conhecidos pela historia.
E na verdade, os Protestantes nem podem assignalar o auctor nem o Jogar nem o tempo d'esta
invenção.
Affirmararn alguns que Pc1schasio RJadberlo,
L Porqua.nto, esc.re_via lanfranc, Arceb. Cantuaren_se (de
corp. et sangume Domm1, e. 22), fallando para Berengano: «Si
verum est quod d e corpore Christi tu credis et astruis faisum est
quod ab Ecclesià ubique gentium de eiidem re credit~r et astruitur. Omnes enim qui chris tianos se et esse et dici lretantur, veram . Christ~ carner;i, verumque ejus s~nguinem,, u traque su mpta
de,VJrgme, 11? hoc Sa~ramento se pe rctp e re gloriantur. Interroga
universos qu1 latm re hngure nostrarumve litterarum notiti a m percep_eri:nt. Interroga Gr::ecos, Armenos, seu cuju slibet nationis
chnsuanos quoscumque homines. Uno ore hanc fidem se ·testantur habere. Porro si universal is Ecclesi::e fides falsa existir aut
nunquam fuit Catholica Ecclesia, au t penit».
'
2 Cf. Alrog, Church History, vol. li, § 206.
3 Vê alguns d' estes testemunhos em Assemani, Bibl. orient.
t. II, p. 39 1 178; t. III, part. 2', p. 209 e seg.; Pesch, n. 648.
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monge Corbeiense (sec. IX) fôra o inventor d' este
dogma; mas em vão. Porquanto, como poderia
um frade desconhecido persuadir aos Bispos de todo o mundo catholico, até mesmo da Egreja Grega, que n'aquelle tempo se tinha afastado da unidade, da verdade do dogma de que toda a antiguidade guardara profundo silencio? Porventura
não se teriam muitos opposto a uma tal novidade 1?
E na verdade, os auctores que viviam no mesmo tempo, como Rabano exprobraram Amaro na
verdade algumas locuções do monge, sobre o modo como Jesus Christo está e é comido na Eucharistia; porem, elles mesmos professaram a doutrina
da presença real, afóra talvez Ratram110, de cuja
mente se duvida 2.
Por outro lado, se Paschasio tivera sido inventor d'este dogma, como podem explicar-se os testemunhos dos Padres anteriores, nos quaes se encontra claramente a mesma doutrina?
Nem tambem pode admittir-se egualmente a
mudança i11sensivel; pois quem poderá crêr que
uma doutrina nova, contraria, logo á primeira vis.
' Contra o.s Zwinglianos assim argumenta um varão que
11111gi1em pode accusar de suspeito, lessing, (Berengarius ofTours,
t"rn11plcte works, eJ. Lachmann. (vol. VJII, p. 8 14). Adverte na
vndade qu e Zwinglio affirmara irracionalmente que a Egreja pri111itiva sq;uira que a Eucharistia fôra um mero s1gnal que de modo nl'nhum continhn a Christo; porquanto, se, como diz Zwinf41in, ho_uvc no sei;ulo IX tanta s e t.am_:'lnhas_ dispL~tas, quando se
1111roduz1u na Egrep a transub stancia çao ; nao tenam surgido outrns 11n1ito maiores, quando começou a ensinar-se a doutrina da
J'l't'~t:n~·a real, a qual, a dar-lhe credito, foi desconhecid a dos pri111r·iros christiíos? A hi storia guarda sil encio absoluto a este re spt•i111. l.ogo, vigorava d esde o principio a fé na presenca real.
~ l'uschasio tinha dito que na Eucharistia estava o ~iesmo cor1"> l}lll' 1111sccL1 da SS. Virgem. Isto desagradou a Rabano (supra, n.
.11111 _porc.:111, c.:lle sentia rectamente sobre a prese nça real, como
~·· l '_ l' d1.1s 11ala.vra_s q~1e escreveu : «Quod c<;>rpus et_ sanguis Domi111 (111 l'.t1«'1anst1:1) s1t vera caro verusque slt sangu1s, unusquisque
1lr•l11·1 ,T.,derl', 111issc tcncre confiteri pariter et in cu nctanter asse11·1·1• lidl·!i •" . (lfo1 J\Iig1w, t. CXll, 1510).
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ta, aos sentid.0;; e á razão, e tão strictame11te con·
nexa com a praxe, fôra recebida pela Egreja universal, sem que jámais alguns protestos fossem feitos pelos Fieis ou pelos Pastores ?
Porquanto, se, por causa d'_umas certas asserções imprudentes de Paschasio, sobre o modo como
Christo está na Eucharistia, surgiu longa e azeda
controversia, não seria ella mais acerba se fôra prégado o mesmo dogma, que antes era inteiramente
ignorado, por um ou por poucos?
Isto confirma-se pel1) facto dos gregos schism-aticos, e até as seitas orientaes, já no seculo '/ separadas da Egreja, como os Nestorianos, sempre
terem acreditado e ainda hoje crerem na presença
real de Christo, de maneira que a fé n'aquelle dogma
ascende ao menos até ao seculo IV.
Mas é impossível que um tal dogma fosse introduzido durante os tres primeiros seculos, quer
em razão do zelo com que os chri:;tãos observavam strictamente as tradições apostolicas, quer em
razão das perseguições que impediam que um
dogma, que á primeira vista se manifesta tão contrario á razão humana, fosse accrescentado ao deposito da fé. Logo, um tal dogma veio dos Apostolos, e do mesmo Christo.

Art. li. Do modo da presença real
Demonstrada a verdade da presença real, deve
disputar-se sobre a natureza do mesmo, a saber:
1. º Do modo porque Christo se faz. presente na Eucharistia; 2.º Do modo como existe na mesma; 3.º
Da permanencia da sua presença; 4.º por modo de
corollario, do culto devido á Eucharistia.

1. Do modo como Christo se faz: presente
ou da transubstanciação 1
34. Estado da questão.
1 .º Noção de Transubstanciação.
E' um dogma de fé que Christo se faz presente na Eucharistia pela transubstanciação. Segundo
o Tridentino define-se : «A conversão de toda a substancia do pão no c01po de Christo, e de toda a substancia do vinho no sangue, permanecendo todavia as
especies de pão e de vinhon 2 .
Diz-se:
(A) Conversão: isso é passagem d'uma coisa
para outra; o que implica tres coisas, a saber :
(3) que uma coisa deixe de ser e que cutra comece; de maneira que o pão deixa de estar na Eucharistia, e o corpo de Christo, não absolutamente, mas de um modo novo, começa a existir;
(b) que haja alguma connexão entre o deixar de
ser (desitionem) da prim~ira e a successão da segLlnda. Não se requer que uma expilla a outra; mas
basta que a introducção d'urn termo tenha ordem
ú expulsão do outro; assim, no nosso caso, o pão
não deixa de ser senão para, em seu lagar succeder
o corpo de Christo;
(C) que aquillo que é commum na primeira,
permaneça na segunda: corntudo esta ultima condição não se requer strictamente, segundo alguns.
De facto, na Eucharistia fica alguma coisa commum aos dois termos, a saber os accidentes do
1

S. 17iomas, 3 p. q. 75; Suarer, disp. 5o; Be!larminus,

1. Ili, e. 18-24; Drouen, q. VI, sect. 2; Lugo, disp. VII; Billuart,

diss. 1, a. 5-7; Frall'felin, th. 13-15; dé Augustinis, th. 4; Pesch,
r.tiz; Billot, q. 7 s.
.
2
Co11versio totius substantim panis in corpus Christi, et toti11.v l'ini aubstantiae in sanguinem, manentibus du11tax.1t speciebus

11.

pm1is et ! i11i.
1
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pão que pertencem essencial:'!1ente ao sacramento;
por esta razão pode dizer-se em certo sentido : o
pão torna-se corpo de Christo, emquanto sob os
mesmos accidentes está o corpo de Cbristo, sob os
quaes ante existiu pão (S. Thom. 3. q. 75, a. 8.)
(B) De toda a substancia: n'estas palavras se
indica que esta conversão é substancial, e, na verdade, totalmente.
Porquanto, temos uma dupla conversão: a accidental e a substancial; a accidental) na qual, conservando-se a substancia, se muda somente a forma accidental, v. gr . quando o ferro se converte
n'um cutello; a substancial, na qual a mesma substancia se muda n'outra, v. gr. quando o corpo que
antes era vivo se converte em cadaver. Em segundo logar, a mudança substancial é parcial ou total,
segundo se converte parte da substancia ou toda
ella.
E na verdade, a transubstanciação é a conversão substancial e tambem total, porque toda a
substancia do pã0, e não só parte d'ella, se con.verte no corpo de Christo. O mesmo diz do vinho
relativamente ao sangue.
Differe porisso mesmo da conversão substancial, a qual se dá na natureza das coisas, por força da qual uma forma substancial succede a outra,
permanecendo a ma teria a mesma; porque tambem aqui deixa de existir a materia do pão e do
vinho•. Com razão, pois, esta conversão é, pelo
Tridentino, chamada admiravel e singular, não se

1

t
Durando tinha, na verdade, ensinado (4 Dist. 11, q. 3) que
só a forma e não a ma teria do pão se tran sforma (trmzsnwtar i);
mas esta opinião está em contradição com o Trid. que declara que
a transubstanciação é a conversão de toda a substancia (e porisso
da ma teria e da forma).

g3

dando nenhuma outra que seja perfeitamente semelhante a esta.
(C) Permanencendo a.i especies: porquanto, ~m
toda a conversão fica geralmente alguma c01sa
commum a um e a outro termo.
E na verdade, deixando de existir toda a subs. tancia do pão e do vinho, não restam senão os accidentes do pão e do vinho, que se chamam especies eucharisticas, ou, como alguns dizem, apparencias, posto que menos rectamente, como abaixo
se explicará. Porisso, a transubstanciação distingue-se:
(a) da simples transformação, que importa mudanca somente accidcntal;
(b) da impanação, que suppõe a união hy~osta
tica entre a substancia do pão e a substancia do
corpo de Christo;
(C) da consubstanciação, que importa a presença simultanea da substancia do pão e da substancia do corpo de Christo;
(d) da anniquilação, em que nada absolutamente fica do primeiro ente;
(e) da creação, que involve a produção d'um
ente sem relação a outro.
35. 2.º Erros.
(a) Luthero, que, como acima dissemos, tinha
mantido a presença real, ensinou que Christo estava presente na Eucharistia pela consubstanciação,
isto é, simultaneamente com ou no ou sob o pão e
o vinho, de maneira que, segundo elle, o sentido
das palavras da consagração seja: Hic (adverbealmcntc) est corpus meum. Aqui e~tá. o meu corp? ..
(b) Osiander 1 um dos seus d1sc1~ulos, adm1.ttiu
a impanação, ou a união hypostat1ca de Chnsto
i.:·om o pão e com o vinho.
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Porem, hoje os principaes Lutheranos regeitam
estas explicações, e admitteni urna certa união es- •
pecial, que chamam sacramental, entr.e o pão e o
corpo de Christo, por força da _qual, iunctame~t~
com o pão, recebemos o verdadeiro corpo de Chrtsto sem mudança alguma do pão e do vinho.
' (C) Nos nossos dias «ensinar~m ~lguns ~heolo
gos allemães, que a transubstanc~açao consiste em
ficar a natareza do pão, mas deixa de ser si;ibstancia porque é sustentada pelo corpo de Chnsto,
a sab~r, o corpo de Christo, quando se faz substancialmente presente na Eucharistia, sustenta a natureza do pão, a qual, poriss? mesmo e sem alg.uma outra mudança sua, deixa de ser substancia,
porisso que já não está em si, mas no outro sustentante; e porisso mesmo fica, na verdade, a natureza do pão, mas cessa n' ella a razão forma 1. da
substancia: e porisso, não são duas substancias,
mas uma só, isto é, a do corpo de Chris to n'.
Esta explicação não pode tolerar-se segundo
o decreto do S. Officio de 187 5 1l. E com razão;
porquanto, a Egreja definiu que toda a substancia
do pão e do vinho se converte no corpo e no sangue de Christo, de maneira que do pão nada fica
senão os seus accidentcs.
E, na verdade, segundo a dieta opinião, fica_ria alguma outra coisa, isto é, a mesma natureza
do pão.
t
Quidam germani theologi do~uerunt transsubst~n~iatio
nem in eo consistere quod natura pants rem.an.et, ~ed .desm1t esse
substantia, quia sus tenta!u~ a corpore ~hnsu, v1.de!!cet · corpus
Christi, dum fit substanuahter praesens m,Eu~hanst1~, suste~t~t
naturam panis, qure hoc ipso et absque aha su.1 mu.tauone, desm1t
esse substantia, quia jam non m in .se est, .sed}n alio sustent~nte;
adeoque ma~et qui<;tem natura pams, sed 111 ca ce ssat form ahs ratio substanure : et 1deo non duae sunt substant1re, sed una sola,
nempe corporis Christi.
z Ap. Acta S. Sedisi vol. XI, P· 607.
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Tambem não pode admittir-se a. opinião

Rosminiana, que é assim proposta: «no sacrameno eucharistico a substancia do pão e do vinho
:onverte-se na verdadeira carne e · no verdadeiro
;angue de Jesus Christo, quando Christo a faz terno do seu principio que sente, e a vivifica com a
;ua vida; quasí do mesmo modo que o pão e o vi1ho verdadeiramente se tra:isubstanciam na nossa
:arne é sangue, porque se fazem termo do nosso
)rincipio que sente» 1 •
Esta proposição foi egualmente condemnada
1elo S. Ojficio a 14 de Dez. de I 887 ~. Pois tira a
-:onversão de toda a substancia do pão no corpo de
:::hristo; porquanto, aquillo que permanece no seu
;er, e somente adquire uma nova terminação, não
;e converte propriamente em outro. De mais d'is;o, se a substancia do pão e do vinho se faz terno do principio sensiente de Christo, alguma coisa
rica d'esta substancia depois da Consagração : o
:iue, na verdade, se oppõe á definição Trídentina.
36. These catholica : <:hristo faze-se presente na
êucharistia pela . transubstanciação, isto é, pela
conversão õe foca a substancia do pão e rlo vinho
no corpo e sangue do mesmo, permanecenõo todavia as especies.
E' de fé, segundo o Trident. «Se alguem disser,
~ue no sacrosanto sacramento da Eucharistia fica
a substancia de pão . e vinho, juntamente com o
corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Christo, e
negar aquella admiravel e singular conversão de
1 ln eucharistico sacramento, substantia panis et vini fit vera caro et verus sanguis Chrísti, quando Christus eam facit terminurn sui principii scntientis, ipsamque suâ vitâ vivificat; eo ferme
modo quod panis et vinum vere transsubstantiantur Íff nostram
cHrncm et sanguinem, quia fiunt terminus nostri principii sentien-

ti~.
i

lbic.I. vol. XX, p. 406.
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toda a substancia do pão em corpo, e de toda a
substancia do vinho em sangue, freando. somente
as especies do pão e vinho; á qua~ conversão a
Egreja catholica com summa propriedade chama
Transubstanciação: seja excommungado»i..
3 7 . 1 .º A Escriptura apresenta um argumen~o
solido, posto que por ~lg~ms the~logos não seia
considerado como apodtcttco, senao se firmar sobre a Tradição.
.
(A) Directamenle. As palavras qt:1e ~hnsto pronunciou na instituição da Euc~anstla: <<Roe est
corpus meum », entendidas no sentido proprw, a~r
mam que ha identidade, pelo menos sub~~ano~l
entre o sujeito hoc e o attnbuto corpus; alias nao
• •
seriam verdadeiras 2 •
~
Mas tal identidade não pode existir, se nao se
der a conversão da substancia do pão na substancia do corpo de Christo; porquanto, quando no
1 Si quis dixerit, in sac ro.sancto Eucharistiae sacr.amef110
remanerc substantiam panis et v1111, una cum. corpore .et sangu1.ne
Domini nostri Je su Christi; negavent que mirabdem 11lam et sm=
ularem conversionem tot1us substanwe panis 111 corpus, ~t to
. fius substantiae vini in sanguinem, n;anentibus dui~taxat spe~1ebu~
·
1 vini· quam quidem convers1onem Cathohca Ecclesia .ªP
1
fi~~j ~: Tra1;ssub~ta11tiationem appellat, A. S. O doutor An g!tc~Puse
a esar de defender a existencia da pre~e nç~ rea , nao
d~vida frffir~ar, que a doutrina da transubstanciaçao ate ao secul~
X V fôra opinião livre, e para o provar, appella, q~ e r ~~~a o~ a~c
tor~s herejes quer para os catholicos ob. c1t ..1- 1. 1 ao. a mira
ue 05 herej~s seguissem isto; porem? os ca_tho!1cos que cita, parq. 1
ente s Thomaz e Scoto ensmam mte1ramente o contrattcu arm
·
'
'
· ~ d
inam que
rio : o primeiro declara que a propo~1çao ~s quJ en.s 1' . I :
d ois da consagracão fi~a a substancia do pao e o vm 10, e ie
er
3
5 a '2 ) o segundo diz que o dogma da transubsret1ca ( · q · 7 · · · '
· ! .fid · ( d. ·
3
t nciacão deve seguir-se de substantza.
ez 4_ tstmc · 11 · 9 ·
5)'.
Os
argumentos
do
doutor
Anglicano
sao
largamente
re
u.
n. 1
XIV
tados por Fraw;elin th .
·
.· ·2 Alguns disseram que com estas palavras somente se s1gm
fica •isto contem 0 meu corpo'" as~im como quando .alguen: !11º~srinio pode di ze r: isto e ouro. Pore'.11,
c.ompa1 açao
tr} ~-;:im ~~~or porque este modo de fallar so.mente e l!git1mo quand~o a coisa mbstrada d~ si ou no uso recebido se conhece ser re·
ceptaculo de outra coisa,
.

1
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principio da proposição Jesus disse: «hoc est», o
pão que tinha nas suas mãos, com certeza que não
era identico ao seu corpo; e pelo contrario~ quando foram pronunciadas as ultimas palavras, o que
tinha nas suas mãos era o seu proprio corpo: logo, entre as primeiras e as ultimas palavras tinhase dado a conversão substancial do pão no seu
corpo: e nem admira, tendo. as suas palavras a
força de produsir tudo aquillo que significam.
Por outro lado, vê -se do contexto, que a côr,
do pão, o gosto e as dimensões etc. ficaram; logo,
deu-se a conversão substancial, ficando as espccies do pão, ou a verdadeira transubstanciação.
(B) Indirectamente:
(a) As palavras acima referidas excluem a consubstanciação; porque Christo não disse hic (aqui)
ou in hoc (n'isto) está meu corpo, como devera fallar, se quizera ensinar a consubstanciação, mas disse: /zoe, aquillo que tenho nas minhas mãos, é o
meu corpo; mas estas palavras seriam falsas se
permanecesse a substancia do pão .
Porquanto, n'esta hypothese «hoc» designaria
pão e por isso Christo dissera: «Este pão é o meu
corpo»; ora é falso que o pão, emquanto permanece pão, seja o corpo do Senhor; logo.

(b) Estas mesmas palavras excluem a impanação; porisso que import~m identidade entre o sujeito da proposição «hoc'' e o attributo «corpus,,;
mas, ainda mesmo que se admittisse a impanação, ou a união hypostatica entre o pão e o corpo de Christo, não se verificaria uma tal identidade; porquanto, na união hypostatica, as naturezas
unidas ficam inteiramente distinctas. Nem pode
dizer-se v. gr. que em Christo a natureza divina é
Thc~lo1:5ia Dogmatica-Vol. 6. 0
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o mesmo que a natureza humana, apesar de lhe
estar hypostaticamente unida.
Logo, dada a impanação, o pão e o corpo de
Christo permaneceriam substancias distinctas, e
nem uma poderia dizer-se a outra.
Objectam, na verdade os Protestantes que as palavras «hoc est corpus mezon», são parallelas ás outras
«Verbum caro factum estn, e porisso mesmo significam
a impanação. Mas nega-se o parallelismo; porque o Verbo como immutavel, não pode converter-se na carne
hu~ana, emquanto que o pão podia converter-se no
corpo de Christo. Alem d'is.so, para poder admittir-se a
impanaç.ão, Jesus de~era dizer: «hoc est ego, ou hoc
est Chrzstus», mas nao: «hoc est corpus meum»; porquanto, o corpo não é hypostases, ou pessoa, e porisso,
não pode unir-se hypostaticamente ao pão. Mas para
que proseguir n' esta demonstração, se os proprios Lutheranos já abandonaram o seu systhema ?

38. 2.º Trad.
(A) Pelos Padres, que ensinam
(a) que o pão ~ o vinho se faz corpo e sangue
de Christo: <<Porquanto, não é o homem que faz
com que as coisas apresentadas se façam corpo e
sangue de Christo, mas o mesmo Christo » t ;
(fi) que o pão se muda para o corpo de Christo: «Pela palavra de Deus o pão passa a ser o corpo do Verbo de Deusii 2 ;
(C) que depois da consagração não fica o pão
e o vinho, mas ha o corpo e o sangue do Senhor 3;
(d) que esta conversão é semelhante á conversão da comida no nosso corpo, ou da agua em vi4
nho nas bodas de Caná, ou da semente em trigo ;
1 Non enim homo est qui facit ut proposita efficiantur corpus et sanguis Christi, sed ipse Christus. Assim S. Chrysost. ho-

mil. I de prodit. Judae, n. 6.
·
2
Dei verbo sanctificatum panem in Dei Verbi corpus credo
transmutari. S. Greg. Nyss. or. catech. e. 37.
3
S. Ambros. ele Mvster. e. (), n. 54.
4 S. Cyri/lus Hzúós. Catecl1. myst. n. 4.
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. Porisso, diz Leibnit'{_ 1 : <r Porem, a piedosa antigmdade declarou com bastante clareza que 0 pão
se muda no corpo de Christo e o vinho no sangue; e por toda a pa~te os antigo_s reconhecem aqui
p.ee<mx<twaw, que os latmos traduziram convenientemente por transubstanciação)).
. (8) Pelas lithurgias, nas quaes muitas vezes se
diz que o pão se fa'{_, se muda, se transe/ementa,
passa a ser c.~xpo de Christo. E assim na lithurgia
Alexand. sele: «Tu mesmo, Senhor, convertes com
a tua palavra estas coisas presentes ... no proprio
corpo e sangue do nosso livramento)) 2. Na lith de
S. Basílio: ((Muda-o.s de maneira que o pão. se
faça corpo, e este misturado no calix o teu sangue precioson 3 .
Nem se diga que a palavra transubstanciacão é
no:a; porquanto, a palavra é nova, tendo' sido
~Lfdeberto Turon., ( 1r34) talvez, o primeiro que
d ella usara ; porem, esta mesma doutrina é antiga.
Nem é para admirar que se tomasse um nome novo, tendo sido inventadas as palavras 'Trindade
Encarnação, ~te .. somente depois de alguns secu~
los, par~ exprimir, com maior clareza e brev:dade,
a doutrma que já antes se cria.
'

Questões escholasticas sobre a Transubstanciação
Para investigar inteiramente a noção de Tran.

1
•

CSe~ p_ía ~ntiqu!tas ape~te satis declaravit panem mutari in

~orpus hnst1, vmum m sangu.111.em : passimque hic veteres a nos, 1111t 11.ETC<'l'wtzw,iat•1, quam latm1 transsubstant1'at1'onem
g

s· . ·
·
recte ve, ys.tc1;ia theol. P·. 224 e~. Emery.
lp:~c_ 1g1tur, Oom1~1e, tua voce haec proposita transmuta ...
Jl1 1psun~ ."'º' flL!S et sangumem nostrae hberationis.
:' 1 rnnslc r eo~, ita ut panis quidem fiat corpus et hoc mixtL1rn m .:nl!c<: sangu1s tuus pretiosus.
'
.

··
t c1 un~.

.

.. .
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substanciação, os theologos propõem muitas questões, que vamos resolver em poucas palavras.
3g. 1 .º Perguntam primeiro que tudo, se o deixar de ser (desitio) do pão e do vinho quea se effectuam na consagração, pode chamar-se anniquilacáo.
' (a) Os Scotistas respondem affirmativamente;
porquanto, dizem aniquillar-se aqui\lo de que _nada
inteiramente fica ; mas nada fica da substancia do
pão e do vinho depois da consagração ; logo.
(b) Os Thomistas, porem, e muitos outros theologos negam; porque a aniquillação pára símplesmente no não ser, emquanto que a substancia do
pão e do vinho na Eucharistia não tende para o
puro nada, mas converte-se no corpo e no_ sangue
de \hristo ; logo, não é aniquillação propriamente
dita. Não tem, portanto, valor o argumento dos
Scotistas, porque, apesar de não permanecer nada
do pão a substancia não se reduz símplcsmente a
'
nada, mas
passa para o corpo de Chrísto 1.
40. 2.º Pergunta-se além d'isto qual é a nature{a da acção pela qual Christo se f a{ presente na
Eucharistia.
(a) Os Scotistas julgam que esta acção é some_nte adductiva, emquanto como que conduz a Chnsto sob as especies Eucharisticas, para alli adquirir
2
uma nova presença local .
S . Thomas, 3 p. q. 75, a. 3 ; Suarer, disp. So, sect. 7, a.
2; Lugo, disp. VII, sec t. 12.
. ·.
2
Be/larmino, que faz sua esta opmrno, ? eclara-a nos ~egumtes termos (J. III, e. i3): «Colligírnus convers1onern pems m corpus Domini non esse pro~u.ctivam 1 n~c conservauv~m, sed adductivam. Nam corpus Dom1111 pra~l'.1st1t ante co:ivers1onem, sed ~o~
sub speciebus panis : convers10 1g1tur non facit, ut corpus Chnsu
simpliciter esse incipiat, sed _ut incipiat es~e sub specieb~s panis.
Porro adductivam vocamu s 1stam convers1onem, non quia corpus
Christi per hanc adductionem deserat suum locum in coelo, v~l
quia rer mQtt,HP \qça,Jc;m huc de coe)o a,dducatur i sed solum qrna
t

10!

Sb) ?utros: C??1 de Lugo, seguem, que aquella
acç?o e constztuztzva do corpo de Christo sob as espeoes 1, ou, como outr?s qnerem, unitiva, emquanto_ que o c~rpo de Chnsto se une ás especies do
pao e do vmho, não hypostaticamente mas escondendo-se sob ellas.
(C) Suare{, Lessio e não poucos Thomistas 2 seguem que ~guella acção é reproductiva, no s~ntido
de que Chnst? pela. c?nsa~ração não é simplesmente produzido, ex1st111do Já, mas adquire um novo modo de ser, e po_risso mesmo se reproduz.
Porquanto, em vista do que fica dicto a transubs:anciação é .conversão substancial; m~s a conver,s::_o substancial suppõe ~ producção ou reproducçao d~ alguma substancia, de maneira que ao
me no: exista de. um novo modo. Logo, não basta
a a~çao adduct~va ou unitiva, mas requer-se a
acça~ reproducttva. Por outro lado, quer das Lithurgia~, quer dos Pa?r~s, se collige que o corpo
de. Chnst~ na Euch~nst1a fieri, effici, produci, confic1, crean e recrearz; e todas estas coisas se ent_e?dem melh~_r da acção productiva ou reproduc~va. Al_em d is:o, comparam a acção da consagraça? ou a creaçao ou .;.s mudanças, em que alguma
coISa se produz realmente ; logo, uma tal accão é
verdadeiramente productiva.
'
per ean~ fir, ut corpus Christi, quod antea solum e rat in coelo i'am
t:Uam s~t sub spec1ebus panis». .
'
. 1 ~Mel}us ergo dicitur. actio constitutiva corporis Christi
~u~ sp?c1ebuh connotando et1a111 desitionem subs tantialem panis ·
ne~ emm um_tI_o secundum se, 17ec desitio secundurn se, est adae~
qt1<1te conve1 s~o, sed utraque s1mul co.IT?ponit conversionem constt~~tem ex . ut~dque mutat1on.e, ex desJUone et unitione». (Lu 0
d1sp. VI l, n. 89.) Porem, abaixo explica que aquella união consfst~
c1.11 que o .:orpo de Christo sustenta o~ accidentes do pão e d
vmho (11 . ~)1) .
o
2
•";~a re;, disp. 5o, s. 4; Lessius, De perfect. divinis J XII
, ·
P· II!Jj ,i/11art,d1ss. J,a. 7 .
t
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(d) Billot, i. _porem, que a~lega er:i f~vor da sua
opinião os antigos escholastic?s, prmc1palmente S.
Thomat e S. Boaventura, ensma que a tran:ubstanciacão não é a destruição d'uma substancia ou
a subr~gação de outra por via da adducção ou da
producção, mas é uma ac'rão simples, pela qual
Deus immediatamente muda tudo o que ha de entidade nasubstancia do pão, para aquillo que ha de ·
identidade na substancia do corpo de Christo, mas
de maneira que o corpo de Christo de modo nenhum se mude, mas toda a mudança se faça no
pão, cuja substancia passa, emquanto que permanecem as dimensões.
Segundo esta exposição, Christo na consagracão
nada soffre ' nada recebe; mas torna-se pre,
sente onde antes o não era, não localmente, mas
sacramentalmente somente porque, por força da
conversão já real~ente se contem sob as dimensões do pão, sob as quaes antes se c_ontinha a sub:tancia do pão. Julgamos esta ~xpos1ção con;io m~1s
provavel, por nos parecer mais conforme a noçao
dada pelo Tridentino. Muitos, na :rerdade. se aterram pela difficuldade d'este conceito ; ma.s em toda a exposição deve manter-se o mysteno; nem
parece impossível que aquelle que é. auctor de todo o ente, possa mudar na substancia do corpo ~e
Christo tudo o que ha de entidade na sub.stanc1a
do pão.
·
41. Depois da consagração permanec~m as especies do pão e do vinho, a saber, a quantidade, ~
figura a côr o sabor, etc., como o declara o 1 rz1
dent., 'e o attestam
os nossos sentiºdos. p orem, a
questão versa sobre se aquellas especies tenham rea-

----1

pe Sacramentis, q. 75, p . 314 ed. 1896 .
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/idade objectiva ou sejam apenas apparencias. Sobre este ponto temos tres systemas.
(Á) Segundo os Cartesianos e os atomistas, as especies eucharisticas são meras apparencias ou phenomenos que Deus produz nos nossos sentidos, de maneira
que ficam sendo affectados do mesmo modo, como se
ainda existira a substancia do .pão e do vinho ; ou a que
produz obrando nos corp-0s circumstantes, de maneira
que haja a extenção, o pezo, a côr, o sabor e outras
coisas que costumam ser produzidas pelo pão e pelo
vinho. A razão é, porque, segundo elles, todos os accidentes não são outra coisa mais senão modificacões da
substancia ou a mesma substancia modificada, é porisso mesmo não podem, ainda mesmo por virtude divina,
separar-se da substancia, mas devanecem-se, logo que
a mesma substancia deixe de existir. 1•
Os modernos atomistas declaram o seu systhema do
modo se~uinte : removida a substancia do pão, a força
de resistir que era inherente ao pão, por virtude divina,
conserva-se no logar onde estava o pão, dentro dos mesmos limites, exercendo-se pelo mesmo modo e ordem
porque era exercida pelos atemos do pão. D'aqui se segue que permanece a extensão, a figura, a cohesão e os
restantes accidentes ; as ondulações luminosas e sonoras modificar· se-hão n'aquella superficie, do mesmo modo que antes na superficie do pão ; o tacto, a vista, o
ouvido e os outros sentidos encontrarão n'esta extencão
as mesmas coisas que antes achavam, nem o intellecto
discernirá naturalmente esta apparencia de substancia
da verdadeira substancia. E até mesmo não só os sentidos humanos, mas o ether, o ar e os outros corpos
serão do mesmo modo modificados por estas apparencias, como antes o eram pela mesma substancia do pão.
Portanto, segundo esta opinião, os acc1dentes do pão
e do vinho permanecem, não segundo a entidade que
antes tinham na substancia, mas segundo a entidade
dos effeitos, e são identicos aos accidentes, que primei1.
A orposição e exposição d'este systema acha-se em P.
F111111mwel Maignan, Philosorhia sacra, t. I, e . 22 ; Gerdil, Institutioncs 1.ogii:nc, Mctaphysicae etc.; Simmonet, de Euchar.

http://www.obrascatolicas.com

MYSTERIO DA PRESENÇA REAL

104

ramente havia no pão não por entidade numerica e ab'
'
. e senszve
. l 1.
soluta,
mas por entidade
relativa

42. (B) Segundo os 17wmistas e a maior p~r
te dos theologos de todas as escolas 2, as espec1es
eucharisticas teem realidade objectiva; são na verdade accidentes absolutos, que subsistem sem sujeito.
Seauem, com effeito, que ha differença real entre substancia e accidentes: substancia é aquillo a
que compete o ser em si; porem, accidente é .ª~uil
lo a que compete o ser noutro, como no SUJeito.
E, na verdade, entre os accidentes, uns são a~so
lutos, que affectam irnmediatamente a substancia e
lhe accrescentam urna nova entidade, como a quantidade, a qualidade; outros são modaes, que não accrescentam á substancia nova entidade, mas somente determinam o seu modo de ser, como a grandeza da quantidade, a intensidade da qualidade, a
tardaoca ou a celeridade de movimento, etc.
Co~ effeito, os accidentes modaes não podem,
na verdade existir sem o sujeito a que sejam inherentes · ma~ ós accidentes absolutos tem entidade
realme~te distincta da substancia a que estão inherentes; e podem, por milawe da om~ipotencia ~i
vina, d'ella separar-se; assim a quantidade do_pao
e do vinho distingue-se realmente da substancia, e
nem se anniquilla necessariamente, quando a substancia se converte no corpo de Christo.
. .
Porem, não podendo estes accidentes subsistir
naturalmente sem sujeito, nem por outro lado estar á substancia do corpo de Christo como em su1 As>im Tongiorgi, Institut. philosoph., Bruxell is, 1869.
.
vol. II, Cosmolog., n. 237-239.
2
S. Thomas, 3 p. q. 77, a. 1-2; Suare:r, d1sp. 56; Lugo,
disp . 1o; Billuart, diss. I,, a. 6, §, 2; Franrelm, th. 1fr, de Augustinis, p. I, a. 6 ; N. Martm, de SS. Euch. sacramento, 1882, p,
S1 e seg.; Billot, q . 76 ;
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jeito; porgue a"substancia do corpo humano não
pode vestir-se d' estes accidentes o mesmo Deus sustenta em si mesmos aquelles accidentes; porquanto, antes da consagração, já os sustentava, rnedianje na substancia; depois da consagração, sustenta-os
directamente em si mesmos; porquanto, pode fazer por si mesmo tudo aquillo que podem fazer as
causas segllidas.
·
Nem é, todavia, necessario que todos os accidentes 'se sustentem em si mesmos immediatamente;
só a quantidade dimensiva subsiste miraculosamente em si mesma; porém, os outros accidentes existem n'ella como em vice-substancia (tanquam in.
vice-substantiâ subjectantur). O que pode assim conceber -se : supponha-se que a quantidade dímensiva
do pão (ou, como querem outros, a mole ou a pot~n
cia de resistú- e simultaneamente obrai), subtrahido
o sujeito, recebe de Deus a faculdade extraordin~
ria de subsútir em si mesma: todos os outros accidentes, a côr, o gosto e tambem o cheiro, ficarão
inherentes á quantidade ou á mole.
Porquanto, ha duas coisas a considerar na quantidade dirnensiva; a saber: uma, pela qual carece
naturalmente de sujeito substancial para existir e
operar; a outra pela qual é, naturalmente, sujeito
immediado d'outros accidrntes sensíveis; porquanto, a côr, o gosto, o cheiro e outras coisas assim,
adherem a uma tal substancia, mediante a quantidade dimensiva, que directamente fica inherente á
substancia.
Porem, as palavras da consagração com que
se destroe a primeira ordem natural, de maneira
que a quantidade dimensiva exista e opere sem sujeito substancial, de modo nenhum destroem a o~
\rn ordem natural; permanecem, portanto, os acc1~
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dentes, e porisso com elle permanece a sua ordem
natural d'uns para com outros: d'onde se vê manifestamente que a quantidade dimensiva, depois da
consagração, é sujeito dos outros accidentes, do
mesmo modo que o era antes da consagração (S.
Thom. 3. p. q. 77, a. 2).
43. Parece que deve seguir-se esta opmiao;
porquanto, é mais consentanea:
(a) com as palavras da co~zsagração, a sa~er :
«Hoc est corpus meum». Porisso, que como diz o
Angelico (na Summa contra o gent., liv. 4 cap.
63), é preciso que fique alguma c?isa n'este sacramento, para ser verdade o que se diz: «Roe est corpus meum»; cujas palavras são signiticativas e factivas da conversão. E porque não fica a substancia do pão, como se mostrou, é necessario dizer
que fica aquillo que é alem da substancia do pão.
Porem, o que fica alem da substancia do pão,
é o accidente do pão. Ficam portanto, os accidentes do pão, ainda mesmo depois da dita conversão.
Por outro lado não fica a substancia do pão.
Logo, ficam sem sujeito.
(b) A' auctoridade d~s Pad~es, que chamam ~s
especies do pão e do vinho, amda mesmo depois
da consagração, coisa terrena, coisa sensível, a natureza . sensível, permanente, que não deixa a propriedade da natureza do pão e do vinho i; e alem
d'isso, contra os Monophisitas que argumentando da
realidade da quantidade e das qualidades do pão
e do vinho, ainda mesmo depois de feita a consa1 Assim v. gr. S. Chrysostomo (bom. 82 in Matt.) diz :
«Cum ergo sermo dicat : hoc e?t ~orpus meu!il.' obtemper~mus. et
credamus et spiritualibus _oculis 1p.sum r_es p1ciam_us. N1h1l ~111111
sensibus percipiendum C~nst1:1s.n??1s trad1d1t, sed 111 rebus qu1dem
~ensibilibus, omnia vera mtel11g1b1l!an.

gração, inferem e declaram a realidade da naturern humana de Christo, depois da união hypostati:a t; e .todas estas coisas suppõem manifesta mente a realidade objectiva dos accidentes.
(C) A' auctoridade da Egreja, que no Cone. de
=:onstança condemnou os dois artigos de Wicleff:
1cA substancia do pão material e do mesmo modo
1 substancia do vinho material, permanecem no
;acramento do altar; porem, os accidentes do pão,
1ão permanecem sem sujeito no mesmo Sacramen2
O» . A contradictoria é, pois, verdadeira, isto é, os
iccidentes do pão ficam sem sujeito 3 .
A isto accresce a auctoridade do Tridentino:
<ficando somente as especies do pão e do vinho» 4 ;
)Orque n'aquelle tempo a palavra species significara uma coisa só, quando se oppunha á substan:ia; a saber, os accidentes sensíveis em opposi:ão ás especies meramente intencionaes. O que, por
mtro lado, é claramente exposto pelo Cathecismo
io Cone. Trid. (de Euchar. n. 44): e< Resta a ter:eira coisa que n'este Sacramento é admiravel e
'ortentosa, a qLrnl certamente, depois de explicadas
t
Theodoreto (Dialog. 2) contra os Monophytas argumenta
ssim: «Captus es r~tibus, qme ipse texuisti. A
Nequ e ~mim po se
anctificationem mysuca symbola recedunt a sua natura; manent
nim in priori essentià et "figurà et formà aspectabili, et visibilia
,unt et tangibilia, quaha erant pr~us». . . .
. ..
2
Substantia pams matenahs et_ s1mil1t_er su):istant!a vm1 maerialis remanent in sacramento altans; acc1dent1a pams non ma1cnt sine subjecto in eodem sacramento .
.
3
Dizem alguns qu e n'aquellas palavras se determma que
111 Eucharistia os accidentes do pão e do vinho ficam sem sujeito,
1to é sem a substancia do pão, mas d'aqui não se segue que suscnte 'a si mesma. Porem, o erro de Wicleff foi duplo, como se vê
1c:los seLls secriptos, a saber, que a substancia do pão fica no sa:rumcnto e os accidentes do pão não podem ficar sem sujeito; amms os erros foram condemni!dos e porisso as proposições conrndictorias oppostas a um e outro devem ser tidas como verdalcirns.
1 Manontibus duntaxat speciebus panis et vini,
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as duas primeiras, é de esperar que mais facilmente a possam tractar os Pastores, isto é, que as especies de pão e de vinho na Eucharistia ficam sendo accidentes sem alguma substancia. Porquanto,
tendo-se mostrado acima que o corpo e sangue do
Senhor existem verdadeiramente no Sacramento,
de modo que não subsiste mais alguma substancia do pão e do vinho, como os accidentes não podem estar inherentes ao corpoe sangue de Christo, resta dizer-se que d'um modo superior a toda
a ordem da natureza elles sustentam-se de per si,
sem estarem firmados em substancia alguma. Esta
foi sempre a perpetua e constante doutrina da
Egreja catholica» 1.
(d) A' raz._ão; porquanto, na Eucharistia deve encontrar-se um signal sensível, que d'algum modo
contenha e manifeste o corpo de ·Christo; mas se
as especies não teem nenhuma realidade objectiva,
mas são meramente modificações produzidas nos
nossos sentidos, cessam, desde logo, de ser signal
sensível que contem o corpo de Christo e que significa a graça sacramental. Porem, se se disser
que aquellas modificações são produzidas por Deus
ainda mesmo nos corpos circumstantes, taes phenomenos não podem chamar-se cspccies de pão e
de vinho, differindo inteiramente d'elles, e não contem de maneira nenhuma o corpo de Christo, não
existindo senão onde se produzem, a saber nos
1 Tertium restat quod in hoc sacramento maximum atque
admirabile videatur, quod quidem jam duobu s aliis explicatis, facilíus a pastoribus tractari posse existimandum est, panis videiicet et vini species in hoc sacramento sine aliquâ re subjectâ constare: nam cum antea demonstra tum &it corpus Domini et sanguinem vere in sacramento esse, ita ut nulla amplius subsit panis et
vini substantia, quoniam ea accidentia Christi corpori et sanguini
inhrerere non possunt, relinquitur ut supra omnem naturre ordinem, ipsa se ullâ ahâ re nisa, sustentem: haec perpetua et cons•
tans /uit cathl!Jlicae ecclesiae doe trina.

:orpos adjacentes e nos nos~os olhos. Log?~ não
>e vê corno o systerna Cartesiano pode conc1har-se
::om a doutrina catholica.
O systema dos modernos atomistas .salva, na
verdade a realidade objectiva das espectes, e por
este lad~ é consoante com a fé; porem, admittido
elle, nada resta do pão e do vinho, mas só a força
de resistir, que differe verdadeiramente dos acc~
den tes do pão e do vinho. Ora, isto não se conCIJia facilmente com o que dizem os Padres e os
theologos, os quaes ensinam que resta alguma coisa de pão e de vinho; e porisso é menos provavel.
44. (C) Os D_rnamistas gL;e, depois, de Leibnitz_ e
Kant, admittem que os corpos constam de. elementos
não extensos, mas simples, ou de forças 111extensas,
exforçam-se por explicar ~s~im ~ coisa: em .qualquer
corpo ou atomo podem d1strnguir-se duas c01sas: l'.m
certo nucleo de forças que pode chamar-se substancia,
e forças ou principios proximoc;, Acom que se produzem
os phenomen.os da extensão, da .cor, do sabor, etc, e que
podem considerar-se como acczdentes.
E na verdade, o nucleo, na transubstanciação, ou a
substancia do pão e do vinho, ~eixa de existir, e vae
substituir o seu logar a substar;ic1~
_corpo e do sangue de Cbristo ; porem os prmc1p1os, _ou força~s com
que se causam os phenomenos da extens30, ?~ cor etc:,
permanecem miraculosamente pela .acçao divina : pois
quem negará que Deus pode produzir um tal phenomeno sem a substancia do pão e do vinho l.?
.
Palmien· expõe a coisa d' um modo algum tan~o diverso~.: a pois suppomos que a substancia propna do

90

Cfr. Dalgairns? ob . cit. j.)· 66.
.
.
.
Supponimus entm substantiamyropnam corpor.1s pams et
vini nem esse nisi ma teriam ponderabilem, s1cut et .cuiuscumque
rorporis naturalis: scimus autern aramos corpo_rum 1mmersas velini esse intra materiam irnponderab1lem qure smus omnes corporis pcrvadit, qu~quc coh<erentes tenet partes se.u ator:1~s corpori~; . t•:1c igitur desinerc ornnem subswntiam pa~1s et v1i:i1, Deumq11<.: ctlkc.;rç ut matcrin i111p0Qderab11isl qure 1ll1s comm1x~<1 erat 1
1

2
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corpo não é senão a materi~ ponderavel do pão e do
vinho, assim como de qualquer corpo natural; sabemos,
porem, que os a tomos dos corpos estão como que mergulhados dentro de II:ateria imponderavel que penetra todos os corpos, e que conserva coherentes as partes ou
atamos do corpo. Faz, portanto, com que deixe de existir toda a substancia do pão e do vinho, e que Deus
faça com que a materia imponderavel, que está misturada com elles, resista sensivelmente no mesmo espaço, assim como primeiramente resistia o corpo: terás
os mesmos phenomenos, e na verdade, os mesmos ob. jectivos, isto é, determinados pela causa existente a parte rei, que primeiramente tinhas».
Este systema não se oppõe á fé, conserva a realidade objectiva das especies e mostra com bastante
felicidade, como fica algum a coisa do pão. Comtudo parece que se não concilia tão facilmente com a definição
Tridentina, como o systema escholastico; porquanto,
n' este systema, alem dos accidentes, permanece alguma
substancia, a saber, a materia imponderavel, e poriss_o
não se verificam tão facilmente as palavras «manenttbus dzmtaxat speciebus» .
Confessamos, alem d'isso, com Pesch (n. 7.+) «que
esta questão, de que modo existam as especies, é meramente specul ativa e philosophica, podendo cada u:n seguir a opinião que quizer, com tanto que _determine a
realidade objectiva das especies, de maneira que mantenha a doutrina da tradiçãon 1•

II. Do modo como Christo existe sob as
especies eucharisticas 2
Para explicar o modo como Christo existe na
sensíbiliter resistat in eodem spatio quemadmodum prius resistebat corpus: habebis eadem phrenomena 1 et quidem ?bj ec tiva, h.
e . a causâ existente a parte rei determmata, qme prms habebas.
Institut. philosoph., vol. II, Romre, 1875, Cosmol. th. 26, p.
183.
1 Hanc questionem, 9uo111odo s~ecies sint, esse mere sp~
. culatirnm et philosophic~m, ~n quo po~slt unusqu1_sque a~undare m
· suo sensu, dummodo ob1ect1vam reahtatem spec1erum Jta statuat,
ut doctrinre traditionis sa tis fiat.
/
z S. Thomas, 3 p. q. 76; Suare:r, disp. 51-53; Lugo; disp.

Eucharistia, devem resolver-se tres quest6es : 1 .º
se existe todo sob cada uma das especies; 2. 0 como é que alli está; 3.º quaes as consequencias que
fluem do dogma catholico.
45. These: Chrlsto está foào lfltelro sob cadc:t
uma das especles e sob cada unra das partes de
cada especle, depols de felta a separação, e aM
nresnro antes àa separação.
As duas primeiras asserções são de fé; porem a
terceira é theologicamente certa ; pois diz o Trid.
(sess. XIII, can. 3): «Se alguem negar que no sacramento da Eucharistia, sob cada uma das especies, e sob cada uma das partes de cada especie, feita a separação, se contem a Christo todo inteiro,
seja anathema)) i_
46. (A) A primeira parte a saber, que Christo
está todo inteiro sob cada uma das especies, prova-se
(a) Escript.
Todo aquelle que comer este pão ou beber o
.calix do Senhor indignamente, será réo do corpo e
do sangue do Senhor» 2 .
Segundo as palavras de S. Paulo, aquelle que
come o pão euch:iristico, ou toma uma unica especie, é réo não só do corpo mas tambem do sangue do Senhor ; mas isto não pode fazer-se, se,
quer o corpo, quer o sangue, não se encontrarem
sob a mesma especie; porem, onde se encontra o
VIII-IX; Billuart, diss. IV, a. 2 : Fran;elin, th. XI; de Augustinis, th . VI; Billot, q. 76, p. 403 e seg.; Dalgairns, ob. cit. p.
11 5 e seg.
1 Si quis negaverit, in venerabili sacramento Euchari . ;rire
sub unaquâque specie, et sub singulis cujusque speciei partibus,
scparatione factâ, totum Christum contineri: A. S.
2
Quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem
Do mini indigne, reus erit corporis et sanguinis Do mini. 1 Cor .
XI, 27. Na antiea versão Protestante, vel transformava-se em et
mas na recente versão Oxoniense, os revisores, vencidos pela evidencia, restabeleceram a partícula veli
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çorpo e o sangue de Christo, alli estão egualmente a sua alma e a sua divindade, pelo que abaixo
diremos; logo.
Confirma-se pelas proprias palavras do Senhor:
«Aquelle que me come, tambem viverá para mim
porque o pronome me designa toda a pessoa de
Christo» 1 .
(b) Ra{. theol.
Segundo S. Paulo 2: «Christo depois de resurgir dos mortos já não morre>>; mas para não morrer, requer-se que o seu sangue permaneça unido
ao seu corpo, e a alma a um e outro; logo, na Eucharistia, sob cada uma das especies, encontram·se
o corpo, o sangue e a alma.
4 7 . (B) A segunda parte: Christo está presente sob cada uma das p.irtes, ao menos as sensíveis,
de qualquer hostia, depois de feita a separação.
Dize-se «sensiveis » pois se se tractar d'aquellas partes, que de modo nenhum já podem ser percebidas
pelos sentidos, a coisa controverte-se, pela razão
do sacramento dever ser signal sensivel.
(a) Escript.
Na ultima ceia os Apostolos beberam do mesmo calix segundo aquellas palavras : cce recebido
o calix, e dando graças deu-lho e todos beberam
d'elle» 3; mas é certo que cada um dos Apostolos
recebeu a Christo todo inteiro, por isso que o seu
corpo não pode dividir-se em pedaços ; logo, estava todo sob cada parte da especie do vinho.
(b) Ra{_. Theol.
Em vista do que fica dito, â substancia do cor- ---1-Qui manducat me, et ipse vive_t P!·opter me. Joa. VI, 58.
2
Cbristus resurgens ex mortms iam non montur. Rom.
VI,9.
3
Et accepto calice, gratias agens dedit eis, et biberunt ex
illoom.nes . Marc . XIV,23.

po e do sangue de Christo succede á substancia do
pão e do vinho, e porisso mesmo está presente sob
as especies, do mesmo modo que a substancia do
pão estava presente sob os accidentes; mas a substancia do pão e do vinho encontra-se toda em
qualquer parte. Logo, a mesma coisa deve dizer-se
do corpo e do sangue do Senhor.
Realmente, pela fracção das especies, as partes separadas não pe~dem a consagração, nem, por
outro lado, a humanidade de Christo se retalha em
partes. Isto illustra-se com uma comparação : se
um espelho se parte em muitos pedaços, a imagem que n'eUe estava representada já se mostra
em cada uma das partes, sem que todavia o seu
corpo se divida.
48. A terceira parte : Christo está presente em
em cada uma das partes de qualquer hostia, ainda
me.smo antes da separação.
E' certo.
(a) Porquanto, o Tridentino affirma sem restricção, que Christo todo e inteiro existe sob a especie do pão, todo e inteiro, sob a especie do vinho
e nas suas partes (abaixo n. 49.)
Logo, devemos admittir esta presença não só
depois da separação, mas tambem antes d'ella.
(b) Depois do que fica dicto, a substancia do
corpo e do sangue de Christo succede á substancia do pão e do vinho; mas esta substancia estava
toda em qualquer parte, ainda mesmo antes da divisão, assim como sob qualquer parte do ar está
toda a natureza do ar. Logo.
Repugna, alem d'isto, que os leigos e as mulheres produzam o corpo do Senhor na parte da
hostia onde não estava antes; mas seria assim, se
Christ~ não estivera presente sobre qualquer parTheolof\ia Dopmatic<:!-VQ\, Q.º
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te ainda mesmo antes da:·separação. Porquanto,
fr~cturando a hostia, podiam multiplicar o seu corpo e pôl-o sob cada uma das partes de qualquer
hostia. Logo.
2.º Corrto Shrisfo existe sob as especies eucharisficas?
49. A doutrina catholica cont~m:se nas ~ala
vras do Tridentino: ccsempre ex1stm esta fe na
Egreja de Deus, que logo depois da consagração
existe o verdadeiro corpo de nosso Senhor e o seu
sangue sob as especies do pão e do vinho juntame.nte com a sua alma e divindade; mas o corpo existe, na verdade, sob a especie do pão, e o sangue
sob a especie do vinho, e por força das palavras:
o mesmo corpo sob a especie de vinho, e o sangue
sob a especie de pão, e a alma sob uma ~ out~a por
forca da sua natural connexão e concom1tancia, pe]a qual as partes de Christo Senhor que já resuscitou dos mortos para não mais morrer, copulamse entre si : a divindade, porem, por causa da sua
admiravel união hypostatica com o corpo e com a
alma. Por esta razão é muito verdade que tanto se
contem sob uma e outra especie, como sob uma só;
porque Christo todo e inteiro, existe sob a e~pecie
do pão e sob qualquer parte da mesma espec1e; do
mesm~ modo existe todo sob a especie do vinho e
sob as suas partes)). t (Sess. XIII, c. 3).
1 Semper haec fide s. in EG:~]e s iâ Dei fuit, sta tim . post con.secrationem verum Domrnz nostn corp1.1s .verunu1ue_ e;us .sanf[lllnem sub panis et vini sp~cie una cum .1ps1us. anima et 41vzn1tate
existere; sed corpus q1J1dem suh specie pams, et sa r.gum ~ m ~u~
vini specie et vi verb o ry m : i_psum. autem corpu s s~b sp ~.c1 e v1111,
et sanguinem sL~b sp ec1 e pams, .~rn1 mamqueA sub. utraqu e. ~ 1. natur~
lis illius connex10ms et concom1tant1ae, qua. pai tes .Chnst1. Dom1ni, qui jam ex mortuis resurrexit, non amplms_ mo_rtturu_s, mter. se
copulantur: divinita tem p o rro. propte~· admiralnl em 1llam ei_us
cum corpore et anim â h ypostaucan:_ u1110nem. Quapropt;r vens~jmµm ~st tantumcfem sub alterutra spec1e atque sub utra~ue con1
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(a) Por'i~so 7 por força das palavras, o corpo de
Chnsto esta directamente sob a especie do pão e
o seu sangue sob a especie do vinho · porquanto
,
'
'
esta preser~te por força das palavras aquillo que as
palavras d1rectamente exprimem. Mas as palavras
da consagração indicam directamente que o corpo
do Senhor está presente sob a especie de pão e 0
sangue sob a especie do vinho ; logo
'
(b) ~ela forç~ da concomitancia natural, sob
uma umca especie encontra-se não só o corpo mas
tambem o sangue, e até mesmo a alma de Christo.
P~rquanto, Je.sus, depois da sua resurreição já
~ao morre mais, e pqrisso a sua alma não pode
separar-se da carne e do sangue.
(C) Por força da concomitancia natural ou por
força. da união hypostatica, a divindade de Christo,
e ponsso mesmo a segunda pessoa da SS. Trinda~e, encontra-se em cada especie, porisso que a
pe:>soa d~ Ve;ho sempre permanece hypostaticamente umda a humarndade assumida.
. (d) Finalmente, por causa da circumincessão se
diz com raz~o, que.as tres di'/Ínas pessoas que d''um
modo especial habitam na humanidade de Christo
como se disse do Verbo Encarnado (n. 1 1 6), habi~
tam do mesmo modo especial no SS. Sacramento.
3.º Corollarios philosophico-iheo/ogicos.
5o. Quanto ao corpo de Christo.
O corpo de Christo está presente no ceu localm_ente e. cir:cumscriptivamente com a sua quantidade
d1mens1va e com todos os seus accidentes mas
:!'um modo glorioso que nós absolutament~ des:onhecemos.
~ine~~: _to~us enim. ~t integer Christus, sub panis specie, et sub
711,'.1 ~s 1p s 1~s spec1e1 parte; tatus item sub vzni speciei et sub e'jus
Dai t1b11s exis ti~ » . (Sess. XIII, Cap. 3).
'
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Mas a questão versa sobre o modo como exista sob as especies eucharisticas, se com os seus accidentes se localmente, e de que modo.
'
. seguem que,
Na verdade,
todos os escholasttcos
por força das palavrÇts e por forç~ do sac;amento,
só a substancia do corpo de Chnsto esta sob as
especies eucharisticas. Porquanto, a co?vers~o que
se faz por força de consagração ter°:1ma direct~
mente na substancia do corpo de Chnsto, mas nao
nas suas dimens6es.
Todos ensinam, egualmente que, por força da
concomitancia natural, a quantidade dimensiva do
corpo de Christo, com os outros accident.es, es~á
na Eucharistia : porquanto, todas estas coisas nao
se dividem realmente da substancia do corpo de
Christo. Porem, são dois os principaes systemas
para declarar philosophicamente a coisa.
.
(8) Segundo SuareZ_, Lessio ~ outros escol~st~
cos modernos 1, o corpo de Christo na Eucharzstza
existe com a sua quantidade interna ou aptitudinal,
mas não com a quantidade ou extenção actual e externa.
Porquanto, a quantidade interna consiste .na
divibilidade e distribuição das partes, de maneira
que uma. se distinga d~ outra ; e esta quantidade
existe no corpo de Chnsto sob as espec1es eucharisticas, não por força das palavras, mas pela concomitancia ; porquanto, um tal corpo é um corpo
organisado, cujos membros são distincto~ uns dos
outros e na sua propria ordem, de maneira qu~ a
cabeça se liga com o pescoço, o pescoço ao peito.
Porem, a quantidade externa cons~ste na distribuição das partes no lagar, de maneira que ca1

X.11 1 c.

Suare1-, de Euchar. disp. 48; Less ius 1 de perf. divinis 1 1.
~· Fran1elin 1 th , Xj.

;.

I

<
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da uma d'ella ·; correspor:da a cada uma das partes do ~ogar ; esta quantidade não existe no c'o rpo
de Chnsto g~al se encontra na Eucharistia; porq,uanto, em vista do que fica dito, o seu corpo esta todo sob cada uma das partes de cada especie;
mas ~ co_rpo actua(mente extenso, não pode existir
todo inteiro em diversas partes, mas diffunde-se
pelo espaço, de maneira que as suas partes correspondem ás varias partes do espaço ; logo, :fica sendo certo que o corpo de Christo não é actualmente extenso sob as especies eucharisticas.
Nem se d~ga que isto é impossível; porquanto,
tudo o que nao pertence á assencia d'uma coisa
pode separar-se d'ella, querendo- o Deus assim ~
mas a extenção açtual não pertence á essencia d~
j
.
corpo , mas e somente uma das suas propriedades
actuaes ; porquanto, pode _conce?er-se um corpo
some~te com a sua. q~ant1dade mterna, pela qual
suffic1entemente se d1st111gue dos espíritos; portanto, a q~antidade externa pode separar-se do corpo, assim como realmente na fornalha, onde fo1
Que o~ corpos nã_o sã? necessariament e dotados de exten,ao local, a_dmmem-n_o nao so tc:dos os escolasticos, mas tambem
:is Dynamzstas, depois ~e Le1bn1tz e Kant, que seguem que os cor-

"-

:.os cons.tam de forças mexte;isas 1 e até muitos philosophos e hi,1cos, CUJOS testemunhos se leem em Dai o-airns ob ci't p J,16
·eg
'
.
.
. j
e
À .,4 18 e seg. e ontra d'1zem, na verdade;b os Castesianos
e alguns
. tomistas, segundo os quaes o corpo é essencialmente extenso.
~onsso, segund? alguns, o corpo de Christo, não qual existe 11 ~
:eu,_mas reduzido.ª um ponto m1c1oscopico, apesar de extenso
{plzcatur, como dizem, sob cada uma das moleculas das especies'.
~que modo, po~ em , o corpo humano, locaimente extenso com
º· ~s os seus ~rgaos, se contem, em qualquer parte da hostia por
~mima que sei~, sem alguma alteração, é difficilimo de poder
.onceber_-se. Na_o me a:revo, porem, a dizer que isto seja absolunmente 1mposs1vel, pois segundo o attesta a sciencia modernissina, collocando-se organismos muito perfeitos n'um espaco mu't
l:queno, e COOtend?-Se distinctamente grandes corpos expreS;O~
1 um ponto- da memna do olho.

16
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ram lancados os tres meninos, a força de queimar
poude s~parar-se do mesmo fogo.
, D'onde se segue que o corpo de Christo está
localmente sob as especies eucharisticas, não do
modo porque os corpos ac_tualmente exten~o~ estão presentes, mas á i:nane1~a das substancias espirituaes, que estão d1ffund1das por todo o espaço
que occupam.
,
.
(b) O Doutor Angelico expõe a coisa de outra
maneira 1 . Segundo o seu modo de entender, a substancia corporea não tem de si mes1:za partes de
extenção, mas somente da sua. quantidade, sobrevindo-lhe a qual, lhe commumca tambem a sua
propria extenção; d' aqui resul_ta que se fôr, r~m~
vida a quantidade, a substancia corpor_e~ e 10te1ramente invisível, e porisso não tem s1t10 no espaço, nem enche o vasio do ~sp~ço, mas está presente á maneira de substancza szmples, emquanto
está toda inteira sob qualquer parte do es1-:aço qu:
a contem. Posto isto, o modo porque C?nsto e~ta
na Eucharistia pode declarar-se da maneira se.gurnte. O seu corpo que existe no ceu com quantidade
sua no logar proprio e cornmensurado, p~r /orça
das palavras da consagração começa a existir so~
as especies eucharisticas, não localmente, , mas a
maneira de substancia, emquanto ~uccede a ;ubscia do pão, permanecendo os acc1d~ntes ; ~d onde
resulta que, assim como a substancia do pao, antes da consagração estava toda presente so? os
seus accidentes, e sob qualquer part~ dos acc1d~n
tes assim tambem o corpo de Chnsto, depois e
po; meio da consagração, está todo inteiro sob cada parte' dos accidentes do pão.
Mas, alem d'isto, por força da concomitancia
1

S. Thom. , 3, q. 76; cft. Bil/ot, in q, 76; Auriault, 1. e •.
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natural, toda a quantidade dimensiva do corpo e
do sangue de Christo, com os outros accidentes,
se torna presente sob as especies eucharisticas;
porque o corpo de Christo impassível e glorificado não pode separar-se d'estas dimensões e accidentes que se requerem para a sua integridade e
ornamento. Comtudo, a quantidade dimensiva do
corpo de Christo 1 não está no sacramento como
em logar, mas por modo de substancia, porque
não se põe sob as especies em razão de si mesma,
mas por causa da substancia do corpo de Christo, na qual termina a virtude da consagração, e
porisso está presente não por modo de quantidade, mas por modo de substancia; donde resulta
que, apesar do corpo de Cbristo estar verdadeiramente sob as dimensões do pão, não é por ellas
limitado, sendo estas desiguaes ás dimensões do
corpo humano.
5 1. Para melhor se declarar isto, diremos que
o co1·po de Christo na Eucharistia, não está circumscri'ptivamente nem definitivamente presente, mas sacramentalmente.
Não circumscriptivamente: porquanto, dize-se
que está circumscriptivamente no logar aquillo cu·
ja quantidade está por tal modo ajustada ao lagar
(ita commensuratur ad locum), que as suas partes
correspondem ás partes do logar; mas a quantidade do corpo de Christo não está localmente extensa, e p-orisso não é commensurada pelo lagar. Logo.
Nem definitivamente: porquanto, dize-se que
está definitivamente no logar aquillo que por tal
modo está n'elle, que não esteja ao mesmo tempo
n'outro; porem, isto não pode prédicar-se do corpo
de Christo na Eucharistia, existindo elle em varios
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Jogares, isto é, no ceu e em varias especies consagradas.
Mas sacramentalmente, isto é, d'um modo proprio d'este sacramento, que não acha nenhum
exemplo propriamente dicto na natureza, posto
que, sob certo respeito, possa comparar-se ao modo porque as substancias simples se dizem estar
presentes.
Porquanto: a substancia está de tal maneira
presente no logar, que está toda em qualquer parte
do logar sob o qual se contem, v. gr., a substancia do pau está toda em qualquer parte do pau, a
alma está toda em qualquer parte do corpo.
E, na verdade, o corpo de Christo, succedendo á substancia do pão, e não tendo, por outro lado, extensão local, está sob os accidentes do pão,
do mesmo modo que a mesma substancia, á qual
succedeu.
Comtudo, os accidentes eucharisticos não estão
inherentes ao corpo de Christo como ao sujeito,
nem estão a elle unidos com união substancial para formar um todo phisico, mas somente com a
união que seja sufficiente para formar um sacramento; porisso, esta presença chama-se sacramental, e consiste, principalmente, em os accidentes
conterem o corpo de Christo, de maneira que a presença real permaneça por tanto tempo, por quanto
permaneçam os mesmos accidente. (S. Thom. 3 p .
q. 76, a. 5.)
5 2. D' aqui se segue egualmente, que o corpo
de Christo na Eucharistia não se move localmente
"per se)>; mas somente ((per accidens )) isto é, emquanto localmente se movem as especies sacramentaes.
:Porquanto, uma coisa move-se localmente per

I21

>e, quando primeiramente occupava o Jogar e deJois move-se localmente para outro logar.
Mas o corpo de Christo não está n'este sacranento como n'um Jogar, como se disse, e porisso
1ão occupa nem o primeiro nem o segundo Jogar :
fonde resulta que não se move localmente per se
m em razão de si. :\1ove-se, porem, localmente
;er accidens. Porquanto, move-se alguma coisa Io:almente per accidens, quando se contem n'alguma
:oisa que per se se move localmente. Mas as esJe.cies eucharisticas, sob as quaes se contem o
:orpo de Christo, per se, movem-se localmente.
Logo. S. Th. 3. p. q. 96. a. 6.)
5 3. O corpo de Christo não pode obrar na Eu:haristia ou soffrer com a acção corporea; porque
1 acção ou a paixão corporea suppõe a extensão
ocal, de que está privado o corpo do Senhor. Por
sso~ nem pode ver-se naturalmente com o olho
:orporeo, por ser localmente inextenso, nem pode
:mittir as especies sensíveis ou a imagem de si
nesmo, pela qual seja visto. Porem, quando Chriso miraculosamente se apparece n'este sacrameno, é opinião mais commum, que taes apparições
;ão meras figuras sensiveis divinamente formadas,
á porque nunca ou raras vezes se lê que Christo,
iepois da sua ascenção, apparecera no mundo, já
)orque o mesmo corpo não pode estar circumscripivamente em dois logarcs ao mesmo tempo, no
:eu e terra 1 • (S. Thom. 3 p. q. 76, a. 7. 8.)
54. (B) Quanto á alma de Christo.
1 Scotistas e Dynamistas disputam, comtudo, que não remgna que o mesmo corpo esteja circumscriptivamente em muiº~ Jogares ao mesmo ~empo : e Palmieri explica-o do modo se~umte: os elementos 1_nextensos de que o corpo consta, estão sinul_taneamente em mmt~~ partes a, b, e, d'um Jogar pequenino, e
lonsso poL~e succeder divinamente que estejam simultaneament\:
ius partt:s d, e,j, d'algum Jogar distante.
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(a)

À alma de Christo pode emittir na Eucha-

1·istia todos os actos immanentes ou interiores que
não dependem do exercicio dos sentidos . Possue por
tanto, todos os thesouros da visão beatifica e da
sciencia infusa, descriptos no Ttat. do Verbo Encarnado; pode emittir, e de facto emitte actos fervorosíssimos de amor de Deus, de caridade para com
o proximo e de outras virtudes, de que se foliou
no dito Trátado.
A razão é, porque a alma de Christo está toda
inteira n'este sacramento, com todas as suas faculdades e operações, ao menos as immanentes.
(b) E' porem ponto controvertido, se Chrislo na
Eucharistia pode exercer os actos dos sentidos externos.
A maior parte dos theologos negam que isto
possa fazer-se naturalmente; porque o exercício
dos sentídos suppõe o contacto dos agentes externos nos orgãos dos sentidos; mas um tal contacto
exige a extensão real que não existe no corpo de
Christo.
Porem, alguns theologos, especialmente os modernos, como o cardeal Cienfuegos e Fran{elin \
julgam que Christo pode, quando não d'um modo
natural, pelo menos sobrenatural, exercitar os seus
sentidos, ainda mesmo no estado sacramental, de
maneira que possa verdadeiramente ouvir-nos e
ver-nos, pois Deus pode supprir, d'um modo que
nos é desconhecido, o influxo dos agentes externos, e extender a força activa dos sentidos de
Christo.
Seja o que fôr, é certo que n'aquelle estado conhece, não só por sciencia divina, mas tambem por
t . Cienfuegos, Vita abscondita, disp. II; Frallrelin, th.
Dal{{airns, ob, cit . 129 e seg.

11 1•

sciencia humana (pela visão beatific~ e sciencia infusa) não só todos os trabalhos, angustias, perseguições e triumphos de toda a Egreja, mas tambem os pensamento~ e affectos de cada um dos
fieis: de maneira que, sem duvida nenhuma, pode ouvir as nossas supplicas, ainda mesmo as interiores: e isto contribue admiravelmente para augmentar a devoção.

III. Da presença permanente de Chrieto na
Eucharistia t
Erros: Sobre a permanencia de Christo na Eu~
charistia erram os Lutheranos: uns, com Bucero, seguem que elle está presente, não SÓ ccÍn USU»,
isto é1 não só quando é recebido, mas não fóra da
recepção; outros, com Chemnicio, querem que elle
está presente ccem toda a acção da ceian, isto é,
desde a consagração até a communhão, mas não
se conserva na pixide.
55. These: C:hrisfo exisfe permanenfemenfe na .
€ucharisfia,Jndependenfe ào uso, emquanfo as especies ào pão e ào vinho permanecem incorruptas.

Porem, quando as especies se corrompem, isto
é, quando se dá uma mudança de tal natureza que
seria sufficiente para a corrupção do pão e do vinho, porisso mesmo, Christo deixa de estar sob as
es pecies eucharisticas.
A these é de fé, em vista do que diz o Trident.
(Can. 4.): ccSe alguem disser que no admiravel sacramento da Eucharistia, depois da consagração,
não está corpo de Nosso Senhor JesL1s Christo, mas somente no U'>O quando se recebe, e não
antes nem depois; e que nas hostias ou particulas
1 S11are1, disp . 46, sect. 8; Bellarm. 1. IV, e. 2 e seg.; Rossl't, de SS. Euch. Sacram. n . 27'.l e seg.; de Àugustinis, th. 7.
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consagradas, que se guardam ou sobejam, não fica o verdadeiro corpo do Senhor: seja excommungado» i.
1 .º A Escript., pelas palavras da instituição,
«Recebei e comei: este é o meu corpo. Estas palavras foram, com effeito, verdadeiras, logo que
foram proferidas antes do uso, ou antes dos Apostoles receberem a sagrada cómmunhão: logo, antes do uso e independentemente do uso, Christo
está presente na Eucharistia. Este argumento tem
valor contra Bucero: porem, Chemnisio refuta-se
pela Tradição.
2.º Pela Tradicção: Da praxe da Egreja:
(8) pela praxe da communhão domestica; consta de Tertulliano (de orat., n. 1 g) que os fieis, no
tempo da per.:>eguição, levavam a Eucharistia para
suas proprias casas, para administrar a communhão a si proprios : a mesm_a coisa é referida por
S. Cypriano (de lapsis, n. 26), o qual accrescenta,
que os fieis tiveram arcas (sacrarios) em que .a escondiam; e até algumas vezes os navegantes a levavam comsigo, para que, em caso de naufragio,
não morressem sem o sagrado viatico, como narra
S. Ambrosio 2.
(b) Pela praxe de conservar a Eucharistia nas
egrejas, que consta do can. do Cone. de Nicêa (can.
13-I4), onde se prescreve que os diaconos ministrem a sagrada communháo, na ausencia do sacerdote; pelo uso de se ter na egreja o vaso de pra-

ta ou de ouro, sob a forma de pomba ou de torre,
onde se conservava a Eucharistia, etc. 1.
(C) Pela praxe de levar a Eucharistia aos ausentes e enfermos, como o attesta S. Justino ~, e S.
Dyonisio Alexandrino 3, e principalmente o Cone.
Niceno (can. I 3), que ordenava aos presbyteros,
que não deixassem morrer os enfermos sem o viatico. Porem, estes factos provam omnimodamente,
que nos primeiros seculos se crêra que Christo está na Eucharistia, não só no proprio momento da
communhão, ou tambem desde a consagração até
á communhão, mas d'um modo permanente; logo.
(d) Pela disciplina antiquissima de celebrar a
missa dos presanctijicados, onde se não faz nenhuma consagração, e onde o sacerdote toma a hostia, anteriormente consagrada e reservada 4•
3.º Por razão de conveniencia. A Eucharistia
foi instituida por modo de comida espiritual, segundo aquellas palavras: «recebei e comei»; mas
a comida, ainda que tenha sido ordenada para uso,
é alguma coisa, de sua natureza permanente; logo,
tambem a Eucharistia deve ser permanente, e não
consiste em coisa transitoria como os outros sacramentos.

1 Si quiz dixerit peracta consecratione, in admirabili Eucharistire sacramento noo esse corpus et saoguinem Domioi nostri Jesu Christi, sed tantum 10 usu, dum sumitur, 0011 autem ante
vel post, et in hostiis seu particulis coosecratis, quae posto communi?~em reservantur vel supersunt, noo remanere verum corpus
Domm1: A. S.»
2 Liv. 1 de Excessu fratris sui Satyri, n. 43.

IV. Do culto devido á Eucharistia
56. 1.º Erros :
-- ------

5

t
Constit. apost. l. 8, e. t3.-Porisso, S. Chrysostomo (Ep.
ad Innocentium I, n. 3) escreve : «Locum, in quo saocta condita
servabantur, ingressi suot milites . .. et saoctissimus Christi · sangui s effusus est».
2 Apol. 1, 67.
3 Ep. ad Calosyrium.
• A exposição d'estes factos e muitas outras coisas, vê-as
em Corblet, Histoire du sacr. de l'Eucharistie, !. XII.
5 Rosset, ob. cit. n. 279 e seg.; Corblet, ob . cit. 1. XVUI;
.
.R1tto1, r. s·.i6,
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1

(A) Os Calvinistas e outros Protestantes, que
regeitam a presença real de Christo, negam porisso mesmo que se deve tributar culto á Eucharistia, e até mesmo accusam os catholicos de serem
réos de idolatria 1•
(8) Tambem muitos Lutheranos, não obstante
admittirem a presença real, negam que se deva
adorar a Eucharistia como uma coisa que tem alguma coisa de contrario á instituição de Christo e
á praxe dos Apostolos, ou até mesmo perigoso.
57. 2.º These: C!hrlsfo na êucharlsfla deve ser
adorado CO/Tl culta de lafrla.
Dize-se ccChristo na Eucharistia>>, porisso que
a nossa adoração não pára nas especies eucharisticas, mas termina no mesmo Senhor. As especies
não são mais adoradas «Ín sen, do que os vestidos,
que com Jesus se cobria, quando vivia sobre a
terra.
A these é de fé, segundo o Trid. (can. 6): cc Se
alguem disser que o Unigenito Filho de Deus no
santo sacramento da Eucharistia, se não deve adorar com o culto de latria tarnbem externo, e que
porisso nem se deve venerar com festividade particular, nem se deve levar solemnemente nas procissões, segundo o louvavel rito e costume da Egreja universal, ou que se não deve expôr publicamente ao povo para ser adorado, e que os seus
adoradores são idolatras: seja excommungado>>. 2
1 Assim como todos os protestantes professam ser falsa a
doutrina da transubstancinção e que se oppõe á Escriptura, assim
sentem unanimef!lente ciue a adoração da hostia consagrada apresenta uma certa 1dolatna. (Hodge, ob. cit. vol. lll, p. 682.)
2 Si quis dixerit, in sancto Eucharistiae sacramento Christum unigenitum Dei Filium non esse cultu latriae, etiam externo,
adorandum, atque ideo nec festiva peculiari celebritate venerandum, neque in processionibus, secundum laudabilem et univcrsalem Ecclesiae sçinctae ritum et consuetudinem, solemniter circum-

(A) Escrz'pt. Segundo S. Paulo ', o proprio nome de Christo deve ser adorado: «Ao nome de
Christo todos devem dobrar o joelho, no ceu, na
terra e nos inferno's >>. Logo, a jortiori deve ser adorado o proprio Christo escondido na Eucharistia.
(8) Pela tradição :
(a) Segundo os Padres, v. gr., S. Chtysostomo
que diz: ,,Adora e commungaJ> 2 ; S. Agostinho:
cc Ninguem coma esta carne, sem primeiro a adorar)) 3 ; S. Cyrillo Jerosolymitano 4 : «Depois da
communhão do corpo de Christo, aproxima-te tambem do calix do seu sangue, não estendendo as
mãos, mas prostrado á maneira de adoração».
(b) Pela praxe da Egreja, que antigamente prescreveu, que Christo devia ser adorado na Eucharistia, como consta das lithurgias, onde se encontra o costume de elevar a hostia e e calix depois
da consagração, e de adorar a hostia antes da communhão 5 .
(C) Raz... theol. Christo, sendo Deus e homem,
deve tambem ser adorado com culto externo em
Kestandum, vel non publice, ut adoretur, populo proponendum, et
e jus adonnores esse idolatras: A. S."
1 In nomine Jesu omne . genu fiectatur coelestium, .terrestrium, et infernorum. Philip. II, 10.
2
Adora et communica. Homil. 3 in ep. ad Ephes.
3 Nemo iliam carnem manducet nisi prius adoraverit. In Ps.
q8, n. 8,
·
4 Post communionem corporis Christi, accede et ad caliç~m. sanguinis illius, non extendens manus, sed pronus adoratio111s, Jn modum ... Catech. mystag. 5, n. 21.
. . s \<.ln Eccl_esiâ Occidentali, maxime in Galliis, diebus praenpu1s qu1bus umversus populus ad sacram Synaxim accedere tenehntur, solernni ritu ad communionem invitabatur his verbis:
V<•nite populi ... manibus mundis poenitentiae munus communin·11111s, quoniam Af'nus Dei propter nos Patri sacrificium proposir11111 cst : 1j•su111 so/11111 adoremus . .. " (Martene, de Antiq. Rit. l
1, r. ·1 1 a. 10, n. G.) O rito da elevação não é tão antigo como o rito d11 11dnraçfío ; parece que foi introduzido no tempo de Berenf'lll'io em n:paraçiío da injuria qu~ i:ifii.giu ~·este s.acran:ento; pon·rn, 11 pn~xc de adornr a Euc)1an~tli1- e muito mais anu~a.
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toda a parte onde se encontra, e isto com tanto
mais fervor, quanto mais elle se humilha por amor
de nós. Mas está verdadeira e realmente presente
na Eucharistia, em vista do que acabamos de dizer, e escondendo alli a sua magestade, humilha-se
ainda mais do que na sua paixão, seg11ndo aquellas palavras de S. Thomaz : «Na cruz escondia-'se
somente a divindade, mas aqui esconde tambem a
humanidade» .
58. 3.° Corollarios:
(A) E' piedosa e util a praxe estabelecida pela
Egreja de expôr o SS. Sacramento. E' todavia conveniente que~ ao menos em certos dias, os homens
tributem honras publicas a Christo escondido na
Eucharistia, em reparação das injurias que lhe são
infligidas, e para que os fieis, aproximando-se de
mais perto do throno da graça, recebam do Senhor novas bençãos.
(8) E' piedosa e uti1 a praxe de visitar frequentes vezes o SS. Sacramento. Porquanto, Christo
permanece perpetuamente na Eucharistia :
(a) como Deus que devemos adorar ;
(fi) como bemjeitor de quem podemos receber
novas graças ;
(C) como amigo, cujas delicias é estar com os
filhos dos homens e a quem singularmente devemos amar.
(d) corno exemplar de todas as virtudes que devemos praticar, e, na verdade, por todos estes motivos devemos visitai-o frequentes vezes t: «Deve1
1

~

1 Maxime tandem in votis h ab emus, ut li.deles doceantur
bona quamplurima ipsis obventura, si Dominum sub speciebus sacramentalibus inter nos hospitem sae pius invisant. Pastoris ergo
munus erit, et verbis et exemplo ad hoc pientissimum officium
suos incitare . .. (Cone. Balt. II, n. 269). Cf. S. Alphonsus Liguari, Visite al Santíssimo Sacramento, Introduct.; Bourdaloue1 Essai c\'Qct<we du St Sacrement i Retraite 1 4 jour.

m?s finalmente, com grande fervor, instruir os
fieis, do.s. grandes bens que receberão, se muitas
~ezes v1s1tarem o Sen~or~ que vive no meio de nós
como hospede escondido nas especies sacramentaes. Logo, será dever do Pastor excitar os fieis
co!11 as su~s pa~a~ras e com o seu exemplo a cumpnr este p1edos1 ss1mo dever » . . . fConc. Balt II

269).
\
. '
. (C) Com optimo conselho foi instituída a solemnzdad~ do co1p? de Christo, e a procissão solemne
11.

onde e conduzido o SS. Sacramento nos p · · '
· aizes
catholicos.
'
Porquan.to, era conveniente que se instituísse
uma solernmdade especial,
(3) para exprimir a nossa gratidão ao Redem _
tor por tamanho beneficio ·
p
(b) P?ra representar o ~riumpho de Christo e
confundir os seus adversa ri a s ·
(C) e para inflamar cada ~~z mais e mais a fé
dos fieis t.

Art. IH. Da concordancia do mysterio
da pre~ença real com os princi .. .
psos da sã philosophia

I. O dogma cathol,ico acima exposto não
repugna a recta razão ~
, 59." Es!ci~o da ques~.fo. Até aqui temos exposto e ro\ado «1 ~o_utrma catholica da presença real de Christ~ na
Euchunstia. Porem os Protestantes e o R ,
1·
·J·i .
·
'
s ac10na1stas
e < m am unanim~nte que um ta] do ama é absurd
. t ·•
nmente
t
.
~
ti
oe m e1
con rano a razao. Não deixamos de confessar
'.!~es tedogm a é um mysterio, mas affirmamos ao mesL

.

1

Cf. F'. Faber, The B. Sacrament pa . ·
,
.
SC "
:l 1 I 5 i 6 5 S; í6 . v
-d '1 ss1m,_ praesert1 m r3, ,., '
'
,
- ~ , - t , .vow a oue 1. c1t.
·
- he1"7nnmus, 1. IJI, e. 1 - w · B11!11art diss l
>.: " •.
111 ~ .; : nrou 1!1, q. \"[,e. 4; de Aug'ustinis p' I a. 3' a. 4 ' ~ J ' a.
~ hcoloµ1a llr)~muticn - Vo!. 6.º
' · ' · '
, ,

.>~>

J

~') e
.;
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MYSTERiO DA PRESENÇA REAL
CAPITULO l

mo tempo que elle de maneira nenhuma se oppõe á recta razão; e demonstraremos, resolvendo as difficuldades,
apresentadas pelos adversarias. Estas tiram-se de tres
pontos : 1 •0 da presença multiplicada do corpo de Christo; 2. 0 da permanencia dos accidentes do pão e do vinho;
3.º da connexão entre-estes accidentes e o corpo de Chris·

to.
1. 0

Da presença multiplicada

60. (A) Portanto, a primeira difficuldade expõe-se do
seguinte modo: é impossivel que o corpo de Christo
esteja simultaneamente em muitos Jogares; mas dada
a presença real, o corpo de Christo estaria simultaneamente em muitos Jogares, isto é, no ceu e em todos os
altares, em que são consagrados o pão e o vinho; logo.
Resp.:
(a) Segundo os modernos Escolasticos responde-se assim: dzst. a maior; quando se tracta d'um corpo actual"
mente extenso, transeat; quando se tracta d'tim corpo
ar,titudinalmente extenso, nego; porquanto, o corpo de
Chnsto aptitudinalmente ou internamente extenso, não é
circurnscripto pelo espaço, e porisso mesmo pode acharse simultaneamente em muitos logares, assim v. gr. a
substancia da alma está presente em todas as partes
do nosso corpo, ou a substancia do ouro está presente
em todas as particulas da massa aurea. Disse transeat,
porque, segundo os Scotistas e Dynamistas, de modo
nenhum repugna que o corpo extenso esteja simulta-.
neamente em muitos Jogares, como expozemos acima.
Contradistingo a menor : o corpo de Christo está,
na verdade, no ceu com a sua extensão actual, mas está na Eucbaristía sem extensão local, ou á maneira de
substancia, e porisso mesmo pode existir simultaneamente em muitos logares.
Nem pode dizer-se que a extensão actual pertence
á essencia do corpo ; porisso que, segundo a maior parte dos philosophos, não só antigos, como Aristoteles e
Platão, não só os Escolasticos, mas tambem os modernos, como Leibnitz, e muitos outros, a esseneia do corpo deve çolloçar-~e não na extensão local 1 mas na plu-

\,
'I
11

131

rallJade das partes distinctas umas das outras e na facu ade de soffrer ou obrar alguma. coisa . e
.
mesmo .o corpo de Ch:isto. pode, pela omnipote%ci~sJ~
~eus, ser um verdadeiro corpo organisado sem
d·
'
to avia ser localmente extenso.
de s · T'ionza"
O (b) Segundo a mente
'
,_, r espon d e-se·
_mesmo corpo nao pode estar simultaneamente e~
muitos ~ogarls por presença local, concedo . não pode
estar num ogar .com [presença local, e n'·outro ar
modo
P
d dde· substancia ~ nego '. pois repu gna um corpo
~er 1ª e1ro de P'.opnamente mzdtilocado, oorque dista
oca mente .e ~1 mesmo e se divide de si .:nesmo. mas
esta contrad1ccao
desvanece-se ' quando o co r~o esta
' . so.
' · 1
l oca
ogar ' e _n'outro po1· modo e. su bst an· .l men t e num
'
c~a _.d porque neste caso nao dista de si mesmo nem se
IV! e.
E, .com effeito, o corpo de Christo está localmente
no ceu; porem na Euchristia não está loc.almente
por modo de substancia
' mas
(e) Se nenhuma d' esta~ soluções agradar, pode pro ôr~e uma ~>Utradm~1s geral. Para ter valor a difficuldfde
uas coisas ev1am conhecer-se . completamente
'
ber, o ~st~do sobrenatu'.al do corpo de Christo ~ ~ ~:~
tureza mt1ma. da matena e a sua relacão com
co . mas a
.
.
. .
.
o espa' pnm_:ira c01sa so imperfeitamente se conhe, '
~e pe!a revelaçao, porem a segunda, depois de lon as
mvest1gações dos phil~sC?phos, permanece desconheci~a
ao menos segundo o Jll!ZO de muitos; logo não
.d'
demons~ra_r-s~ que o corpo de Christo sacra~entalp~ã~
~1.ode ex1st1r simultaneamente em muitos lagares t.'

d

i
A proposlto
.
adverte o Card . Newman (A ol .
.
Vil): «Transubstantiationis
, ·1 · d credendumd·-·
P ogia, part •
1 ~11sa
.
. doctriºna' d'ffi
· ·
·
.
t..l t ur · · · E sto quod 1magrna tioni diffi T
quomodo difficilis ad credendum ? cC1 is sn, i.md o .1mpervia ! Ast
- l b
.
· erte qm stt et qu
d
orno o
1lrec se 1a eat, ass eqm nequeo cur v
e~1m io11poss1bil e m reddit? QuÍd scia1~r~i~~a~ e~s~ ne.gabo ? Quid
r1_ic
. max1m1
. .unorunt
s an,1re h'J
et mateh'
. naturam ?· Nihil omnino , ne-e mag1s
'b .
p t osop !.
i «t 1me adeo verum est u• nostris t
sophorum. schol~, docens- phcenome~~pto;:u us .lJm ort~ sit philopcr .Phys1cas sc1entias nobis co noscere lic::11 constltue~e quod
thohca phccnomena 11011 tangit~ hre
at. Jam doctrma cam:rc, ncc eadcm pluribus locis slmul ~x~~t~r~e~~%~' ~.contr~ !11ªd.c i:chus quarum naturam nemo cogn
.
T
n lt: ~g1t tpsa
nnl1h11s ~uh$tantiis,, ,
osc1t, sei icet de ips1s mate-
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MYSTERIO DA PRESENÇA REAL

Realmente ha muitas coisas que hoje são conheci.das como possíveis, que ainda mesmo no principio d' este seculo eram con::1ideradas como absurdas por academias d~utas, v. gr. os phenomenos do hypnotismo
e outras coisas assim; pois quem poderá dizer que o
poder de Deus é tão limitado que não pode tornar rresente o corpo de Christo simultaneamente erh muitos
lagares?
6I . (B) A seg~nda difficul?ad~ é assim : Não podemos predicar coisas. C?~trad1~tonas do mesm~ ente ;
mas se o corpo de Chns10 estivera presente simultaneamente em muitos Jogares sob varias espec1es, poderia dizer-se d'elle coisas contradictorias, v. gr. que
.elle pode simultaneamente mover~se. e estar quieto, mover-se sin:.ultaneamente para a direita e para a esquerda, seguindo o movimento das especies.

Resp :
Disti1wo a maior.: coisas contradictorias não podem
b
.
b
.
predicar-se da mesma c01sa, so o mesmo respeito, concedo; sob diverso respeito, nego. Pois não ha c?ntradiccão nenhuma em que o mesmo corpo, sob diverso
respeito, repouse e. se mova ; v. gr. aquelle que é levado em carro rep01sa e move-se ao mesmo tempo ; de
modo que da mesma maneira o. corpo de Christo, emquanto se contem sob taes espec1es, move-se, porque as
mesmas especies se moven~, mas repousa emquanto se
contem sob outras espec1es, porque as mesmas especies descançam.
2.º

Pelos accide11tes

62. (A) Objecta-se.

Os nossos sentidos não podem naturalmente enganar-nos; mas, posta a ~ransubstanciaçã<;>, os nossos sentidos enganam-nos umversalmente, pois nos rr:ostram
na Eucharistia o sabor e a côr de pão e de vmho, e
porisso pão e vinho ; logo.
Resp.: Os nossos sentidos não se enganam qua~1do
se exercem sobre objecto proprio ·e do m_odo devzd?,
concedo; aliás, nego. E na v_erdade, o ob1ecto propr!o
· dos sentidos é julgar dos acc1dentes dos ·co_rpos e nao
das substançias. Portanto , ernquanto ' afürmarn que
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ha _côr, gosto etc. de pão _e de vinho, não se enganam,
p01 que de facto. estes acc1dentes ou phenomenos existem realmer:_te, segundo a doutrina acima exposta ou
ao !?e.nos sa? .:ealmente produzidos por Deus, s~ se
admmir a op1111ao de Decartez; porem, se d'estes accident<:_s se gu1z_er con':_luir que fica a mesma substancia
do. pao e do v!nh?, sao enganados porque julgam d'um
?bJecto que nao e s~ u ,,~'um objecto que só pertence ao
~ntellecto, CUJO offic10 e Julgar as substancias. Porem 0
1,ntellecto não se eng~na, por~sso que, illuminado pela
sab_e que ~ subs~a~c1a do pao e do vinho Já não existe
ma)1s na Euchanstw (S. Thom., 4 dist. 1 r, q. 1 . a.

fé,

I .

63 · Insistem:· Os a.:cidentes do pifo e do vinho, ainda mesmo depois_ da consagração, conserPam a forca
d~ nutri~; mas n::io podem nutrir sem ficar a substância do pao e do vmho ; logo.

Resp. :
. Nego a menor, porque a coisa pode explicar-se de
dois modos;
. , (a) _Estes accidentes só com~çam a nutrir quando
Jª estao al_terados no estomago · e na verdade alterad?s .os acc1dentes já não fica a ~ub sta ncia do ~orpo de
C~nsto, mas succe~e-lhe uma outra substancia por
foi ça ~a qual os ac~1?entes do pão e do vinho podem
produzir todos os effonos que o pão e o vinha naturalmente causam.
(b) S · Thomaz. apresenta uma outra solucão : cPar~~e _que n_i~lhor se deveria dizer_ que na propria consag1 <1çao, assim como a substancia do pão miraculosam~nte se converte no corpo de Christo, assim confere
m:ra~ulos~m ent~ .ªºs. accide11tes o sub.sistiremo, que é
P.t ~pno da substan~ia, e por consegumte que possam
fa;,e'. e sojfrer as coisas que pode fazer e soffrer a subs~a.ncia, se el_la estivera present~; d' onde resulta que
sem. novo rrnlagre, podem embnagar, nutrir reduzir-se
a cmzas ~ corromper-se, pelo mesmo mod~ e ordem
q~1e se estivera pr:_:sente a substancia do pão» t (Contra
( J e n t. 1. 1V, c . 6b) .
1
Melius di ~ei:idum videtur quod in ipsâ consecrationa sic11t· . s11listantta
·
. I . , . panrs
· i , ·m corpus: Christi
· mira '- ulose conve
. r t 1' t ur,' Jta
11111.u11 0.1< ,a.c1c wt1b11s confertur quod s11bsistant, quod est pro,
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Quasi do mesmo pode explicar-se como ~s especies
invenenadas podem dar a morte ao commumcante, por-.
que o veneno como materia estranha não se muda no
corpo e no sang~e de Cb~isto, mas s?mente adhere a~s
accidentes do pao e ~o vmh~, e ponsso pode _produz~r
os seus effeitos mort1feros, ainda mesmo dep01s de feita a consagração.
.
64. Insistem em segundo logar: Se as es ec1~s _eucharisticas fossem decompostas pela a.nalyse ch1m1ca,
não se enco11traria alli senão a substaw:ia do pão e do
vinho· logo, é uma tal substancia que está sob ellas.
R;sp. Quando a analyse chimica decompõe os ac- .
cidentes do pão e do vinho, deixa porisso mesmo de
existir n'elles o corpo de Christo (acima n. :i5). Nem é
para admirar .que nas esp:cies euc~21risticas se encontrem as propriedades do pao e do vmho, perseverando
estas nos accidentes, por operação de Deus, segundo S.
Thoma:z (acima n. 63), ou pelo menos são suppridas
por Deus, Jogo que o corpo de Christo se affasta das
especies, segundo alguns outros auctores.
65. (8) Repugna. que os accidentes .fi1uem ~en! sujeito a que estejam mnerentes; mas na Euchanstia os
accidentes do pão e do vinho não estão inherentes a
nenhuma substancia; logo.
Resp. Nego a maior; porquanto, segundo o que fica
dicto acima, Deus pode fazer por si tudo aquillo que faz
pelas causas segundas, mas an~es da consagra~áo, De~s
sustentava os acc dentes, mediante a substancia do pao
e do vinho; logo, depois da consagração, pode sustentai-os directamente por si mesmos. Nem se diga que
estes accidentes sustentados em si mesmos, se tornam
então substancia; porquanto, mantem essencialrr:iente
a aptidã? para e,star inherentes a algum~ substancia, e,
só por milagre, e que se sustentam em s1 m~smos ..
Não cessam, por tanto, de ser verdadeiros acc1dentes, p0risso que não pertence á essen.cia do '.lcddent~ a
inherencia actual, mas somente a aptidão pa1·a mhenr,
prium substantire : et per consequens quod omnia possint facere
et pati quae substantia posset facere et pati, si. subst~nti_a ade~set;
unde sine novo miraculo et inebriare et nutnre et mcmeran et
putrefieri possunt, eodem modo et ordine ac si substantia pani> et
vini adesset .

li

L

l>RESEN\~A

REAL

forrio éonsta da mesma defenição: ente a quem convem estar n'outro 1•

3. 0 Da união de Christo com os accidentes
66. Objec. E' indecente ensinar gue Christo é triturado com os dentes, comido, e que passa ao estomago
etc : mas, posta a sua presença sob as especies, todas
estas coisas Jevem dizer-se; logo.
Resp. (a) Nego que Christo seja triturado com os
dentes, se as palavras se tomarem no sentido proprio;
porque como canta a Egreja: «A sumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accipitur>i.
Porquanto, as especies eucharisticas podem ser divididas com os dentes, mas o proprio Christo não se
divide, porquanto, em virtude do que acima fica dito, o
seu corpõ é inextenso na Eucharist1a, e, porisso mesmo,
inalteravel.
(b) Porem, não ha inconveniente nenhum em se dizer que o seu corpo é comido e que passa ao estomago, pois isto é somente mudança local, e não repugna
que Christo passe de um lagar para outro simultaneamente com as especies. Porem, quando as especies
entraram já no estomago, dissolvem-se pouco a pouco
pelos agentes chimicos que ha n' elle, e, dissolvidas inteiramente as especies, o corpo de Christo cessa de
existir sob ellas.
67. Para melhor se entender isto, deve saber-se quaes
as regras sobre o modo de falia: de Christo escondido
sob as especies encharisticas:
(a) Achando-se Christo verdadeiramente presente
n'este sacramento, os nomes substantivos e adjectivos
t
Até aqui temos resolvido as difficl!ldades pelos principios
da philosophia esco!astica; porem, se alg·uem fôr partidario das
theorias dos Dynamitistas, pode expôr assim a coisa : No mesmo
instante da consagração, Deus, pela sua virtude omnipotente, move a~ forcas que constituíam a substancia do pão e do vinho, e em
seu logar' substitue o corpo e o sangue de Christo, causando todavia, simultaneamente os phenomenos da extensão, do gosto etc.
produsidos primeiramente pelo pão e pelo vinho; todavia, tira do
corpo sacramental de Christo a extensão actual ou local de que
gosl\ naturalmente, de modo que este corpo possa estar pre~ente
~imultancaménte em muitos altares, por modo de substancia. Cf.
/)alil{airns, oh. cit. p. 73.
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MYSTERTO DA PRESENÇA REAL

que prescindam do modo de existir, podem p redica r-se
d'e\le: v. gr. podizer-se Deus, homem red emptor, mediador, rei etc.
(b\ Não estando na Eucharistia por modo de corpo
extenso, oão podem predicar-se d'clle as coisas que
suppõem que elle · estü circumscriptivarncnte n'um Jogar; v. gr. que está em pé, deitado que tem esta ou
aquella posição; porem, é permittido dizer que elle
existe, que permanece que se contem na Eucharistia.
(e) Estado como que ligado o corpo sacramental do
Senhor ás especics, pode dizer-se que elle se move, do
mesmo modo que a alma se move, movendo-se o corpo.
(d) Mas porque o seu corpo não é sujeito a que. estejam inherentes, as especies, não pode dizer-se que é
redondo, alvo etc.
(e) Sendo o sacramento da Eucharistia um composto,
em que o corpo do Senhor se contem sob as especies,
as coisas que se fazem nos accidentes, podem figuradamente. predicar-se do mesmo Christo ; Y. gr , é permittido dizer que vemos o Senhor na Eucharisti a, que o
tocamos, que o bejamos.

II. A presença real persuade-se por argumentos
de conveniencia i

1

d

A razão humana não pode, na verdadP, demonstrar a realidade da presença de Christo ·na
Eucharistia, mas pode demonstrar que este dogma
é inteiramente conveniente, quer da parte de Deus,
quer da parte do homem.
68. 1 .º Da parle de Deus . E' conveniente da
parte de Deus um dogma que illustra admiravelmente as suas perfeiç6es, mas a Eucharistia illustra d'um modo admiravel as perfeições de Deus,
muito principalmente a sua omnípotencia, sabedor[a e bondade.
·
1 Surre:r, disp. 46, sect. 7; Rosset, ob. cit. n. 107 e seg.;
Lessius, de perfect . moribu sq ue divinis liv. XII, e. 16; Fabe1-, ob.
çit . , liv. I, p . 41 e seg.

1'
'1

(A) O seu poder: O poder divino manifesta-se
especialmente por obras adrniraveis: mas no sacramento àa Eucharistia exhibem-se muitos prodigios 1, de modo que muitos Padres entenderam
do pão eu...:haristico as seguintes P<iilavras dos Psalmos (CX, 4): ccDeixou memoria das suas maravilhas, o Senhor que é misericordioso e compassivo:
deu de comer aos que o tememii 2 .
E' com effcito um grande prodígio que a substancia do pão e do vinho deixe de ser o que é, e se
converta no corpo e no sangue de Christo; é maior
ainda quando, por mandado do sacerdote, o mesmo
corpo do Senhor verdadeiramente se reproduz sob
as especies do pão e do vinho, de maneira que esteja simultaneamente presente em cada hostia, e até
mesmo em cada parte de cada hostia, e na verdade
não n'um Jogar só, mas em qualquer parte do mundo, onde forem proferidas as palavras da consagração. E nem é menor quando o corpo é recebido e
comido inteiro por cada um dos fieis, e divinamente os nutre, sem que a sua virtude jámais se esgote; e, é o que com certeza é admiravel, é fazerem-se
todas estas maravilhas não por uma vez só, mas
todos os dias, não só por um sacerdote, mas por
todos. E não é tambem parn admirar que os accidentes subsistam em si mesmo sem sujeito, e recebam todas as paixões e impressões a que estaria sujeita a substancia do pão e do vinho 3 ? Com effeito,
1 Dizemos porte!1tos, ou maravilhas e não milagres, porque
.
rn1la~re propriamente ta!lando, chama- se um facto sensivel, alem
das torça~ da na_tu:eza;~ e na verdade, as maravilha~ que se encon-

tram n_a E:ichans11a,_ sao, na verdade, alem das leis da natureza,
mas nao sao sens1ve1s.
2
Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominu s: escam dedit timentibus se.
:i L_essio;_ob . cit. t~epois d'elle Faber_(ob . cit. p. 71) enunicrnm doze milagres, dots sobre a substancia do pão e do vinho,
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com estas coisas Deus se declara senhor de toda
a natureza.
.
69. (B) A sabedo~ia. A sabedoria ~ons1ste na
eleicão d'um fim optlmo, e na ordenaçao apta dos
mei~s para o attingir.
.
E. na verdade, o fim intentado por C~nsto n.a
Euch~ristia é optimo, não sendo outra c01sa m~1s
senão o fim que se tinha proposto na encarnaça.?,
isto é, 0 promover a gloria de D~us e a s.alvaçao
das almas. Por outro lado, os me10s escolhidos para este fim são inteiramente efficazes. Porquanto,
Deus é optimamente glorificado em .innumeros .altares, onde Christo permanece de dia e de noite,
louvando a seu Pae, supplicando em ~oss? nome
e offerecendo um sacrificio de valor mfin.1to ; ou
tambem excitando almas piedosas a magmficarem
comsigo a Deus: «Magnificae commigo o Senhor,
e exaltemos o seu nome em si mesmo» i. Tambem
se promove a propria salvação das alma~, porqu~
Christo, permanecendo no altar, as .attrahe a s1,
lhes infunde a sua vida, incita-as á virtude com o
seu exemplo, e pela sua graça corrobora-as contra as paixões; porquanto, «Aquelle que come a
minha carne e bebe o meu sangue, permanece em
mim e eu n'elle ... e aquelle que permanece em
mim e eu n'elle, produz fructo copioso>~ 2 •
70. (C) A bondade. A bo~dade mamfe~ta-se na
communicacão dos bens, e bnlha tanto mais, quanto são maio~es os bens que se dão ;·porque o bem
dois sobre as especies, seis sobre o corpo do Senhor e dois sobre
o consagrante.
.
.
1 Magnificate Dommum mecum, et exaltemus nomen CJUS
in idipsum. Ps. XXXIII, 4·
.
.
2
Qui manducat meam ca~nem et _bibit meum s~ngume~;
in me manet et ego in illo ... qm manet m me et ego m eo, h1c
fert fructum multum. Joa. VI, 57; XV, 5.

139

é diffusivo de si mesmo. Mas, na Eucharistia, Deus
reparte comno~co profusamente os seus bens :
(a) Primeiro que tudo dá a cada um de nós o
seu Filho unigenito, não só o corpo e o sangue de
Christo, mas até a alma e a divindade, de maneira
que é permittido a cada um exclamar mais urna
vez : <<Deus amou por tal maneira o mundo, que
nos deu o seu proprio Filho unigenito» •. D'aqui se
vê a sua liberalidade: porquanto, não nos sendo
dada a vida espiritual senão por Christo, n'este sacramento encontrou o modo de nos unirmos realmente a elle.
(b) Mas, alem d'isto, sendo as tres divinas pessoas inteiramente inseparaveis, o Pae e o Espírito
Santo, junctamente com o Filho, communicam-senos na Eucharistia d'um modo especial, de maneira que na sagrada communhão possuímos verdadeiramente a Deus todo inteiro no nosso coração.
(C) Finalmente, quando Christo nos é dado, por
isso mesmo nos enriquecemos dos thesouros celestiaes, que nos adquiriu pela sua paixão; d'aqui
se nos communicam todas as graças, que o Salvador por nós mereceu em todos os mysterios da sua
vida, e isto na medida das nossas disposições e da
nossa cooperação. Vem aqui muito aproposito citar os palavras de S. Paulo: «E como deixará elle
de repartir comnosco muitas graças se com elle
no~ deu todas as coisas)) 2 ? Porisso é permittido accrescentar com S. Agostinho: «Deus, não obstante ser potentíssimo, mais não poude fazer; sendo
·-.r--------1

rct. Joa.
i

V111 1 32.

Sic Deus dilcxit mundum ut Filium suum unigenitum da·
I~I,

1 li;

Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit. Rom.
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sapientissimo, não soube fazer mais; sendo riquis~
simo, não teve mais que dar n 1.
71. 2. Da parte do homem: E' conveniente da
parte do homem tudo aquillo que fomenta as virtudes christãs ; mas a presença real de Christo na
Eucharistia fomenta optimarnente as principaes
virtudes, quer theologicas, quer moraes.
(A) A fé é fomentada : Porquanto, nutre a fé
aquillo que fornece exercicio perpetuo a esta virtude; mas é isto o que acontece na Eucharistia,
porque ha muitas coisas dífficeis de crêr n'cstc mystcrio, devendo nós crêr qLL! Christo está realmente presente sob as especics eucharisticas, posto que
os nossos sentidos não percebam n'ella s mudança
nenhuma, e que todo inteiro está sob qualquer parte de cada especie, etc. E todas estas coisas não
são feitas directam en te por Deus, mas pelo homem
a quem o Senhor deu o poder de consagrar, não
urna vez só mas todos os dias. Alem d'isto, este
rnysterio importa a fé cm muitos outros mysterios:
na Encarnação do Verbo, na Redempção, no mysterio da SS. Trindade. Por conseguinte, a nossa fé
exercita-se continuamente na Eucharistia, e alem
d'isso augmenta-a adrnirnvelmentc, principalmente
se orarmos com o Apostolo: cc Augrncnta a nossa
fé,; 2.
72. (8) Levanta-se a esperança : Porquanto, a
fé versa soere a beatitude eterna e os meios para
a attingir ; mas a esperança de conseguir a vida
eterna cresce maximamente pela sagrada communhão, que é como que a incoação da união perfeita com Deus, que nos torna summamente berna0

.
1 Curn enim Deus e.sset pote11tissinzus, plus facere non potmt; cum esset sap1ent1ssmws, plus facere nescivit; cum esset ditissimus, plus dare non habuit.
2
Adauge nobis fidem. Luc. XVII, 5.

venturados. Do mesmo modo; por este sacramento se esperam mais facilmente os meios para obter
a salvação, quando cremos que Christo fonte de
,
.
'
graça, esta no meio de nós, prompto a dispensarnos as suas graças, e a prote ger-nos efficazmente
contra os inimigos da salvação, de maneira que a
cada um é permittido dizer com Paulo: <<Tudo
posso n'aguelle que me conforta» ... 1 «Vamos
apresentar-nos com confiança, perante o throno da
graça, para conseguirmos misericordia e encontrarmos graça no auxilio opportunon ~ Porquanto,
se pela graça dos bons anjos tornamos forças maiores, quanto mai~ somos então fortalecidos pela
presença de Chnsto, que venceu o mundo e demonios?
73. (C) Augme1Zta-se a caridade:
. (a) Para co:n _Clzristo. Porque nada é mais propn~ para nos mcitar ao amor, do que a manifestaçao do amor ; mas Jesus na Eucharistia manifesta para comnosco o maximo amor, segundo
aquellas palavras: «Tendo amado os seus que estavam no mun~o, arno_u-os até final>> 3; porquanto,
pos'.o que prev1s~c as 111numeras injurias que lhe
haviam de ser feitas n'este sacramento, quiz ficar
comnosco, <<as minhas delicias são estar com os
filhos dos homens)) 4·, nutrir-nos com o seu precioso corpo e sangue 5, unir-se em sociedade inti-

- - -- --

!

.Omnia possum in eo ,qui n;e confortat. Philip. IV, 13.
. _ -. Adean_rns ergo cum hducia ?d th'.onurn gratiae, ut miser!Lordza m conseq:1Jmur, et gratiam mvemamus in auxilio opportuno. Hebr. IV, 1b.
:i Cum dilexisset suos qui erant in nrnndo, in finem dilexit
cos. Joa. XIII, 1.
4 Deliciae meae esse cum filiis hominurn. Prov VIII ~
1
5 P
.
:1· C'
.
.
'~ .
.
on.sso, ~ 1z hrysostomo, que o amor de Christo para com
os homens e l1HllS que maternal : porqlle as mães a]<>umas vezes
entregam a amns a aleitação dos seus filhos, porem fesus Christo
llllt1·~ .:0111 o seu sangue os que gerou espiritualm e1~te .
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ma comnosco, e dispensar-nos com profusão riquezas espirituaes. E não é per tantos penhores de
amor que somos estimulados á caridade? «Quem
não reamará a quem assim nos ama ?»
·
(b) Para com o proximo. Fomenta-se egualmente a caridade para com o proximo: porquanto, pela Eucharistia todos nos tornamos participantes da
mesma meza espiritual, nos alimentamos com a
mesma comida, e nos unimos, com nexo intimo, no
mesmo Christo, como em centro commum; mas
coisa nenhuma fomenta melhor a caridade do que
esta união espiritual segundo aquellas palavras de
S. Paulo: «Porque apezar de sermos muitos, somos um só pão, um só corpo, porisso que todos
participamos de um só pão)). t
Porisso, Christo deu a si mesmo sob as especies d'aquellas coisas que se fazem de muitos grãos,
para se significar a união dos fieis que, sendo muitos, formam todavia um só coração.
74. (D) A religião promove-se principalmente
pela presença de Deus e pelos sacrificios : mas na
Eucharistia Deus está presente do melhor modo
que pode fazer-se, não só em figura como na Lei
Antiga, mas realmente, de maneira que possamos
com razão exclamar: «Não ha nenhuma outra nação tão grande que tenha deuses tão junto de si,
como o nosso Deusn~. Por outro lado, n' ella se offerece um sacrificio de infinito valor, pelo qual é
louvado e adorado, como convem.
75 . (E) Ensina-se-nos egualmente a humildade, apresentando-se-no~ Christo com a sua magestade encoberto sob elementos fracos e se nos mos-

tra n'~m , estado ainda mais humilde do que na
propna Encarnação, .e até mesmo na Paixão, pois
como diz S. Thomaz,
«ln cruce latebat sola Deitas ;
Sed hic létet simul et humanitas)).

Alem d'isso entrega-se não só aos ricos e aos
P?derosos d'este seculo, mas tambem aos pequemnos e aos pobres: «Manduca o Senhor o pobre
.
' enso-'
o servo e o humilde)).
Quem ousará então
berbecer-se depois de tão maravilhosos exemplos
de humildade?
76 · (F) Do mesmo modo se manifesta a sua
paciencia pela maneira como soffre com animo sereno ainda mesmo. as. maximas injurias d'aguelles
que commungam 111d1gnamente; a sua obediencia,
quando á ordem do sacerdote, logo se manifesta sob
as especies convenientemente consagradas; a sua
pobr~sa, n~o tendo horror em habitar em pobres
egreJas, ~ mvolver-se algumas vezes em esqualidos pannmhos; n'uma palavra, todas as virtudes
de que Christo foi ornado na terra se renovam
perfeitíssima e perpetuamente na su~ vida eucharistica; logo~.
1
Hac de re legi possunt Faber ob. cit. passim, praesertim
vero Book I,
IV-VII, B?ok IV, C. V-VI; Dalgairns, ob. cit.
p~rt · 1. The life of Jesus m the B. Sacrament · Bourda/one 1.

q.

Clt.

1 Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes
qui de unu pane participamus. l l.àr: X, 17.
2 Nec est alia nano tam grand1s quae habeat deos appropinquantes sibi 1 siçqt Deus noster. Deu!. IV,

z,
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CAPITULO :II

Do Sacramento da EuGnartstla
Disputaremos : 1 . º Ja 11a/11rez.a e exisle11cia d' este sacram~nto; '.2 ." Ja sua maleria e forma; 3. º dos
e.fft:itos; 4.º Jo 111i11islro; 5 ." do sujeito.

Art. 1. Da natureza e existencia d'este
sacramento
I.

Da existencia

1

i7. These: fi êucharistia é um sacramento da
)'lova .J:ei, verdadeiro e propriamente õicto.
}~" de fl;, contra os Unitarins e outros Protestantes libcracs, que u1lirmam que a Eucharistia é
uma mera commemoração da Ceia , e que não produz ~rac;a nenhuma.
(A) Escriptura : Dos text os acima referidos argumentamos assim: para os acramcntos da nova
lei requerem-se e bastam : signal scnsiNI productivo dir graça sa11lifica!ltc, permane11tcme11/e instituiS . Thom . :; 11 · 4. i>, a . 1; S1wrcj, Jisp . 3~) et 41; Lugo,
1, sc.:t. 1; Bi/lu,rr t, Ji ss. II, a. 3.
Thcolo5ia Dogmati.;a-Vol. 6.•
10
t

di~p .
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CAPITULO II
LlO SACRAMENTO flA EUCHARISTIA

do por Christo: mas ~ ~ermittido encontrar estas
tres coisas na Euchanstia:
.
...
(a) signal sensível, a saber, as espec1es do pao e
do vinho: «Jesus recebeu o pão . .. e recebendo o
calix» •;
(b) productivo de graça: porqua~t~, se~und? o
testemunho de Christo 2, a Euchanst~a da ~ vtda
eterna e porisso mesmo a graça q~e ~-o meio necessario para chegar a ella. J?e.ma1s d isso, do 9ue
fica dito, vê-se que a Euchanstla contem.ª Chnsto
todo inteiro, que é fonte de graça, e ponsso mesmo deve produsir a graça ;
.
(C) instituido permanenten:zente por Chrzsto: por~
quanto, a instituição é descnpta pel~s Evan~ehstas
nos seus proprios termos, te_ndo o Senh?r dito aos
Apostolas: ccFazei ist.o em mmha m:mona»; e ten=
do alem d'isto preceituado aos fieis 9~e recebes
sem a Eucharistia : e< Nisi manducaventzs», etc.
(B) Pela Tradição:
(a) pelos Padres citados, onde fallamos da presenca real.
,(b) Pelo Trzd. que define, « qu~ são sete ~s .sacramentos, Baptismo, Confirmaçao, Eucharzstza»,

!
1

!
1
~

l
1.

'J

etc ·(C) Raz._ão de conven.: A vida _espiritual assemelha-se ávida corporal; mas na _vida c~rporal, alem
da geração, pela qual se adqmre .ª . vida,
.
e. o augmento pelo qual se obtem a perfe_içao da vida, re~
quer-se 0 aliment~,. pelo qual a vida se .conserva ,
logo, na vida espmtual, alem do Bapttsmo, r:lo
qual 0 homem é regenerado, e da Confirmaçao,
pelo, qual é robustecido, requer-se um outro sa26 2
-

1

Accepit Jesus panem .. . et accipiens cal icem. M.itt. XXVI,

7;

«Qui mandu~at meam carne_m et bibit meum sanguinem,
vitam ;r:tçr11Um1 et eç;o resuSCltabo çum" (Jocr. VI, 55).

'°iüiet

\{
: '1
1
1

1

" . _,

cramrnto pelo qual seja nutrida. (S. Th. 3. p ·. 73,

a.

I ).

78. (0) D'aqui se dá a entender a razão por-que a Eucharistia foi muito conveniente instituída:
(a) Em razão do contheudo: porquanto, o mesmo Christo se contem n'este sacramento; mas era
conveniente que Christo deixasse a si mesmo aos
Apostolas sob à especie sacramental, precisamente
no instante em que tinha de retirar-se, assim como
na ausencia do imperador se exhibe a sua veneranda imagem;
(b) em razão da significação: a Eucharistia é
um signal rememorativo da paixão do Senhor, sem
a qual não pode haver salvação ; logo, era conveniente que um tal signal não fosse instituído senão
nas proxi.m idades da paixão ;
(C) em razão do fim: a Eucharistia é um penhor de amor e é ordenada a infiammar a caridade; mas as coisas que se dizem por ultimo, principalmente pelos amigos que se retiram, ficam mais
gravada s na memoria e infiammam o affecto; logo,
a Euchari stia foi convenientemente instituída por
Christo, na vespera da sua paixão. (S. 17z. 3. p. q.
73, a. 5).

II. Da naturezâ d'este sacramento•

1
S. Thom. 3p. q. 73, a. 2; Suarer, disp. 42; Lugo, disp.
111; lkl/arminus, !.IV, c.6; B_iUuart, di ss II , a. 1 § 2, a. 2; Ro8-
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79. r .º A Eucharistia, como sacramento pode
definir-se: Um sacramento da N Lei, 110 qual, sob
as especies consagradas do pão e vinho, o corpo e o
sangue de Christo se conteem verdadeira, real, e.,

S<'I,. 11. J üj

1

·

.1

1

CAPITULO 11

\)Ô SÁCRAMENTO DÀ

substancialmente, para produsir a graça, á maneira
1
de alimento espiritual.
Dize-se
(a) sob as especies consagradas . .. , nas quaes
palavras s.e declara a m~~eria remota,. a sabe_r, o
pão e o vmho, e alem d isto a matena prox1ma,
a saber, as especies ou os accidcntes do pão e do
vinho, que permanecem depois da consagração, finalmente a forma .que consiste nas palavras da consagração;
.
(b) corpo e sangue . .. pois é uma singularidade
d'este sacramento o encontrar-se n'elle não somente a graça, mas tambem o auctor da mesma graça;
. . .
(C) para produtir a graça . .. agm 1~d1ca-se a
graça especial d'este sacramento, isto ~' a graça
espiritual da nutrição espiritual, produsmdo na ai-.
ma effeitos semelhantes áquelles que causa no corpo o alimento material.
·
80. 2.º Porem aqui temos a resolver duas ques~.
w

/ '

tões:
(a) Em que consiste a essencia do sacramento
da Eucharistia P
(b) Se é um sacramento ~u é multi~lice? D' estas questões dedusiremos dms corollanos.
(A) Alguns theologos, com Lug_o, julg~ara~ que
a essencia d'este sacramento consiste nao so nas
especies e no corpo de Christo, mas ~ai;nbem na
consagração. Porem, isto não pode admittir-se, sendo a consagração transeunte, ao passo que o sacramento da Eucharistia é alguma coisa permanente. Por outro lado, a consagração não confere
Sacramentum N. L., in quo, sub spec_iebus consecra~is
panis et vini, corpus et sangu is Christi :ere, realtter et subst_antl~
liter continentur ad producendam gratiam per modum sptntlla\l(i,
1

1

alimoni~.

directamente a graça: e todavia é isto necessario
ao sacramento.
Outros~ depois de Capreolo, foram collocar
esta ess~ncta, parte na sumpção ou communhão:
r,orem, isto tarnbem deve egualmente regeitar-se,
Jª porque a communhão é alguma coisa transeunte, já porque a su:r:ipçã.o nada mais é do que 0
uso do sacramento ;a extstente, e suppõe o sacramento já concluido 1 •
?utros, ~orno ~ylvio: no proprio corpo de Christo. ~ orem, isto na? pode_ se:; . porque o corpo de
Chnsto na_ Euchanstia nao e s1gnal sensível. Outros, depois de·Suarez, seguem que este sacramento c?nsta cgualmente das especies e do corpo de
Chnsto.
. ~' porem doutrina mais provavel, que a essencia d este sacramento deve collocar-se nas especies
consag1:adas, emq\lanto contem o corpo e o sangue
de Chnsto, e ponsso está directamente collocada
nas especies, indirectamcnte no corpo e no sangue
do Senhor.
(a) Esta é, na verdade, a doutrina bem clara do
(;_ath. do Cone. de Trento (part. 2~ n. 8), onde se
diz: «Porem, as proprias especies do pão e do vinho conteem a razão verdadeira e absoluta do sacramento))2.
2 ~p sa:; autem panis et vini species veram et absolutam sacramenu ratmem habent.

{b) Constitue a essencia do sacramento aquillo
. 1 O que assi~1 _declara S. Tho_m. (3, p. 73, a. 1 ad 3): uHrec
ll.Utem est d1ffcren_t1;_i. mter Euchanst1am et ali a sacramenta haben·

tia matenam_ sen~1bilem, quod Eucharistia continet aliquid sacrum
ubsolute
1psum
Chrisfr
·
t I' .sc1hcet
\
· corpus
·
. ' aqua vero b ap t.!Sffil· COfitlne a 1qu1( sacr:1m m odme ad almd sei! . virtutem d
·fi
c·m
lu
Et d
'
a sanct1 ' ' m · ·. ·
1 eo. sacramentum Eucharistire perficitur j · â
consec~·<ittone
matenre
~ alia. vero sacramenta perfi·i·
t
i: rps
•• •
•
h.
~ un ur m ap•
l) ] li.:uuonc uiatcrirc ad ommem sanctificandum» .
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que .é signal srnsivel e permanente, que confere à.
graça e a significa ; mas as especies consagradas
são um signal sensível e de si permarr:iente, que
contem o corpo de Christo emquanto permanecem
inteiras; significam a graça que é dada por modo
de alimento, e causam, finalmente, a graça porque.
contem a mesma font<! da graça. Logo.
8 1 • (8) O sacramento da Eucharistia, posto
que contido sob as duas especies, é, todavia, um
uni co sacramento, não malerialmente. mas ,jormal-

ta~eamente muitas particulas, ou ainda mesmo depois de um breve intervallo, recebe um unico sacramento, porque estas referem-se a uma unica
refeição esriritual, e formam um unico sacramento.
(C) Para se receber verdadeiramente o sacramento_, é necessario que as especies consagradas
cheguem ao estomago, antes de serem dissolvidas·
porquanto, tendo este sacramento sido instituid~
por modo de alimonia, segue as leis da refeicão
material. Haja, portanto, cautella que não se dissolvam na bocca as sagradas especies.

mente.

(a) Pelo Trid . que definiu que são sete os sa~
cramentos, nem mais nem menos. E, na verdade,
se hou vera dois sacramentos da Eucharistia, um
sob a especie de pão, outro sob a especie d e vinho, não deveriam contar-se sete, mas oito sacramentos. Logo.
(b) Raz.. theol.

:

1

1
1

!

5r

CAPITULO li

150

Porquanto, ha formalmente um unico sacramento, onde ha uma unica coisa signi fic ada e causada; mas as duas especie s eucharisticas significam e produzem uma unica coisa, a saber, a . graça por modo de refeição ou alimonia; porquanto,
para a refeição completa requerem-se duas coisas,
a comida e a bebida, e porisso mesmo as especies
do pão e do vinho constituem formalmente uma
unica refeição espiritual e porisso, formalmente
um unico sacramento.
82 (C) Corollarios:
(a) D'aqui se segue que não se recebe rnai::. sob
as especies de pão e do vinho, de que sob uma
unica especie; porquanto, em vista do que fica dieta, qualquer das duas especies contem a Christo
todo inteiro.
(b) Do mesmo módo, aquelle g ele recebe simul-

I

Art . 11. Da materia e forma
§

I . Da ma teria

i.

Depois de provada a existencia do sacramento
da Eucharistia, devemos disputar dos seus elementos constitu~iv~s, a saber, da materia e daforma.
. A matena e dupla: remota e proxima; a matetena ~·emota do sacrament~ da Eucharistia é o pão
e. o vrnho; porem, a matena prox11na, são as espec1es consagradas do pão e do vinho. Fallaremos :
1 .º Do pão, 2.º Do vinho, 3. º Da consagracão de
um e do outro.
.
•

I. Do pão eucharistico

ros.

83. A'cerca do pão eucharistico ha alguns er-

(A) An:igamente osArtotyritas (ápi:o; bread, "'Pº'
cheese) ensinaram que a Eucharistia devia ser fei1

• S. ?1umias: 3 p. q. 74; Suarer, disp. 43- 4 5 ; Be!larmin!1.1.. 1. 1V, e . 7- 1 1 , Lugo, d1sp . IV ; Drouen, q. 1 1 ; de ÀUP!Hl1111s, J'. 11, ;i. 'l-'.l ; r;orbhit, oh. cit. 1. IV.
" '
•
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simultane_amente com pão e queijo, cm rnemona dos Patnarchas, que comiam pão e queijo.
(8) Os Calvi11islas seguem que, á falta de pão
e de vmho pode empregar-se, aquillo que analogicamente pode chamar-se pão, ou tudo aquillo que
tem razão de comida '·
(C) Os l[1"etr._OS ~r;chismaticos affirmam que deve
empregar-se p<io tcrmentado. Investigaremos por
t~nto d_uas c01sas: 1.ºse se requer pão trigo? 2.º se
pao a=umo ou jerme11tado?
1. º

Do pão trigo

84 · These: Só o pão trigo é IT/aferia valiàa õo
sacramel/fo·

e E' de fe,. que o tnão é ma teria , tendo definido
o ?nc. !'nd. que o pão se converte no corpo de
Chnsto; e certo que deve ser de triao.
WBa~t.

b

Porquanto, é materia nccessaria do sacramento da Eucharistia aquillo que o mesmo Christo
c~1p_rego~1 e_ p~·eceituou que se empregasse. !\'las
Chnsto, 111st1tu1ndo a Eucharistia,
(8) usou de pão trigo: •dcsus tendo recebido o
pão, ?cu graças etc., dizendo: Este é o meu corpo»~.
I·, na verdade, o pão simpliciter~ sem accrescenta~entc~, é-~ pão de trigo, de modo que se alguem
qu1zcr s1g111flcar outro pão, deve accresccntar uma
outra palav~a e dizer v. gr. pão de cevada; isto
mesmo conf1rma-o a tradição e a praxe de todas
as Egrcjas 3 ;
~ Cf. I-lod1re, Systcmatic theology, vol. Ili, r. () 1 li.
z Jesus, a..:..:ept<; pane, gratias cgit, etc. di..:ens : 1loc esc
corpus meum. Luc. XXII, 10..
1
AI Funs querem, na -verdade, provar a mesma coisa pelo
f
acto. do P'~º •~zymo, de que usavam os Judeus, ser de trigo: porem 1stonao e certo (Pesch, n. 758).

SA<:llAMENlO f\A FUfHARJSTIA

(b) o mesmo prescreveu que se empre gassc quan1
do disse: "Fazei isto em minha memoria" • Logo.
( B) frad. do Flore11ti11 o . "O terceiro é o sacramento da Eucharistia, cuja materia é o pão trigo e vinho da videira))~. Alem disso,o Afissal Romano, diz estlls palavras: «Se o püo não fôr de trigo,
não se c11ectua o sacramcntoiJ 3.
8 5 . Regras praticas:
(A) Segundo a estimação commurn dos homens,
requerem-se cinco condiç(->es p~ira a JJalidade da
consagração, d<l parte do pão, a saber, que seja :
(8) 1•erc tritíce11s, isto é, confcccion<ido, ao menos
na sua parte principal, de grãos de trigo, d'onde resulta que se o pfto ft.ir fobricadu de hcrva e legumes,
ou ainda mesmo de outros ccriaes, como cevada,
aveia, milho etc., a consagração seria invalida, se
de spclla ou secali ", seria muito duvidosa, segundo
muitos.
Dl> mesmo modo a mistura de substancia alheia
cm quantidade notavel, torna a materia invalida.
(bl a111assado cm agua natural; porisso, se o
pão túra arnas~ado L·om kitt:, azeite, manteiga, a
materia seria invalida; a agua artificial torna a
materia duvidosa;
l l"c facite in meam commernoratione111.
Tcrtiu111 e.;t -;acra111entum Euclnristia~ • ..:ujus materia est
pmris triticr•us, et \'inum de vitc.
:1 Si panis nnn s1t triticeu..;, non conlicitur sacramcntum.
• Allirmam ,·omtudo alg11ns q11c a spclta é materia valida,
e que fora durante muitos scl'ulos, u..;ada cm muitos logare,.;, o
que afortiori dcn; dizcr-s<: da sili,c,·ine (trigo do in1crno1 !Cf.
Balicrmi, opus mo1·ak, de Euchar. e. 1., 21i-28). E na Ycrdadc,
segundo os perito..;, a spclca é uma dch c.;pecics J.., trigo, d'onde se
faz optimo pão us·.1al: uTritic11111 s,1111•1011 est illud quod c0mmuniter scritur, cujus, juxta l Lieckel, tr<:s agnoscuntur pnecipux varietates, sp,,/t,1, dicoccum et te11a.t·,, \ En..:ydop. Bri t:rn., ve~bo
wheat.1. Porisso, com raz:lo diz Pesch (r.. 7.i91: «Qt1od cst certc
triti..:um, licd fortasse voL'dLir spclta, siligo, vd alio nomine, tst
ma teria sutliciens •.
t
i
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(C) cosido

110 fogo;

e porisso mesmo seria inva~

lida a massa da farinha crua ou endurecida pelo
calor do sol, ou frígida etc.
(d) não corrompido subsla11cialmente, porque
n'este caso deixaria de ser p<.lo;
(e) accessiJJel aos sentidos, aliús não haveria nenhum signal sensível.
(8) Alem d 'isso requer-se para a licitude que
o pão seja
(a) não bolore11lo, e porisso, as particulas devem
ser recentes, confeccionadas, quando muito, desde
ha um mez 1 ;
(b) orbicular ou redondo quanto ú forma na
Egreja latina e alem d'isso maior para o celebrante quanto poder ser, onde esteja gravadl~ o signal
da cruz, não fracturado nem maculado.

mo na Quinta Feira santa da semana maior; porem, os Maro nitas e os Armenios us8m commummentc do mesmo pão, e isto por tradição antiga
da sua Egreja 1 ; mas uma tu! praxe mostra que é
valida uma e outra cspecie de püo, n5o podendo
a Egreja errar sobre uma coisa de tanta ponderação ; logo.
(b) Para a consagração valida da Eucharistia
requer-se e l"asta o \'erdadeiro pão; mas um e outro, -.1ucr fermentaJo quer azymo, é \'erJadciro pão;
logo
Os Latinos usam geralmente de pão azymo
quer para exprimir a pureza que se requer no recipiente, quer porque Christo usou de pães azymos'. pois si'> clles eram permittidos para a celebração da Paschoa, e alem d'isso para mais facilmcnt~ se conservurcrn incorruptas as sagradas espcCleS.

2.º Do pão au·nw
.~(;.

S\ R\MEXTO [)A FUCllARISTIA

87. (8) Para a licitude :
(3) Os <;regos devem · sub /.;rm•i consagrar cm

(A) P.zra a J!alidade.

fi €ucl]arisfia faze-se valldameqfe, quer

e.71

pão azymo quer fermeqfado.
E' de fé, como dir_ Flore11ti110: (( de/i.11i111os que
o corpo Jc Christo se confecciona ve rdadeiramente de pão azymo ou trigo formentadon :!.
(a) l>eta praxe da Egreja, porquanto, desde os
primeiros seculos,a Egreja Latina talvez nunca usou
de pão azymo; a Egrcja grega usou'. geralmente,
de pão fermentado e nada houve que censurar a
este respeito antes do tempo de Phocio; e ntc mesmo algumas seitas orientaes usavam de pão azy_ 1, S . Rit . Con g regatio (Decret.
1i) Dec . 18~1.i, Gan! ellini,
n . 4b:.d ) . conJemna como abuso o costume Je con sagrai· as hostias feit11s ha tres ou quatro m ezes.
~ De/inimus in azvmo sive in ferm e nta to pane triticeo cor·
rus C:hrist i veraciter co;1fki .

pão fermt:11 t~1Jo, os Ln i 11os t:m pão az ymo . Is to
consta chiramcnte do Cmrc. Flor. 4uc Jiz : cd )s
Sacerdotes devem consagrar o corpo do Senhor,
cada um segundo o co:-;tume da sua Egreja, quer
occidcntal quer oric11t~1l,, ~. E até Re11/o XI V preceitua a mesma coisa :-;oh pena de suspensão. ( l'..'tsi

Pastoralú).
1
Cf. ;\forte/li'. ob. c it. 1. 1, e. 3. a. 7, n. 18 e se~.; f.'h.tr·
do11, 1listoirc J cs S;1crem ents, ct . J!ig11e, p. 246. E n a verdade
nos A ;: IO« Jo s ynoJo do Monte Lihano, a. 17:l(i, 1.: -sc: uQui mos
(o uso Jo pãnt et in Ec c l<.: si:I no.<t d e t apuJ Armenos qu o quc in
Oriente ab imm c morabili tcmpore o brinuit: et a uthcnti ca criam
hujus rei Jucumc!lla proferrc pos sumus ad ost e n,:endum, in Svriad nostd E c cl esi:l, azvmorum usum ja m inJ c ah ineunte se'.LÍo
Christi sacculo vi~uis s e; . (<:ullect . Lace11s . !. li, p. 190. J
i
Sacerdo ((:s Llomini corpus conficerc Jt:ber e, unumq ucm quc juxta sua: E cclcsi:i: sivc o ccidcnt;Jlis si~·e oricntalis co n suctudincm.
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{b) Porquanto, é licito a um sacerdote usar de
pão fermentado para celebrar o sacriíicio da missa, ~e, v. gr , depois de já consagrado o calix, advertir que o pão azymo está corrompido, e não ha
n_enhum outr<? sen~~ fcrme~tado; pois deve prefer~r-se o pre~c1to d1vmo da mtegridade do sacrific10 ao preceito ecclesiastico do pão azymo. Domesmo mod? é licito ao sacerdote LatinÓ, cm viagem
pelo~ paiz~s gregos onde nfo ha egreja nenhuma
do nto latino, usar de pão fermentado e vice-versa.
(C) Mas afora estes Jnis casos ensina-se commumm~nte, que nunca l; licito usar de püo fermentado, ainda que por outro lado o moribundo ficasse yriva~o de Viatico, ou o povo ficasse sem ouvir
Missa, ~·~d_a mesmo cm dia de festa; o que na
praxe d1tfo.:1lmente occorrnria, sendo coisa facil em
pouco tempo preparar pão azyrno.
II. Do vinho Eucharistico
~8. ! ·º 111ese: ô vi11ho àa videira é fT/aferia ne~
cessaria àa segunõ<:t consagraçao.

. E' de fé, contra os Aqu;,irios que antigamente
affirmavam que só deve usar-se de agua no calix
que ~e deve consagrar, porque, segundo ellcs o vinh_o fôr~ crcado pelo principio mau: consta de; 7i·id.
acama citado.
(A) Escript,ur~. E' materia da Eucharistia aquil\o que Jesus Chnsto empregou e preceituou que se
usasse ; mas
. (8) empregou o vinho da videira, porque immc~1at~mcntc antes ou depois da consagração docahx disse: e< Niio beberei d' este summo da videira
até áquelle dia» 1 etc.

(b) A 1!1esma cois~ .ordenou q~1e se empre~~s~~
quando disse: «Fazei isto, cm minha memoria» ,
logo.

(8) Trad.

to

ea

.
?º. Flor~11ti110: e,_() ~erce1~0
sacra~en-

Euchanst1a cuia matcna e o pao de tngo e
o vinho da i 1 ideira»~.
Sq. Regras praticas 3 .
(Á) Para a validade, o v~nho deve ser:
(a) i'i11!10 da l'ideira; pon_ss~, to~o e qualquer
licôr de fructas ou grãos sena 111valido; o mesmo
se diga do vinho fci to por processos chimicos; pois
que não é da videira ;
.
(b) csprimido de ul'as :w~d11ra:': ponsso, o ~umm~
de uvas verdes é matcrw 111vahda porque nao e vinho, mas preparação para o vinho, cuja natureza
ainda não tem ;

(C) 11 ão s11bs/~11~folnz~11lc corrompido ·: porisso, o
vinagre é matena mvahda ; o mesmo diz da aguaardente.

(d) Não mistwado com agua ou outr.J li~?r ou
assucar cm Lluantidade notavd 4, porque alias se1 1lnc fr,c1te in mcam commemorationcm.
.
i
Tcrtium sacramcntum cst Eu ~ h:iri s tia cujlts matena est
panis triliceus c t Finum de l'ill'.
_
• .
J
5. Alphm1s11s, 1. VI, 11. :wll e scg.: J..:011111.l{s, n " 127f) e
scp,; Af.lrc.11 . 152: e sq~.; Lclrmk. n. 11Xc.sl'g_.; S,1b~·tt1, n. 6-;1')~ Com rclaçan ao esp1n/1' (_:1\cohol ), S. 1.. fllqw".1t. puhotcou a sc~uintc resposta (:11 .lul . 1890): «I lumnndo spmtus (_alcohol) c-.;tt'.<H:IUS tºucrit e~ f.;Cnimine vitis, ct quant11a ;; alcool11:a addtta una cum col 4uam vinum ,1c 4un ag1tur, naturaln<.:r ..::ontm_et,
nc;n cx..:cdat proportioncm duodeci'm pro centw11 d a clm1xt1u hat
quando vi num c,;t .v31l~k n:çem; nihil .!)\istare l\Ll •) :lll~.us 1Je~1 vtnum in l\lissa~ ,;acnhc10 adh1hcatur» ~emlo, porem, exposta .. duvida se 0 vinho do..:c que contem naturalrncnte doze por cento
de e'spirito, aos quacs alem d ' isso se :1.:crcs.:cnta_m dej por cento!
para melhor se co.nscrvar, pode usar-~.e no sac,r.1hcw_ da missa, fo~
respondido 11e~at11''1111ClllC: ( 1 •1 de Abnl de 18X 1 ). Com tudo, se
~undo a dcc"isiio recente, -~ Aug. l~'./j, qu and o ~e trnta de v!nhc~s
do..:cs, cuja for..:a akooh.:a "ª"alem ue doze grau:;,. e !il'JlO :'-c.res.:cntar a uantidadc de af.;uardente extrah1da do _vmho, que, JUll·
4
t;,1mcnlC ~O:ll
a que o vinho tem naturalm·;:t'\C n~o c~ccda a rra-

1 Non hibam Jc hoc genimine vi tis usqne in ili um <licm.

Mar. XIV, 25 .
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ria uma nova synthesc chimica , a qual, apesar de
provabilissimamcnte ser valida, comtudo mudaria
a espec1e.
(8) Duvida-se, se o ,·inho gelado seja materia
sufficientc; por conscguin!c, não deve usar-se d'elle antes de se derreter. Se as especies Jo vinho se
congelarem depois da co ns agração, devem derreter-se por meio de pannos quentes.
~10 (B) Demais d'isso para a licitude requer-se
que o vinho
(8) nüo seja aciJc) : «Se l°i'Jr um tanto acre, diz
o ,,fissal, n que celebrar com elle, pecca gravemente» 1.
(D) que não seja cspremiJo recentemente de
uvas, sem est;.ir ainda puriticaJo da~ fezes 1 f1íra do
ca .~o de necessidade ; porem, cm caso de neces~i
dade, é licito usar de mosto, ou até de vi11ho espremido de uvas passadas, com tanto que se 1.: o nhcça
pela cür e pelo gosto, que o liulr é verdadeiro vinho 9.
porçiío de 1/OU 1:0-: "i~1' (0111 l<lll( O ljlle a 111isl11r:i se f;i ~'I , q11 :1 ndo
a Íc'r:iH!nt:i~·;]o tumul111o s:1 com ..: \·a" d..:fen·cr. Cnmtud•i, e xpo s ta
a du\'ida, se é pcnnittido u:-.ar d' :1lhur11 prol·e...,so \.·hi11111.:n (\.·01n ~i....· 
crc sc·c nt:1mentn do sal qlll: se r h:1111a cm 111,.:kz f,1rt.1r,1fe r~( P" t.1ss111111) para c:orng1r o az cdo natur ;i l do vinho .Ia M1s ,:1, S. <: .
/11q11isic . responcleu 11011 expc.firc 1'.i d..: maio de 1 °Sq~). Ta111h c m
dedarn11 que n :l r> deve lan :ar"se ;p;su..:;11· no vinho, S de :1gost•> de
1S'. 16 . l>cvcm, linalmcnte tc.r-sc: .Ic:ante d os olhos as a•hnt~n,·ias do
C . J>l e n . }J,7//. Jl 1:1 73): •l'Xj".'r-ie nti;i Co mp c'r( lllll L'S( 1·j11j gcll Cra
qua: in hi sc:e n :gionihu < s uh nr 1111ine 1·1dgari l'ort , 111 .1,frir.1, sh1•1.,.r,

111 ..1/,1.~~1. el L. v~t· nJrc snlt..."nt~ n1ax11na1n p ;1r1 c n1 c l

plt..·n u1h111e suhs·
t:u~tial!tcr adull~rariu. : ..C. ~ :f. :·l mcr. F c. R.1:1·i1·w. j1111c, j11l y, ~ 1 :;, p.
4 ·~s, 511; f lec. 1:-:1111, p . '"'"; ( ,01/t>ct.mc.1 11. ho• •).
1
Si fucrit ';diquant u lum ac·re, ait 1\/i<sa!/c, conlic·iL·ns gravi tcr pcc cat .
~ A s;s im S. C. S. <~f/ic. i~ .lu l. 170(1 e 7 maio 1:--:;• 1, ;r p. C'offrctm1. n. 1,,17, 70.'i. () modo de fazer este viaho, des.-rc\·e · sc assim : "~LlnlUlltllr V. g. 4 liora.• zebiJi .(r,ÚSlllj._ fr:111gu11111r 1 a1q11e in
arHo vasc tunduntur, a..: d e1 nd c t o t1d.::m lrig1da.: aq11:e lihra.: in
idem vas infunduntur, dqu e in infu ~ione ~crvantu1· per se·.\, octo,
vc l nd su mmum decem hora ;;; cx t ra hirur post<.:a uv;e p :1ssa: m:1tc ri •1, caquc alJ c:-.tcriorc aqua puri,;<Ha panno s trin!:iitu r Yei tor<:U lil·

15~

(C) que não seja misturado com outro licôr, ainda mesmo cm pequena quantidade.

3.º Deve mislurar-se agua

110

i•inho

9 1 . (A) Deve mislurar-se agua ~w JJinho que de11c ser comagrado, não por 11ccess1dadc do sacramenlo, mas pnr .fiirça do prccáln q11e obriga gra1 c1

mc11tc.

(8) Que existe um tal preceito: ~i~clara-o o Tn".(.
(Scss. XXII, cap. 7): aAdverteo ?nd. que e 1~recc1to imposto pda Egreja aos sacerdotes o misturar
agua no vinho quando otrereccrn o calix» 1 •
íbl A agua não é neccssaria para a validade,
pori~~o que a Rubrica ensina que o saccrJote, LJ.llc
adverte que depois da consagra.;ão não tenha 111fundido agua no calix, não é obrigado a renovai-a
u porque não é da necessidade do sacramento•>.
(C) As razões porque se infunde a agua são :
parà 'imitarmos o Senhor, po risso que cllc, como
era costume entre os Judeus, misturou agua com
vinho; para chamar ü memoria a agua que fluiu do
lado de Christo; para significar a união da natureza humana 1 representada pela agua, com a natureza divina, significada pelo \'inho.
q2. (8) A agua que deve misturar-se, deve ser
11al1;ral e
pequena quantidade; bastam uma º.u
duas gottas; na praxe não deve derra.mar-sc m.a1s
de oito ou dez gottas, posto que theoncamente tallando, não baste a qumta parte da agua para corromper o vinho.

cm

ri premitur. Liqunr indc cxprc:, su' vin11m c, t, quo srnc ultaiore
diligcnti a utuntur, dum c:elchr:1 11t•>.
.
.
1 !\·1 on c t s. Sn1odus rr· x~crtu m esse ab l•, .:Lle~1a S•lCCrdotibU $ ut <H111am vinó in c;1lic:10 o tkre mlo mis.;crrnt.
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(C) Parece c:erto que esta agua se converte
san aue de Chnsto :
(a) Porquant~, suppõc o Trifentino_ que n
mais resta, depois da consagra<;a.o, sena? as es
cics do pão e do vinho ; porem, isto ser~a falso
a substancia da agua derramada no cahx perr
nccesse inteira ; logo.
(b) Alem .d'isso, as palavras da~ consagraçi
«este é o caltx do meu sangue" suppoem egualm
te que tudo quanto havia no ca~ix~ se conver
substancialmente no sangue de (:hnsto.
E' comtudo ponto controvcrt1do entre os Th
Jo"OS se a agua se converte directamente nos;
gt~c de Chri~to, ou primeiramente se ~onvcrtc
~' inbo e em seguida no sa11g11c Je Chtsto .
!\_ solucáo d'csta qucst<io depende da soluç
d'ot;tra qu~stão philosophico-scientifica, a sab
se a modica quantidade de agua accr.csccntada_
vinho se converte natural111cnte cm vinho o.una
os peritos põem-no cm d.uvida. l~<lf<.!CC mais . pt
vavel a opinião affirmat1va .; ponsso q~e o ~m
é só uma certa mistura, CLIJas proporçoes nao
alteram por algumas poucas gnttas de agua.

III. Da c:msagraçào de uma :::cnt.:.-a es~e:ie
Falhlmos até ª'l''i Ja dupla matcria da Eu~h
ris tia, agora foliaremos da presença, Ja dcternm
çáo e da co11sagraçáo sim11lta11ca Jc uma e out
matcna .

q3.

1

.º Presença moral.

.

.

Para. a con.sagral,'.~O valida, e ne~esiar
que a matcna cstcp se11s11 1ellllelllc e m01 afoen
~;resentc ao cn1~sagr~ntc . Por<1tia11to a~ pala~Ta.; e
fórma: 11.hoc, hic" ex1gam qu1.: a rnatcna esteja rei

(A)

<ladeiramente presente; mas não estaria verdadeiramente presente, se não podesse ser moralmente
percebida pelos sentidos.
(8) Não se requer que, de facto e directamente
seja percebida a materia; basta que possa ser vis~
ta ou tocada, quer cm si, quer n'outro.
(C) Porisso,
_(a) são va~idamcntc. consagradas as hostias que
cstao escondidas debaixo de outras, o vinho no
calix coberto, as particulas no ciborio fechado· é
valida ª.~?n~a~ração feita por_ um sacer~ote ce~o.
(D) f<.., 111vahda a consagraçao das hostias que estão muito distantes (v. gr. cem pa .~sos), que estão
conservadas no tabernaculo, ao menos com muita
maior probabilidade, ou atraz do altar, pois n'este
caso não se julga haver presença moral.

94.

2. º

Dl'lermi11ação.

(A) '.ara ~ valida?e req~er-se, alem d'isto, que
a matena, sc1a, pela mtençao do consagrante determinada in individuo; basta com tudo a inte~ção
virtual, e se o sacerdote não formar intenção expliciw, julga-se que obra segundo a intenção da
Egrcja e quer consagrar tudo aquillo que pode licitamente L·onsagrar, segundo as rubricas.
A razão d'csta inlcnç<ío determinada tira-se da
índole Jo pronome ccfwc, hicn, que exige determinação individual.
(8) Porisso
(a) é invalida a consagração, se o sacerdote disser: quero consagrar dez das hostias que aqui estão presentes ou meia parte da hostia.
Não devem Jo mesmo modl) considerar-secomo consagradas as gottas do vinho que adherem
exteriormente él copa do calix.
(b) E' valida a consagração, quando qualquer
Thcologia Dogmatica-Vol. 6. 0
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diz : quero consagrar esta porção de hostias, estas tres primeiras partículas do cumulo; é tambem
valida a consagração de duas hostias apegadas uma
á outra, apezar do sacerdote julgar que é uma só,
(C) Duvidosa é a consagração das gottas do vinho que estão dentro da copa do calix, separadas
da massa do vinho.
E ' tambem duvidosa a consagração do ciborio
trazido pelo ministro, sem o sacerdote de maneira
nenhuma o advertir, e deixado por esquecimento
fóra do corporal i ; das hostias que estão debaixo
do corporal, ou fóra da pedra d'ara, e ao mesmo
tempo separadas do cumulo, ou foram postas no
corporal, sem o sacerdote o advertir : pois n'estes
casos ha motivo para duvidar, se o sacerdote tivera intenção de consagrnl-as.
(C) No caso de consagração duvidosa, as particulas não devem ser distribuídas ao povo; mas
ou devem ser consumidas pelo proprio sacerdo te
depois de consumir o calix, ou devem ser novamente consagradas no dia seguinte sub conditione.
95. 3.º A consagração simultanea d'uma e outra especie.
(A) E' necessaria a consagração d'uma e outra
especie, por preceito divino, de maneira que nunca
é licito consagrar uma especie sem a outra.
Consta
(a) das palavras de Christo: «Fazei isto em minha memoria» 2 . N'estas palavras, como o declara
o Trid. (Sess. XXII, c. 1 ), preceituou aos Apos1 Porem, se o sacerdote olhar para o ciborio e tiver intencão de consagra r, as ho stias estão validament e consagradas, posto que no mom ento da consagração se não tenha lembrado d'ellas; porque a primeira intenção não foi retracta da, mas persevera virtualmente, posto que, por esquecimento, o ciborio esteja fóra
do corporal.
2 Hoc facitG in meum çommemorationem .

to.los que c?nsagrassem, como Elle mesmo o tinha
feito, e ponsso sob dupla especie ·
. .(b) Christo instituiu a consag;ação da Euchanst1a P?r. modo de sacrijicio; mas para 0 sacrificio
euchanst1co requer-se, pelo que diremos abaixo, a
presença da dupla especie, por força da qual se representa.? separação do corpo do sangue ; logo.
_(B) E, por_em, ponto controvertido, se uma esp~cte pode ':'ali damente consagrar-se sem a outra. ~
E, com effe1to, certo, q~e a consagração é valída,
quando o sacerdote tem mtenção de consagrar uma
das _duas, posto que de facto, em razão de algum
defeito, a não consagrara.
Porem, quando o sacerdote não tem intericãó
de. c_c:_nsagr~r a outra, a coisa fica duvidosa: A
3ptrnao . mais comn:ium affirma-o ; porque, posta
ver?ade~ramente a mtenção de consagrar uma espe_c1e, nao se v_ê a razão porque as palavras institmdas por Chnsto carecessem do seu effeito. Po"em, Lugo nega-o (disp. XIX, n. 104) porque o
;acramento _nã? pode separar-se do sacrificio ; mas
para o sacr~fic10 requer-se a consagração d'uma e
3Utra espec1e; logo.
Seja ? que fôr; na praxe, o sacerdote nunca
)Ode ter m,tenção de consa_g~ar uma especie sem
l outra, ate mesmo para mm1strar o Viatico.
§ II· Da forma do sacramento da

·

1

Euharistia

1

96. Estado da questão.
A forma é dupla: uma que deve ser pronun3 p q s· s
~11~ 11 ---S~Thomas
IV
5 ; L . . 7. '
uarer1 d.15 P · 58-60; Bellarmi., ... 'c . 12-1 '
ugo, d1sp. XI; Bzlluart diss . V. d A r:rustzms , P · II, a· 4 · Corblet 1 VI· S AI I '
1
' e u
~ scg.; Kouings, n .' 1284; L~h~k, ~- I ~7 /s~~~sus, . VI, n. 220

1

1

Ib3
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,ciada sobre o pão, e a outra sobre o calix. E' certo que as palavras: « Hoc est Corpus Meum, Hic
est Ca/i.x Sanguinis Mei, » pertencem á essencia da
consagração, mas pergunta-se, se são sufficientes.
(1) Segundo os Gregos Schismaticos,alem d'aquellas palavras, requerem-se as preces cm que se pede que o pão se converta no corpo, e o vinho no
sangue de Christo ; estas preces precedem na li• thurgia Romana, porem na Grega seguem-se ás
palavras da consagraçiío 1. Aproximam-se dos gregos alguns theologos catholicos antigos, como Catharino, porem, a sua opiniüo, foi reprovada por
Pio VII, a 8 de maio Je 1822, abaixo n. q8
(~)Outros, com Sco/o, seguem que as p-alavras
da consagração não süo validas senão precederem estas : <1Qui pridic quarn patcrctur etc.», porque por ellds se manifesta que o sm:erdote folia
em nome de Christo.
\C) Alem d'isso affirmaram alg1111s Gregos, que
pertencem á essencia Ja cnnsa;;rnção as palavras
«quod pro vohis tradet11r u l]llc n'algumas lithurgias
se seguem: «hoc est corpus mcum~ ..
Finalmente, affirmam niío poucos theologos que
as palavras: «novi d aelffni IL'sta111e11ti etc.1 que se
pronunciam na consagra1,·üo do calix 1 são tambem
da csscncia do sacramento.

I. Forma que deve ser pr::m une ia da sobre
o pão

97. 1 .º As pa/aJJras esse11ciacs: Jlara a consagração valida do corpo de Clwislo, as palavras:
«Hoc est co1p11s 1JU'll11l " sãu 111:ccss,1rias .
E' certo .
1

P· 270.

Sobre esta ora~· ão q u ~ s~ .:hama

::-: <1:11.,,;
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(a) Escript , S5o nccessarias para a consagração
as palavras que o Senhor empregou e preceitoou
q~e se empregassem; mas o Senhor empregou as
ditas palavras, como consta do Evangelho, e preceitoou q:w as m.esmas se empregassem, quando disse:
1
11 Fazei cm mrnha memoria,, ; logo.
(b) 1i·ad. do Fforc11tino : «A forma d'estc sacramento são as palavras do Salvador, com as quaes
fe:;_ este sacramento>>~. ?\Ta verdade, as palavras com
que o Salvador fez a Eucharistia, são certamente
aqucllas que referimos.
Deve, po1: tanto, rcgeit~r-sc a opinião antiquada dos '.:p1c dizem que Chnsto não consagrara com
palavras mas com a benção.
(C) Porquanto constituem a essencia da forma
aquellas palavras que exprimem aquillo que se faz
no sacramcn10; ma-; as ditas palavras e todas ellas
. para exprimir
. . a conversão
'
sao necessanas
do pão'
no corpo de Christo; logo.
Curollarios:
(a) E' certo, ~ontra os Gregos, que as palavras
<cquod pro vob1s tradeturn, não são necessarias
pa~a a validade; i:ois süo omittidas por dois Evangelistas, e alem d'1sso não se encontram no Missal
Romano.
(D:; I·:' certo e§tmlmcntc, que a oração, pela qual
se pede yue o pao se converta no corpo de Christo, não se requer para a validade; porquanto, quando tem de repetir-se a consagração, não se prescreve aquella oração.
Por outro lado, nos Missaes Gregos, segue-se á
consagra1Ção, e antes de se recitar aquella oração,

-

v0 Corbkt, L cit,
Facitc in mcam commcmorationem.
Forma hujus sacra menti sunt verba Salvatoris quibus ho'
con f ec1t sacrm11entmn.
'
·

1
2

.
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sacerdote e o diacono adonim a hostia; logo, esta
hostia já está validamente consagrada '.
Na verdade, os cscriptorcs sagrados que, com
tant~ cuidado, referem as coisas que dizem respeito á consagração da Eucharistia, nada dizem que
permitta suspeitar-se que se requeiram outras pa·
lavras para a consagração, senão as que o mesmo
Çhristo proferiu.
. .
(C) E'--l11uito provavcl que as palavr~s ccqm pndie quam pateretur• não são ;nccessanas _para a
validade; porquanto não tl!m valor a razao apresentada por Scoto; é com effcito_ verdade, que é
necessario que o sacerdote, proferindo as palavras,
folie na pessoa de Christo, mas para isto basta que
tenha esta intencão, nem se requerem as palavras
historicas que p;ecedcm. Comtudo, na praxe, não
carecendo de probabilidade a opinião de Scoto, a
Rubrica preceitua que, quando se reitera a consa:
gração, o sacerdote comece das palavras: «qm
pridie quam pateretur ,, etc.
.
98. 2. º Mudanças que se deJJem eJJztar:
(a) A palavra /zoe é essem:ial, nem pode ser suprida pelo adverbio «hicn ou «<'Cce,,; porquanto se

0

t
Pode, portanto, · concluir-se q1:1e esta ornção se ;.eza para
mais distinctamente se declarar o que pi ~e . fo7., e alem d isso para
que o que se fez, seja para salvação dus. licts, -:,omo l~rgamente o
prova Fran;eli11, th. 7. Realmente no Con~. J•for. foi declarado,
com approvação dos Gregos, que esta ora~ao se reza."ººº ut con·
ficiatur quod confectum c~t, seJ ut wnscquamur cticctu~ sacramenti, scil. uni ri cum Chnsto el m.:orporan u; .ºque s1g.01~c~m .ª.~
proprias palavras .. ut nobis .:orpus ct san!;u.1s hnt Jil.~c11ss1rn1 F1l11
tui•'- Porisso Pio VJI (ad Putnar.:h. M.cld11t ., ~ .mau 1822), '.'pro·
hibet omnibus, sustineant ac tucantur iliam op1monem ~ sch1sm~·
ticis hominibus propugnaram, consccrat1oncm non co.n~1stere 1:1mce in verbis Christi, quibus utraque Ecdcs1a oc.:1<lcntahs et .onentalis utitur, sed ad perfectam consumm'.lW1!1que, cons_ecrauo.nem
addi oportere precandi form_ulam, qu;c m liturgia occ1dentah antecedit, in orientali suhseqmturu.

alguem por ignorancia mudasse o pronome hoc no
pronome hic, a forma seria ''D.lida.
Seria valida a formula cchic cibus est corpus
meum», mas seria invalida a forma ((hic panis est
corpus meum11, porque assim implicaria que o pão,
emquanto permanece pão, é ao mesmo tempo o
corpo de Christo. E' duvidosa a formula : << illud est
corpus meum•, porque o pronome ccilludn não é
demonstrativo de coisa presente.
(b) O verbo esl não pode supprir-se por outro,
v. gr. ccjitn ou c(fr·ansit Í11• porque a conversão deve
exprimir-se como simultanea e não successiva, ccin
facto essen e não ((úz fieri". Davida-se se poderia
sub-entender-se ues/n, dizendo uhoc enim corpus
meum)), mas nega-se commmummcnte, porque esta
palavra não tem somente um sentido assertorio,
mas tambem tem a força productiva do corpo de
Christo (S. 171. q. 78, a. 2 ).
(C) A palavra ccc01pus)) não pode supprir-se por
outra, v. gr. por carnem; porquanto ainda que a
carne designe algumas vezes todo o homem, comtudo, littcralmentc, não significa ~cnáo parte do
corpo, e porisso mesmo tornaria duvidosa a consagração.
(d) Do mesmo modo a palavra «mc1mz,, é necessaria e não pode ser supprida pela palavra cc Christi»; porque se se diccsse : «hoc est corpus Christi»
não se manifestaria que o sacerdote falia na pessoa
do mesmo Senhor. D'onde resulta que somente a
palavra eninz não é essencial: porisso a sua omissão
seria venial, ao passo que a omissão voluntaria
das outras palavras seria mortal.
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II. A forma que deve ser pronunciada sobre
o calix

detur >i, as quaes, segundo todos, não se requerem
para a validade.
.
(C) Porem, na praxe1 devem sempre pronu.nc1arsc as ditas palavras, e na verdade, sub grav1, e no
caso de serem omittidas, deve repetir-se a consagração sub conditione; pois quando se tracta da
validade, deve seguir-se a parte mais segura.

As palavras essl'llciaes :
(A) Para~ a consa;:ração l'alida do sangue de
Chn.sto as palavras «hic calix sanguinis mein, ou
c'hic est sanguis meus)) são exzj.:idas.
E' certo, cm vista dos argumentos já apresen99.

1 .•

tados, onde foliamos da forma que deve ser pronunciada sobre o pão.
(8) Controverte-se, porem, se são bastantes as
ditas palavras, ou se é necessario acrescentar as seguintes: ((novi et c.-cterni testamenti 1 mysterium fidei
etc.»
(a) Affirmam muitos 17wmistas, que estas ultimas palavras são neccssarías para a validade, por
que a maior parte d'dlas contem-se no Evangelho; as outras, porem, as outras foram-nos transmittidas pela Tradição; alem d'isso, as mesmas palavras determinativas são do attributo •sanguis
meus)), de maneira que o sentido da proposição
não é completo senão depois de terem sido pronunciadas.
(•) Pelo contrario, ensinam, com mais probabilidade outros theologos, que n.:ío se requerem ·as
ditas palavras para a validade; pory_uanto, nenhum
Evangelista as refere por inteiro, e até algumas
d'ellas não são apresentadas por nenhum Evangelista. Alem d'isto, alguma s d' dias não se encontram
nas Lithurgias Gregas, e comtudo são consideradas como validas. Finalmente, o sentido da proposição bastante completo é quando se pronunciaram as palavras «san15uis me11s>
1. As outras palavras que se acrescentam, não parecem mais necessaria.s do que as palavras «quod pro vobis tra
4

2.º .t.-..'\':plicaçáo das palavras :
. . .
(8) A locução 1• calix sangtli1~is me1 n s1g01Íl~a:

o meu sangue contido n'cstc cahx para ser bebida
d1)S fieis.
(b) << Nul'i et aeterni Testame11/h1 : n'e,st~s palavras se exprime que, com o sangue de Chnsto como que fôra scllado o Testamento da N. L., ou
que se contrahira nova allíança ~n~rc Deus e o homem; chama-se eterno cm oppos1çao ao Ant. Tesl.,
que era tcmpornrio e devia ser abrogíldo, emquanto que o N . T. é perpetuo .
(C) « .lvfyslerium jidein, porg:ic este sa,c ramento
é realmente um grande mysteno que so se deve
crêr por fé.
(d) e• Qui pro 11obis cl pro multis etfundetuni . ..
n'estas palavras se significa que o sangue de
Christo se derrama não sú pelos Apostolos ou pelos saccrdotes 1 mas tambem por todos os outros
que são com certeza muitos. (S. Th. ~~ p. q. 78, a.

3).
1oo. Corollarios. 1 .º As palavras cic uma e outra forma devem ser pronunciadas, distincta, reverente e continuadamente, e naturalmente, nem deve haver demora entre cada uma d'ellas.
2 .º As palavras devem ser pron?nciadas não
só historicamcnte 1 míls tambem assertivamente com
intenção de produzir o que significam.
3.º Não deve reiterar-se a consagração, se não
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quando alguem duvidar, com probabilidade, que
omittira alguma coisa essencial; mas n'este caso
reitere-se sub conditione.

Art. Ili. Dos effeitoa do sacramento da
Euchariatia
Depois do que fica dito sobre a materia e for-

ma do sacramento da Eusharistia, já podemos descrever os seus cffeitos.
1o1. .Muitos Protestantes, depois de Luthero,
affirmaram que o effeito primario d'cste sacramento é a remissão dos peccados mortacs ; cc pois por
elle, dizem, desperta-se a fé e pela fé perdoam-se
os peccados» 1. Dizem outros que por meio d'este
sacramento se excita dircctamcntc a fé e indirectarnente a deleitação espiritual, a confiança, o amor e
a devoção 2 •
I. Da graça produzida pela Eucharistia

3

E' de dois modos, a saber, actual e habitual.
1. ª These : ô e/feito prilTfario õo sacramento da
euclJarisfia é a graça sa11tificante, não a prilTfeira mas a segunda, que se dá por ITfOdo de alimonia
espiritual.
102. Prova-se a 1 . ªparte: A Eucharistia não con-

1 Per ipsum enirn, inquiunt, fides excitatur, et per fidem
peccata remittuntur. «Est enirn testamcntum hoc Christi medicina unica praetcritorum, praescntium ct futurorum peccatorum,
modo induhitatà fide ei adhaeseris ct credidcris tihi gratuito dari
id quod verba testamenti sonant». ( Lutherus, De Captivit. Babylonis, in fine Tr. de Eucharistià).
2 Cfr. Hodge, vol. Ili, p. li+8.
l
S. Tlzom., 3 p. q. 79, a. 1 ; Suarer. disp. 63; Lugo, disp.
XII; Bellarminus, 1. IV, c. 17-18; Dru11i11, 4. IX; Billuart, diss.
VI, a. 6; Fran1elin, th. 17-18; de Aug11sti11is, p. II, a. 7; Billot,
th. 51 ; Dalgairns, p. 154 e seg.; H11rte1·, n. 4G~ ; Be/lamy, Les
Effots du Sacr. de l'Eucharistie, ap. Scie11ce Catltol., 15 jan. 1896,
p. 113 e sei·

fere c1per sei> a primeira graça ou a remissão do
peccado mortal.
.
E' de fé, contra os Lutheranos, segundo o Trzd.
(Sess. XIII, can. 5): ((Se al~u~m. disser ~m ~que o
principal fructo da Euchanstm e a rem1ssao dos
peccados, ou que d'ella não provem outros effeitos, seja anathema ,, 1•
Dize-se per se, porque per accidens, pode algumas vezes produzir a primeira graça, corno já o
.
explicamos no Tract. do Sacramento, n. 54.
(A) Escript. «Prove-se, porem, o homem a si
mesmo e assim coma d'aquelle pão ... pois aquelle que come e bebe indignamente, come e bebe para si o seu juízo. isto é, a sua condemnação• '· Em
vista d'estas palavras, o homem deve provar-se a
si mesmo, ou examinar a sua consciencia, para não
receber indignamente a sagrada communhão ; mas
urna tal provação seria inutil, se a sagrada communhão rcmittisse os peccados rnortaes. Nem pode dizer-se que basta a fé para uma tal provação.
Pois corno se vê do contexto, S. Paulo reprehende o~ Corinthios, não por motivo de falta de fé,
mas em razão da embriaguez, e porque excluíam
os pobres das suas mezas ; logo, requer-se verdadeiramente a exclusão do peccad0 mortal.
(8) T1·adicção.
l
Si quis dixcrit vel praecipuum Jructu~ SS .. Eucharistiae
esse remissionem peccatorum, vel ex ea non ahos eflectus provenire, A. S ·
·
··
i
Prohet autem se ipsum homo, et s1c de pane 1110 edat ...
qui enim manducai et bi~it indig!"le judicium li. e. condemnationem) sibi manducat et b1bu. I Cor. XI, 19. Alguns con_firrpan: a
these pela parabola do homem que entrou para as nup.cias regias
sem a veste nupcial (•'t!C!tt. XXII, 11) ; mas, segundo~ a interpretação mais commum, aqui tracta-s.e nao da comn:iunhao, mas da vocação á fé e da entrada na Egreia (J1faldonat., m h" l?c.): con:tudo, aquella parahola, pode entender-se da Euchansua cm sentido figurado.
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(a) Pela praxe da Egreja primitiva, que não cos-

i'

1

1

l
'I

'1

tumava ministrar a Eucharistia aos peccadores que
eram réos de crimes graves, senão depois de longa penitencia ; ora, isto não devera fazer-se, se a
Eucharistia tivera sido instituida para perdoar os
peccados ; porisso, no meio das Missas solemnes,
os diaconos diziam: ((Sahi, cathecumenos, penitentes, indignos» ;
(b) pela doutrina dos Padres que gravemente se
queixam de que alguns recebiam a sagrada communhão, sem terem ainda feito penitencia: ((Sem
terem ainda feito penitencia, sem terem feito ainda
a exomologese (confissão), sem lhes ter sido ainda
imposta a mão pelo Bispo ou pelo clero, dá-selhes a Eucharistia !)) 1 (S. Cypriano, ep. 9, n. 2).
~C) Raz.. theol. A Eucharistia foi instituida por
modo de comida e de bebida, segundo aquellas ..pa-:lavras: ((A minha carne é comida 2 ••• recebei e
comei», etc.; mas a comida não é de si ordenada a
vivificar um morto, mas a confortar um homem
que ainda está vivo ; logo.
Alem d'isso, se faz injuria ao rei terreno o inimigo, que se senta á sua meza, estando animado
para com elle de um odio mortal, porventura não
faz offensa maior ao Rei Supremo aquelle que, sem
se ter ainda reconciliado com elle, se aproxima da
meza do Senhor ?
103. ProJJa-se a primeira parte, a saber, a Eucharistia confere a segunda graça por modo de refeição (alimonia) espiritual.
(A) Escript. Porquanto, Christo instituiu a EuNondum poenitentiâ actâ, nondum exomologesi ( confesfac_tâ_, nondum manu eis ab episcopo et clero impositâ, euchansua 1lhs datur !
·
2 Joa. VI, 56.
1

sion~)

charistia por meio de comida e de bebida : (<A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida)) t; mas a comida e
a bebida são ordenadas para a nutrição ; logo, o
corpo e o sangue do Senhor na Eucharistia, são
egualmente ordenados para a nutrição espiritual.
(B) 'Tradic. Porquanto, declara o Trid. (Sess.
XIII, cap. 2) que Christo instituira este sacramento (<como comida espiritual das almas, pela qual
são alimentadas e confortadas>1 2 • O Florentino diz
egualmente: ((Todo o effeito que a comida e a bebida material produzem, quanto á vida corporal,
sustentando, augmentando, reparando e deleitando,
este sacramento o opera quanto ávida espiritualn 3 •
(Cf. S. Thom. q. 79, a. 1).
104. O augmento de graça, conferido pela Eucharistia consiste principalmente em maior grau de
caridade para com Christo e o proximo. Porquanto,
(A) O mesmo Christo declara que pela sagrada
Eucharistia se produz a união intima e porisso
mesmo a amizade intima entre elle e o communicante : «Aquelle que come a minha carne e bebe
. e eu n ' e11 C>> 4 •
o meu sangue, pcnnanece em mim
E, na verdade, permanecer n'outro e ter a outro
comsigo, é um modo de fallar, pelo qual se exprime a união intima dos amantes. Do mesmo modo
ensina S. Paulo que a caridade fraternal se promove pela sagrada communhão: ccPorque nós todos
1 Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus.
Joa. VI, 56.
2
Tanquam spiritualem animarum cibum, quo alantur et
confortentur.
3
Omnem effectum, quem materialis cibus et potus quo~d
vitam agunt co~poralem sustentando, augendo, reparando, et de/ectando, sacramentum hoc quoad viram o_peratur spiritual~m. .
1 Qui manducat meam carnem et bibit meum sangumem 111
me maoct et ego in eo. Joa. VI, 57.
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somos um pão e um corpo, n6s todos, os que participamos d'um mesmo pão• 1•
(B) Realmente a Eucharistia é como que um
convivio sagrado, onde se nos dá o corpo e o sangue do Senhor cm comida e bebida ; mas é proprio do alimento o fazer-se uma coisa só com
aquelle que o come ; logo, pela Eucharistia nos fazemos uma coisa com Christo. Ora, i.:;to não pode
fazer-se senão pela caridade.
E porque participamos todos do mesmo convívio, todos cgualmcnte nos excitamos ao mesmo
amor mutuo; e isto mesmo se esclarece optimamente pela materia d'cstc sacramento~: «Porque
assim como o pão é feito de muitos grãos e o vinho se faz de muitos cachos, a:>sirn tambcm nós,
apesar de sermos muitos, cstreitissimamcnte nos
unimos com o vinculo d'cstc divino mysterio, e
como que declaram que somos um corpo só1>. Deve corntudo notar-se que, pela sagrada communhão, não nos transformamos cm Christo, mas
Christo é que se transforma cm nós, segundo as
bellas palavras de S. Agostinho 3 : «Sou alimento
dos grandes, cresce e comcr-me-has ; e não és tu
que me mudarás cm ti, corno comida da tua carne, mas tu é que te tran~formarás cm mim•>. E nem
é para admirar; porquanto, o poderoso transforma em si aquelle que é mais fraco ; e por conse• Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes
qui de uno pane participamus. J Cor. X, 17.
2
Panis enim ex multis granis confkitur, ct vinum multitudine racemorum existit ; atque ita nos, cum multi simus, hujus divini mvsterii vinculo arctissime colligari, et tanquam unum corpus
effici declarant. Catech. Trident. de Euchar . n . 15.
3
Cibus sum grandium, cresce ct manducabis me: nec tu
me in te mutabis, sicut cibus carnis tuae, sed tu mutaberis in me.
Confess. !. VII, c. 10.

guinte, sendo Christo mais poderoso do que nós,
transforma-nos n'elle mesmo.
.
oS.
Os
Padres
illustram
esta
matena
co~
1
exemplos, para nos fazer ~omprehender quanto. e
intima esta união com Chnsto. Segundo S. Cyrillo Jerosol. t nos tornamos .. concorporeo_s e consantguineos de Christo•>; segundo S. Cynllo A~ex.d;
«assim como se algucm derramar uma pouca.
cêra derretida em outra porção tamb~m derret1~a,
é de necessidade que toda clla se misture, assim
aquelle que recebe a carne e o sangt~e do Senhor se
une de tal maneira com ellc, que Chns~o se encontra
n'elle e elle cm Christon. Uma ~al um~o pode, em
certo sentido chamar-se corporal, ponsso que ~e
cebemos o S~nhor, não em figura, mas ver?adcira
e realmente pela bôcca corporea, de m~neira que
o nosso corpo se une ao seu corpo, ~ed1a~te as especies. E' tambem espiritual e mystzca, ponss? que,
depois de Christo ser por nós tomado á maneira de
· · 1men t e a' noscomida a sua alma une-se espmtua
sa e n~s torna de algum 1,'11odo, participantes das
· .que po d emos
' graças e virtudes,
'
suas
de · maneira
.,
dizer confiadamente com Paulo: «Vivo eu, mas. Jª
não sou eu que vivo ; porem, e Christo que vive
em mim n 3 Esta união não pode chamar-se nem
substancial nem hypostatica, porisso que nós conservamos a nossa personalidade.
10G. 2." Tliese: fi êucqaristia fambe"l conf:r:
e.ex opere operafo• a graça acfual õe devoç8 .
fervor, co111 suavidade e õoçura especial do espi·
rifo.
1 Catech. mvst. 4.
.
· f d · 1
2 Sicut si quís liquefactae cerae aliam ceram 1~ u e:it,
teram cum alterâ per totum commis~eat ~ecesse. est,. sic qui ccarhn~m
·
· · rec1p1t,
· · curo 1pso
1ta .con1ung1tur
nset sangumem
Dom1m
.
.
' ut
tus in ipso et ipse in Christo invenia.t1~r. Lib ..~ m Joa e.- 17· G
3 Vivo autem, jam non ego, Vl\'tt vero m me Chnstus.
a-

ª

lat. 111 20.
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E' certo.

(A) Escript. Em vista do que fica ~icto, a Eucharistia foi instituida por modo de alimento: «A
minha carne é verdadeiramente comidai> ; mas é
da natureza da comida o dar não só força mas
tambem deleitacão; logo, a Eucharistia ex se tende
a produzir na ;lma etfeitos semelha.n~es_. Alem d'isso a Eucharistia compara-se, muitissimas vezes,
ao' manná, que foi para os Judeus causa, quer de
força, quer de deleitação..
.
.
.
(B) Trad. O Cone. Vzennense assim o ensma
bem claramente: « Ha n'este sacramento toda aquella deleitacão e suavidade de sabôr, e saborea-se a
propria doçura do Senhor)). No_ mesmo stntido
canta a Egreja: cc Destes-lhes o pao dos ceus, qu_e
tem em si toda a deleitação ; porquanto, tal deleitação e suavidade não são outra coisa mais senão
etfeitos da graça actual, pela qual se despertam
. n'alma o ferver e a devoção ; logo.
(C) Raz.. Theol. O pão. da ~01:ni:1Lmhão °:ão é
simplesmente pão, mas unido a d1v111da.de. Diz, na
verdade, S. Gregorio (Horn. Pentec. 3o m Evang.),
0 amor de Deus não é ocioso; porque onde o ha,
opéra grandes coi sas. Logo, por e~te s_acrament_?,
quanto está da parte da sua propna ~Jrtude, nao
só confere os habitas da graça e da virtude, mas
tambem excita a obrar, segundo aquellas palavras
· Caritas Christi urget nos 1 ; refaz espirit~rn.lmente a
alma, e embriaga-a com a doçura da divma bondade.
107. Coro!lario.
.
.
.
(A) Um tal etfeito, não obstante ser mfallivel da
parte do sacramento, é secundario e algumas vezes é impedido:
1

II Cor. V,

14.

177

(a) porque o que communga distrahido com
pensamentos estranhos, não dá attenção á presença de Christo ;
(b) ou porque o seu coração, embaraçado por
affectos humanos, não pode saborear o alimento
celeste ;
(C) ou porque o corpo opprimido por enfermidade, impede que a alma experimente deleitação
es pi ri tua[ .
(B) Alem d'isso, aquella suavidade algumas vezes não é sen;ivel, mas existe somente na vontade, que se torna mais prompta para fazer com alegria as coisas divinas. Portanto, não devem nimiamente entristecer-se aquelles que na sagrada communhão estão privados d'estas consolações, uma
vez que se achem de boamente preparados para
servir a Deus.
II. Dos effeitos da Eucharistia quanto aos
peccados t
Já se disse que a Eucharistia não perdôa per
se os peccados mortaes; mas, 1 .º perdôa os veniaes;
2.º e até a pena devida aos peccados; 3.º preserva
de algum modo dos peccados futuros.
108. 1 .º A Eucharistia perdóa os peccados veniaes «ex opere operatoii ou directamente e «ex opere
operantisii ou indirectamente.
E' certo.
(A} Tradic., pois o Trid. diz (l. cit. e. 2) que
Christo instituira a Eucharistia ccpara que fosse o
anthidoto com que nos livremo5 das culpas quo1
_S. Thor11. 3 p. q. 69, a. 3-8 ;_ Suarer, disp. 63, sect. 10;
J.11/.i<!, d1sp. XII, n. 82 e seg. ; Droum, quaest. IX, q. 6-9; de Au;r11stl/l1s, l. ..::.
Thco"lo~ia nof.ímatica-Vol. 6. 0
12
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ti"d"ianasii.

E , i1a verdade ' estas culpas
. quotidianas
nada mais são do que peccados vemaes.
(B) Raz... theol.
. . · ·d
(a) Directamente: a E.u~haristia fo~ mstltrn a
modo de alimento espmtual ; mas e da nature~~rda comida, 0 reparar os defeitos que nas~em todos os dias da fadiga, do calor, etc.; logo, e da .nawrew da Com ida espiritual o reparar. os defeitos
·
irituaes leves nascidos da concup1scencia ..
esp (b) Indirectamente : Em vista do que fica dicto,
a Eucharistia augmenta a caridade, não só qu?nto
ao habito, mas tambem quanto ao ª.cto que e e::ccitado n'este sacramento; mas a caridade perdoa
os peccados veniaes ; logo.
.
.
109. Corollario . Para se consegun- um tal effe1to requer-se, alem do estado de gra,ça :
(a) que se não conserve o affecto aquelles peccados . porquanto nenhum peccado a que se guarde
affe~to, pode pe~doar-sc ; e até m_es~o o affecto
actual ao peccado venial no. propno mstante da
communha-o , constituiria mais provavelmente
.
· um
·
novo pcccado venial, em razão da irrev erencia ir•
1.
rogada a Chnsto ;
.
. . d'
(b) que haja attrição, pelo menosAn11p!Jc1ta,, aquelles peccados ; pois não se perdoa o p_eccado
ainda mesmo venial sem a nossa coo~;e1:aça_?·
0 O Sacramento da Eucharzstza nao per110. 2.
d
'
dôa directamente pena devida ao pecca o, mas so
indirectamente.
. · ·d
Porquanto, não foi dire~tam~nte rnstitm º. para satisfazer, mas para nutnr, unmdo com Chnsto.

a

.
1 E' todavi a convemente
notar aqrn,· q ue pelo _ peccado
l
, ve.
· 1o, no dC
, t o L:\a, recepçao
e o sacraainda mesmo commettlc
. · J
1
1
nã'o se imd ped_e
1 e gra~a i m
basta o estaco
çrarpento,
• J

~:~t~,

?.aug;~1~~~~e~~e s;~ ~u~i~~~u~ 'fr~,~~~ ~~l~~-
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Comtudo, nutrindo directamente a alma, excita a
caridade ; mas o acto de caridade é de si satisfatorio, e perdoa a parte da pena temporal segundo
o grau e a medida do fervor que existe n'alma ;
logo.
I 1 r. 3. º A Eucharistia confere cc ex opere operatoi> as graças actuaes, por meio das quaes nos preservamos dos peccados futuros, no sentido de que
nos tornamos valorosos para superar as tentações,
posto que nos não tornemos impeccaveis.
E~ certo.
(A) Escnpt. Porquanto, Christo, descrevendo os
~ffeitos da Eucharistia, disse: ccTodo aquelle que
;omer d'este pão, viverá in aeternum i> t; mas para
> homem viver in aeternum, ou conservar perpeuamente a vida da graça, é preciso que seja foralecido contra as tentações por meio da graça
1ctual ; logo.
(B) Trad. Isto é expressamente declarado pelo
frid., o qual declara (loc. cit .) que Eucharistia ccé
1ntidoto pelo qual somos preservados dos peccalos mortaes i) 2.
(C) Raz.. theol. As causàs ptincipaes do pecado são a concupiscencia interior, os assaltos dos
emonios e os escandalos do mundo; mas a Euharistia dá-nos força contra aquellas tres causas
o peccado:
(a) diminue a concupiscencia, porisso que, em
ista do que fica dito, augmenta a caridade; mas o
ugmento da caridade é diminuição da concupiscncia, á qual se oppõe directamente; logo;
(b) repelle os assaltos dos demonios, porque a
l

I, 'i~.

Si quis ,manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Joa.

Esse antidotL1m quo a peccatis niatalibus prce~ervem\.lr,
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Eucharistia é a representação da morte de Christo,
pela qual o demonio foi vencido, e nos nutre com
0 sangue do Senhor, peta qual nos tornamos terriveis ao dernonio;
(C) affasta os escandalos do mundo, porquanto,
mundo
nos attrahe para o peccado, enganando0
nos lisongeando-nos e infundindo um temor vão;
ma~ Christo na Eucharistia illumina a nossa mente
contra as fallacias do mundo ; corrobora a nossa
vontade contra os seus afagos e voluptuosidades e
nos ensina a desprezar os vãos juízos dos homens.
Porisso com razão, a Eucharistia é chamada
pão dos jo1:tes,. e cor:n justo motivo a Egrej·ª· canta: u O salutans bostia ... da robur, fer auxzlzum >>.
Porisso, diz S. Bernardo, (serm. de Crena Dom. n.
3): ccSe alguem não sente tão ~requen~es v~zes, nem
tão fortes os movimentos da ira, da mve1a, da luxuria ou de o utras coisas assim, dê graças ao co~
po e ao sangue de Christo)) i. E S. Chrys. (hom11.
46 in Joa.): ((Apartemos-nos d'aquella rn.ez~ como
leões, respirando fogo, tornando-no~ ternveis para
o diabo}> 2 • (Cf. S . Tho111. q. 79, a. 6 . )

III. Dos effeitos da Eucharistia quanto ao
corpo 3
1 1 2. 1 .º Na vida presente: o sacramento da E~
charistia tem ai ba-uma efficacia no corpo
e no
apetite
.
.
sensitivo, isto é, moderando a concupzscencza.

Si quis yestrum n.on _tam srepe modo, no n .ta_m a~er~,°s
sentit iracundiae morns, 111v1d1ae, aut ceterornm lrniusmod1, 0 1 atias agat corpori et sanguini.
.
..
2
Ab ill â mensâ recedamus tanquam leones, 1gnem spu antes dia bolo terribiles.
.
.
.
'
3 s. Thom . 3 p . q. 79 , a. 2; Suarer, d1sp . 04; Lugo, d1sp.
XII, 11 • 99 e seg .; Prouin, 1. e. q. 12; Franretm, th. 18i de Aii·
1

sust. 1. ç

l

.

J8I

(A) Segundo a opinião commum um tal effeito

ê produsido ao menos indirectament~; porquanto,
pelo que fica dito, a Eucharistia accende a charnma da caridade, mas a caridade modera o ardor da
concupiscencia; logo.
(8) Mas alem d'isto, segundo Suarez e outros
g~aves thcologos, este etfeito é tambcm produsido
dzrec.tamente, emqnanto é moderada a concupiscen.cia da ~~rne, e se submettem as paixões do appetite sensitivo.
~o:quanto, ~ nossa carne, pela recepção da Euchanstia, adqmre uma affinidade especia l com a
carne de Christo, por força da qual co'nsidera a
n.ossa carne. como sua. Mas uma tal affinidade punfi~a ~ santifica a nossa carne, e como que nos dá
o d1re1to a obtermos auxilias especiaes para resistir ás tentações da carne; logo. D'aqui vem o chamar-se a ~ucbaristia, com toda a razão, vinho que
gera as virgens . i
0
1 1 3. 2 . Para a v_ida futura: a Eucharistia é penhor da futura glorza ou confere o direito á resurreição gloriosa do corpo.
E' certo.
(A) Escript. Porquanto, Christo assim o declara
abertamente, dizendo : c<Aquelle que come a minha
carne e bebe o meu sangue ... possue a vida eter~ª.'~ eu o resuscitarei no ultimo dia»2. N'estas pa1
Nem admira qu e o corpo de Christo produsa um tal effei·
to, lendo-se no Evangelho : «Virtus de illo ex iba t et sanabat omncs" (Luc. VI, 19) ; pois diz judiciosam ente Chrysosthomo: (in
Matt. hom. 5o, al. 51, n. 2). «Corpus nunc nobis propositum est
IH~n vest1mentum tantum sed corpus, non ut tangamus tantum sed
t:t1<~m ut comedamus e~ ~.atier;iur. Accedamus igitur cum fide' sin,.;uli a.:gr~ta_ntes. Nam s1. n, qm fimbnam vestimenti ejus tangebant
tuntam s1b1.attraxere v1rtutem, quando magis ii qui ipsum totu~
tcncnt ?»
2
Qr:i manduca_t meam ~amem ... habet vitam :oeternam et
ci;o rcsuscttabo eum 111 nov1ss1mo die . Joa. VI, 55.
'
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lavras promette-se a resurreição do corpo como
premio da communhão.
·
(B) Trad. Porquanto, o Trid. (l. cit) affirm.a
que este sacramento ((é o penhor da glona futura
e da felicidade perpetua» 1 •
(C) Ra{. theol. Pela sagrada c?mmunhão a nossa carne em vista do que fica dito, torna-se con'
..
forme á carne de Christo ; mas esta carne e mcorruptivel e glorificada; logo, é dece?te qu~ a nossa
carne se torne, n'algum tempo, glonosa e mcorruptivel.
Com razão, pois, a Eucharistia é chamada immortalitatis pharmacum.
r 14. Corollarios. r .º O sacramento da Eucharistia produz o seu effeito, propriamente foliando,
precisamente no instante em que se comem as sagradas especies ou passam da boca para o estomago. Mas perguntam alem d'isso os theologos, se
este sacramento causa a graça ((ex opere operat.o»
em todo o tempo que as especies permanecem incorruptas no estomago.
(8) Uns negam, porque a.Euch~ristia opér~ por
meio de manducação, e ponsso nao obra sen.ao no
instante em que se comem as sagradas espec1es.
(b) Outros, mais provavelmente, affirman:i ~o~
Caetano, Suare{ e Lugo, porque a Euchanstia e
comida espiritual; mas a comida não só opera no
tempo em que se toma, mas emquanto permenece
no estomago; logo, augmenta-se a graça ex opere
operato emquanto Christo permanece no corpo de
quem ; toma, uma vez que, por actos de fé, de
gratidão e de caridade, se augmente o fervor do
sujeito.
1

Pignus futurae gloria e et perpetuae felicitatis.
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Porem, este tempo varia, segundo as diversas
disposiç6es do estomago de quem a recebe; geralmente, nos leigos~ as especies sagradas permanecem
por meia hora, pelo menos, nos sacerdotes corrompem-se dentro d'uma hora, porque as especies
do azymo não se consomem tão depressa como as
do pão fermentado, como consta do que recentemente se observou 1.
2.º Quando se corrompem as especies sacramentaes, cessa a presença phisica de Christo; permanece comtudo uma certa união moral inteiramente especial entre a alma e Christo, por força
da qual, tambem elle fica tendo cuidado especial
da alma, e lhe infunde o seu proprio espirito, auxiliando-a ao mesmo tempo a fazer obras boas,
segundo aquellas palavras: ((Aquelle que permanece em mim e eu n'elle, este produz muito fruto» 2 •
3.º O sacramento da Eucharistia directamente,
e ex opere operato, não aproveita senão a quem o
recebe, assim como o alimento não nutre senão a
quem o come; mas indirectamente, e ex oper'e operantis, pode aproveitar a outros, emquanto que o
communicante ora pelos outros, e a sua oração
tem maior efficacia, em razão da união mais estreita com Christo. (S. Th . q. 79, a. 7.)
Art. IV. Do ministro do sacramento da
Eucharistia 3
r r 5. Dq~ois do que fica dito, da materia e for.1

~~(K~.

Cfr. !' Université Catholique, Lugduni, 15 dec. 1893, q.

2

.

Qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum .
.loa . XV, 5. Sobre esta união vê Dal{{airns, !. cit. p. 174 e seg.
l
S. · Thorn. 3 p. q . 82, a. 3; Lugo, disp. X Vllf; Drouin,
lJ· IV, e. ·~ ; Billuart, diss. VII, a. 3; S .Alphonsus, n. 230 eseg.i
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ma do sacramento da Eucharistia, assim como d~s
seus effeitos, já podemos disputar so?r~ o seu ministro. Porem, o ministro é duplo: mm1str? c~nsa
grante e mi'Jistro dispensant:, ~u que a d1stnbue:
Não fallaremos aqui do pnme1ro; porquanto, so
podem consagrar os que teem o poder d~ celebrar
missa, e, por esta razão, guardaremos a disputa do
ministro da consagração para quando tratarmos
do sacrificio da missa. Quanto á dispensação da
Eucharistia fallaremos :
r.º Do poder que para isto se requer;
2.º Da ordem que se deve observar.
I. Do poder que se requer

1

1.~1
1

1

Para poder licitamente distribuir-se a communhão, requer-se um duplo poder, o de ordem e de
jurisdição.
. .
.
116. Do poder de ordem. Os ministros or?1n.arios que dispensam a Eucharistia são, por. d.ire1to
divino, somente os sacerdote<;; porem, os ministros
extraordinarios são os diaconos.
(A) Somente os s.acc:rdotc:s. são ministros ardina:
rios e são-no por dzre1to dzvzno, ou emquanto foi
instituído pelo proprio Christo.
(a) Porquanto, diz o Trid. (Sess. XIII, c. 8):
«Foi sempre na Egreja de Deus observ~do o costume dos lei(Yos receberem a cornmunhao dos sacerdotes; esfe costume, por descender de TradiçãoJapostolica, deve manter-se» ~· . ~ n~ v.erdade,
aquillo que vem dos Apostolos, foi mstitmdo por
Christo e é de direito divino.
Konings, n. 1287 e seg.; Lehmkuhl, n. 134 e seg.; Gasparri, n.
1068 e seg.
.
· ·
d 'b
1 Semper in Ecclesiâ D_ei mos fmt ut Ja1c1 a sqcer otz us
communionem acciperent; qu1 mos tanquam ex trad111one ApVi·
tolicâ descendens, retineri debet .

(fi) Pelo que diremos, somente os sacerdotes são
ministros da consagração; mas por direito ordinario, só devem dispensar a Eucharistia aquelles
que teem a faculdade de a consagrar, sendo a consagração ordenada á distribuição como fim; logo.
(B) Os diaconos são ministros extraordinarios
d,este sacramento.
(a) Consta do Concilio Niceno 1 que diz (can.
14): «Se não se achar presente o Bispo ou o presbytero, então distribuam os diaconos (a Euch.), e
comam» 1• E alem d'isso, pelo Pontifical, onde os
diaconos são chamados ((como ministros e cooperadores do corpo e do sangue do Senhor» 2.
Comtudo, são somente ministros extraordinarios, como se prova do Concilio Arelatense I (can.
r 5): «O diacono não presuma ministraro corpo de
Christo, estando presente o presbytero >J 3 : porquanto, só recebem este poder pela ordeflação, como
coadjuctores dos sacerdotes e dependentemente
d'elles.
(fi) Porisso, em caso de necessidade extrema,
estando ausente o presbytero, o diacono não só
pode, mas deve ministrar o viatico. Dom.e smo modo em caso de necessidade grave, quando o parocho, em dia de grande festividade está todo occupado a ouvir as confissões, poderia o diacono,
com licença do Bispo, e até, segundo alguns, com
licenÇa do parocho, ministrar a communhão; porem, isto raras vezes se faz hoje em dia. Fóra d'estes casos, não é licito.
l
Si non in pnesenti foerit vel Episcopus vel presbyter, tunc
ipsi diac oni proferant (Euch.) et edant.
•
2
Cornmini stri et cooperatores corporis et sanguinis Domi·
ni.
1
:
Dia conus corpus Christi, prresente presbytero, trajere
non pnt!sumat.

http://www.obrascatolicas.com
1

1.

I 85

186

DO SACRAMENTO DA EUCHARISTIA

CAPITULO II

Porem o subdiacono e os ministros inferiores
não são, s~gundo a di~cipl_ina hodie:na, nem mesmo ministros extraordmanos para dispensar a Eucharistia, posto que nos prir_neiros seculos lhes tenha sido confiado este offic10 : porem, no caso de
verdadeira necessidade, para que o moribundo não
fique privado do viatico neces~a:~o, até mesmo _é
licito a um leigo, segundo a opmiao provavel, ministrar a Eucharistia ao enferno.
(C) O sacerdot~ pode, fóra da celebração ~ªª
missa ministrar a s1 mesmo a sagrada communhao,
se ho~ver razão grave, v. gr., se d' outro modo o
sacerdote enferme :ficasse privado da sagrada communhão; até, segundo S. Affonso, basta somente a
devocão, se faltar um outro sacerdote 1.
1'•7. Do poder de jurisdicção.
. .
(8) Para a dispensação_ da .Euchanstta, requerse a jurisdicção, quer ordznarza quer delegada, de
h1odo que peccaria gravemente aquelle q~1~, sem
licenca do seu pastor, ao menos tac1ta, a mm1strasse. A, razão é, porque é obrigação propria dos pastores, o cuidar de apascentar as suas ovelh_as.
(b) Tem jurisdicçã? ordinaria o ~- Pontifice para toda a Egreja, o Bispo na sua diocese, o p~ro
cho na sua freguezia, o prelado regular relativamente aos seus subditos.
(C) Jurisdicção delegada t~e~-na aquelles que receberam licença, directa ou mdlfectamente, do qu~
tem jurisdicção ordin~ria, v. gr. _aquelle a q_uem e
permittido celebrar Missa na egreia ou ora tono, on1 Antigamente, em temros da perseguição, e _
ainda hoj~, se
permitte, nas missõe~ estr~nge1ras, ate mesmo aos leigos, metudos
nos carceres por od10 á fe, o con;ervar occultamente a s~grada
Eucharistia, e commungar-se occi;ltamen!e, remov1~0. o perigo de
irreverencia, quando a communhao se nao pode mm1strar de 04,
tra maneira (Collectanea, n · 728) ·
'!
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de se conserva o SS. Sacramento; quanto aos outros oratorios devem meditar-se attentamente as
palavras do indulto apostolico.
(d) Quando se tracta de communhão ordinaria,
pode facilmente presumir-se a licença, mas não
assim quando se tracta da communhão paschal,
nos lagares onde ha obrigação de fazer-se na propria parochia, ou quando se tracta da primeira
communhão; pois n'este caso, deve haver todo o
cuidado em observar o que se determina nas constituicões diocesanas.
(é) Fóra do caso de necessidade, não é licito
ministrar o viatico aos que não são subditos sem
licença expressa, e os regulares que violarem esta
regra, incorrem na pena de excommunhão simplesmente Teservada ao Pontífice.
E' todavia muito provavel que não se incorra
n'esta excommunhão nos Estados Unidos, (da America do Norte), onde não existem parochias propriamente ditas, mas comtudo cornmette-se peccado mortal.

Il. Ordem que deve observar-se
0

Quanto á communhão em geral : A ordem
prescripta quanto á administração da communhão, diz
respeito ao tempo, nío e defeitos, que podem occorrer.
(~) Quanto ao tempo :
(a) A Eucharistia pode geralmente administrar-se
em qualquer dia, exceptuando o tempo de interdicto local, o dia de sexta feira santa e sabbado santo até ao
fim da Missa; se o costume assim o tolerar, pode darse a communhão no sabbado santo, depois da Gloria.
Todavia, n'estes dias, pode dar-se o viatico.
(b) Permitte-se, assim corno a Missa, desde a · aurora até- ao meio dia, mas não de tarde, ou a fortiori de
I 1 8. 1.

http://www.obrascatolicas.com

DO SACRAMENTO DA EUCHARISTIA
CAPITULO li

noitei a não se tractar de enfermos ou no caso de se
dar alguma necesidade.
(cl A communháo pode dar-se não só dentro mas
fóra da i\lissa, comtanto que se dê motivo de utilidade.
(d) Não deve dar-se a communhão na l\lissa do
Natal, que se celebra d. meia 11oite, a não haver permissão especial do Summo Pontífice (S. C. dos Ritns,
1G41) 1•
(8) Quanto ao rito.
Quando a communhão se dü fora da ~lissa, deve
observar-se principalmente o seg:.iintc:
(11.) Accendam-se duas v~l<;s ou pelo menos umai
senão pode encontrar-se uma outra ;
(b) o ministro, ou, na sua falta, o proprio sacerdote reze o Co11fiteor;
(C) o sacerdote, depois de primeiramente lavar as
mãos, de sobrepeliz e estola, da côr do dia, reze as
preces do costume e ministre a Eucharistia;
(d) voltando-se para o altar, diga: «0 sl1LT11111 co11v1vizmz, com o versiculo e a oração ;
(e) finalmente depois de lavar os dedos, e depor o
ciborio, de a benção.
(C) Quanto aos defeitos.
(a) Faltando as hostias, podem dividir-se as sagradas particuhs em duas ou tres partes, uma vez que haja causa justa; e até poderia tirar uma parte da hostia
maior, para dar o sagrado viatico ou tambem para dar
a comrnuhiío a um tiel, que al1âs por muito tempo, ou
não sem incommodo, tinha que esperar.
Não é licito por motivo de devoç;[o dar ao commung;mte muitas particulas ou a maior.
(b) Se a hostia cahir na toalha, m:irque-sc u lugar,
depois ablua-se, e lance-se a agua na piscina; porem,
1
Disputa\·a-se antiµamente, se o sacerdote, vesticlo de paramentos pretos, podia Ji~tcibuir a communh<io antes, dentro ou
depois da missa. Pon:m, hoje, em virtuJe do 1.k.:reto da S. C. R.
de l/ de junho de 18ti8, é licito quer dentro quer imm..:diatamente depois d'ella, e até dando-se causa rasoavel, immeJiatamente
antes : todavia, deve omittir-sc a benção. Porem, é prohibido dar
a communhão, quer dentro quer fora da Missa, no altar onde se
eir.:póe o SS. Sacramento, a não ser que o costume assim o permitta, á falta d'outro altar.

se cahir na terra, cubra-se o Jogar, e depois raspe-se e
lave-se; se cahir no seio d'uma mulhe'., ou def!tro dos
vestidos, a propria mulher deve _extrahir a host1a, e repol-a no ciborio ; m~s lave depois os dedos, e ponha-se
a agua-se no sacrano. . .
11q z. Quanto ao vzahco:
(aJ ·Com summo cuidado e deligencia deve opportuna111ente levar-se o viatico aos enfermos, para que
não sejam privados de tão gr;mdc bem por in uria do
parocho t. () Viatico pode ministrar-:-.,e logo que ha pe·
rigo provavel de morte.
.
Posto que 0 parocho, stnct;1mente fallando, não
seja obrigado a ministrar o viatico, com perigo da s~1a
pr0pria vida, pons~o que não é sacramento necessano,
é absolutamente digna de louvor.ª praxe dos_ que, em
tempo de peste, expõem a sua vida, para m1111strar o
viatico.
(b) N'esta região_(") por c,ausa d<;>s. herejes e ~nfie1s
no meio dos quacs vivemos, e perm1tttdo conduzir occultamente o sacramento, e sem luzes. «Procurem todavia os sacerdotes supprir com a devoção interior da
alma a falta da pompa exterior, e porisso evitem as
conversacões vãs e inutcis, appliqucm-se antes á contemplaçiío e <ls supplicas)) ~(Cone .. de Balth., II_, 1G4);
alem d'isto, leve-se a sagrada hostta sobre o peito; tinalmcnte, a conducção do SS. Sacramento limite-se s~
mente a causas urgentes e ao exercicio actual do 011nisterio sacerdota 1.
(e) Regularmente, o sacerdote deve ministra~ o Viatico com veste talar, estola branca e sobrepeltz ; por
este motivo diz o Cone. de Balt. II (l. e.): o Nunca, a
não ser cm extrema necessidade, nunca peguem na sagrada hostia ou no vaso sagrado onde se conserva, senão, pelo menos, adornados da estola. Quando na egre1
n(;ravissimi sane peccati reus esset animarum pastor, cujus oh oscitantiam vel una ani~n.1 ex hàc vit<1 migrnre crelesti cibo
haud rdccta». \C. J3,1/t. li, :rn2).
.
•
. .
.
2
Studeant tamcn sacerdotes ut mterna amm1 devotione
hujus pompa: dcfectum_ suppleant ac p_roi!1Je vitentur vana et inutilia colloquia, p1~e pot1us contcmplanom vel prcc1bus dent operam.
(ª) Nos Estados Unidos da America do Norte.
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ja tiram o Santíssimo do tabernaculo, estejam sempre
de sobrepeliz e cstolau t.

outra qualquer coisa semelhante diante da porta do
sacrario (22 de jan. de i7or.)
O Tabernaculo deve ser regularmente de madeídeira, dourado por fóra, e por dentro decentemente coberto de ~eda (S. C. dos BB, 26 de ou~uJ;>ro de 1.575 ).
Dentro d elle conserva-se a S. Euchar1st1a na p1x1de
ou ciborio, de materia solida e decente, bem fechado nd
tampa e coberto com um véu branco 1 •
Não é licito metter alli os vasos dos SS. Oleos, as
reliquias ou . outras ~oisas. Po_rem, o abuso que n' alguns
togares se introduziu de habitar e dormir na parte da
casa religiosa que está sobre o altar, não deve tolerarse, mas deve absolutamente eliminar-se. (S. C. dos Rit.,
2ti de abril de 1R34).
(e) Deve estar sempre uma alampada accesa em
frente do Santissimo, alimentada com azeite de oliveira, ou pelo menos, quanto poder ser, de outros oleos
vegetaes (S. C. dos Rit., q de julho de 1~64; nem,
a~óra verdadeira necessidade, se deve usar do privilegio, no caso de haver algum concedido, de o conservar
sem luz.
(d) .l\fanda o Ritual Romano que se renove frequente~ vezes a Eucharistia, o Cerimonial dos Bispos preceitua que se faça pelo menos uma vez em cada semana (I. 1, c. fl, $l 2). Esta regra, que muitas vezes a S.
C Cong. dos Rit. não só confirmou mas até mesmo
declarou que obrigava, stricta e rigorosamente (7 de
Setembro de 1850) inculcamo·la a todos os sacerdotes
que a obse rvcm cóm todo o cuidado.
Quando o sacerdote consagrar hostias novas, deve
distribuir consumir primeirament;i as antigas (S. C.
Rit., 3 de setembro Je 1672), e de modo nenhum as
conserve no tabernaculo. Deve, alem d'isso ter cuidado
de que as pa:-ticutas, que devem ser novamente consagradas, sejam frescas.

1go

1 zo. Qua11to ao modo de co11serva,. a Euclzaristia.
O Cone. plenario de Ra/t. II (265-268) apresen-

ta em breve resumo as regras que a este respeito devem
observar-se :
(a) «Ü Cone. Trid. (sess . XIII, cap. 6) decretou
que se deve manter o antiquissimo costume de conservar na egreja a Eucharistia, como inteiramente salutar
e necessario. Deve conservar·sc na egreja cathedral e
em qualquer egrcja parochial para o poder levar opportunamente aos enfermos>> ~.
(b) O SS. Sacramento deve conservar-se só n'um
togar de qualquer eg~eja, onde costuma e deve ser guardado (S. Congr. dos BB. 13 de outubro, 1620.)
Deve porem conservar-se sobre o corporal em tabernaculo decentemente ornado, fechado á chave, que
deve ser sempre guardada pelo sacerdote a quem pertence o cuidar da egreja ou capclla.
O Ritual Romano quer que o tabernaculo esteja
decentemente coberto com um pavilhão. A S . Congregação dos S. Rit. (3 1 de março de 1821) reprovou
o costume de lhe sobrepi)r algumas relíquias, ainda
mesmo da SS . C., instrumentos da paixão do Senhor, e imagens pintadas, de mo<lo que o tabernaculo
lhe sirva de base, emqu:rnto cst{1 n'elle o Santissimo,
e decretou que não podem ter-se vasos de ftôres nem
· l
~Ltnqua.m nisi in cxtrcm:i ncccssitatc \•cl ipsam hostiam,
vel vas sacrum m quo scrvatur, <;tol :i snltcm non induti attrectent.
Cum in Ecclesiii Snnctissimum e tahcrnaculo cxtrahunt, semper
supcrpelliceo et swl:l sint induci. :"os Estados Cnido~ e n'outras
regiões onde os . s~cerdoccs niío us:1m de habito miar, prevaleceu
o costume de ministrar o viatico com estola, sc:m sobrepeliz e \·este talar; esta pr:nc não e com certeza digna Jc louvor, m&s em
razão da dtfficuldade de obrar d'ou1ra maneirn, pode tolerar-se
emquanto os Bispos o não prohihcm . (S,1betti, n . 6qo). Quanto
ás outras coisas que dizem respeito ;\ administrnciío.d'cste sacramento, vê o s Lithurgistas v . i.;r . ( )' J..."ane l'\otcs' on the Rubrics,
cc. XII, XIV, lValpellroi·st, (Compendium S . L iturgire, p . 3, e .
4).
2
Consuetudinem antiquissimum asscrvandi in Ecclesiis S.
Eucharistiam, ut omnino s:ilutarcm ct ncccssariam, retinendam
esse descrevtt C . Trid . íSc ss . XIII, c:i p . ó) . Cnnservari debet
in ecclcsiâ cath~drali, ct i'n q11àvis cco.:lcsíâ parochiali ut ad infir·
mos, datà oc cas1one, deferri possit.

1

S. C. Epist.

26

Jul.

1 588,

publicou o seguinte decreto ~

nSS . Sacramentum teneri non debet in VílSçuiis eburneis1 sed in

pyxide ari:;entea intus dcauratfi.,.
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Art. V. Do sujeito do sacramento
da Eucharistia

·,

Depois de termos foliado das coisas que dizem respeito ao ministro, vamos disputar sobre o
sujeito da Eucharistia :
r .º da necessidade ou obrigação de receber a
Eucharistia; 2.º da extensão d' esta obrigação; 3.º
das disposições requeridas para a sagrada communhão.
§ I

Da necessidade d'este sacramento

r 2 1 • Estado da questão.
r .º Erros:

(a) Alguns Calvinistas e uns certos Gregos schis-

I·

1.

1.

l

maticos, ensinaram que a communhão era necessaria a todos, por necessidade de meio, para a salvação.
(b) Alem d'isto, não só os Gregos, mas a maior
parte dos Protestantes, renovando os erros do:, Hussitas, affirmaram que a communhão, sob uma e outra
especie, é prescripta por direito divino, e porísso, exprobram á Egreja catholica o mutilar o sacramento da Eucharistia, quando distribue ao s leigos somente a especie de pão i..
2.º E' porem doutrina catholica, que a sagrada
communhão é, na verdade, necessaria por necessidade de preceito, mas não por necessidade de meio':!'
e alem d'isso, que o uso do calix não fôra prescripto por Christo, de modo que um tal uso podera ser
prohibido por razões disciplinares.
Littledale, Plain Reasons, p. 77. Cfr. Amer. Eccles. Re.
.
.
view, apr. 1896, p . 33 2..
2
O que é necessidade de mezo e necessidade de precezto 1
exposemo!-o no Tract . .do Baptismo.
1
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I. Da necessidade de meio

i.

122. Tlzese: Jletr/ aos infantes, nem nos adulfos, é absolutamente n•cessaria a rt?cepção da eucharisfia por necessiõade de meio.
E' defé, para os meninos, é certo para os adultos. Digo absolutamente, pois pode dizer-se com
Su~rez. 2, que este sacramento é moralmente necessano para perseverar, emquanto que aquelle que
se abstcm de recebel-o voluntariamente por muito
tempo, não perseverará na graça sem a maxima difficuldade.
Dissemos alem d'isto percepção real, pois é
ponto controvertido, se o voto de receber a Eucharistia é :1ecessario por necesidade de meio para os
adultos. Bastante cornmummente se diz que não
se requer o voto explicito; mas, segundo S. Thoma{, e muitos outros theologos, requer-se o voto
implicito.
Porem, a este respeito não ha difficuldade nenhur::1a, indo um tal voto incluído na recepção do
Bapttsmo e dos outros sacramentos, e até mesmo
no acto de caridade, pelo qual queremos receber
todas aquellas coisas que se requerem para a salvação.
(A) Escript. Se a recepção real da Eucharistia
fôra absolutamente necessaria por necessidade de
meio, seria isto em razão das palavras de Christo:
«Se não comerdes etc. 1> ; mas estas palavras não
provam a necessidade de meio; porquanto
(a) podem com modamente interpretar-se somente da necessidade de preceito, tendo ellas sido di1
•
S . Tlzomas, 3 p. C\. 80, a. 1 1_ ; Suare:r, disp. 40 ; Lugo,
d1sri. III; Droum, q. 8, d1co 3-4; Btlluart diss. VI a. 1 § 1 •

de Augustinis, p. II, a. 6; Hurter, n. 475 ~ seg.; P;sch ~. 803
e seg.
2

'
[ljsp. 40, sect.

2,

n. 16.

'rheologia Dogm;l'tiça-Vol. {i.0

'

13

.
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rigidas somente aos adultos, pois só elles é que podiam ouvir estas palavras ; e de mais d'isso, a coisa prescripta, isto é, a 111a11ducação, não é de si necessaria para a salva~ão; pois a vida da graça pode conservar-se nos infantes sem algum acto seu
rios adultos por outras ohras distinctas da comrnunhão; ha porisso grande ditrerença entre este
texto e aqucll'outro: (<Se algucm n5o renascern ...
como o provümos no 1i·at. do Baptismo (n. 3 5);
(•) de1•cm interpretar-se somente do preceito,
pois n'outro lagar se dl'clara: "Todo aquelle que
crêr e fôr baptisado sL:rü sah·o 1• ])'onde se vê que
a salvação pode obter-se sú pelo Baptismo e pela
fo; e por outro lado os 1>aJrcs e a Egrcja, assim
entenderam as ditas palavra~; logo.
1)

(8) 'Trad .:
(1) Quanto aos parJJ11los, a thesc é de fé!; «Se
alguem disser que as crcam:inhas antes de chegar
á edade da razão tecm necessidade da cornmunhão
da Eucharistia, seja anathcnw".
(h) Quanto aos adultos: a Egrl'ja não concede
a S. Eucharistia aos doidos e aos frcncticos, e houve tempo cm que algumas vezes, nos primeiros
scculos, a negou aos bpsos; mas a Egrcja nunca
nega um sacramento que t.! neccss~rio por necessidade de meio; logo 3 •
1

1G.

Qui .:rc.!i1le1·it ct hap~i/.at11s focrit salvus crit . •\f.irc.

xvr,

2 Si quis dixerit parn1lis ;111tc1tu:1111 ad annos discretionis
pcrvenerint necessariam c ..;sc Eu..:l1anstia: communionem, A. S.
Trident ., scss. XXI, can. 4 .
l
Objccta-sc que Ag11sti11hn, !111inc1'11ci11 l et Gdasio ensinaram a neces,;idadc absoluta da Eu,hari·;ti;1. !'orem, estes doutores
declaram n'outro lo gar, quo.: o haptismo li;l'ta p;ira a salrnçiío dos
infantes: pori , so, ilS Sllil s pa lan;is dc\' "111 i1111:rpn:lar· SC de modo
dif!:rente, i~toé, niio da. r<'<.'t'f'(io. ,-,•,1/ d.1 Fucharistia,_ m~s ~a
umao com Lhnsto, qut: e cllc1to d este ~;iuamcnto; pois dtz :S.
A~ostinho (tr. 2ii in Joa . 17) : .. 110..: cst t:rgo n.anJucare iliam es-

···.::- ..

(C) Raz.. Theol. Se a Eucharistia fosse necessaria por necessidade de meio, seria porque absolutamente se requeria ou para adquirir ou para conservar a graça santificante; mas nenhuma d'estas
coisas se pode dizer: porquanto, a primeira graça
adquire-se pelo Baptismo ou recupera-se pela Penitencia, e apesar da Eucharistia ser um optimo
meio, e até mesmo o meio moralmente neccssario
foliando ordinariamente, para conservar a graça,'
ha todavia outros meios, pelos quaes, strictamentc fatiando, pode conservar-se a vida da graça, isto
é, a orrn.;úo e outrns obras sobrcnaturnes; logo .
II. Da necessidade de preoeito
1 :.d. ,,.1 recepção da E11charistia é 11ecessaria aos
ad11/tos por necessidade de preci:ito quer divino quer
ecclesiaslico.
(A) O preceito dil'i110 admittc-se commummente, e consta das palavras do proprio Christo: <1 Se

não comerdes a carne do Filho do homem e não
beberdes o seu sangue, não tereis a vida cm vós>> 1;
estas palavras importam a necessidade da Eucharistia; mas, pelo que fica dito, não importam necessidade Je meio; logo a neccssiJaJc de preceito. Parece
que n 1i·id. confirma isto mesmo, quando, depois de
descrever a institui~ão d'este sacramento, diz (Scss.
XIII, e. '.2): 11 E na sua sumpção (Cbristo) preceituou
que vcnerassemos a sua memoria, e a11nunciassemos a sua morte»!. Em vista d'isto, é pouco pro:'ª~c_l__~ _op_inião dos poucos velhos theologos que
cam ct illum bihe~e rotum, in Christo manere et illum manentem
in se hahc.re». Cf. Hurtcr, 477 .
1 N r:<! manduc•n: c_riti~ cari~em Fi_lii hominis et biberitis ejus
sangumem, non hahehms vltam m vob1s .
. t Et in illius sumptionc coierc nos sui memoria praecepi
(Chnstus) suamque annuntiare mortem .
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DO
negavam que é divino o preceito de receber a Eucharistia.
Alem d'isso, este sacramento foi instituído por
modo de refeição (ali111011iae) espiritual; o que mostra, na verdade, que Deus quer que usemos da Eucharistia como de comida, e que ao menos algumas vezes a recebamos na vida ; logo.
(8) Porem, o preceito ccclesiastico consta do
Cone. IV de La terão: •<Todo o fiel de um e outro
sexo, depois:dc ter chegado aos annos de discreção, confesse sosinho os pcccados ... recebendo
com reverencia, ao menos na Paschoa, o sacramento da Eucharistia, a não ser que, porventura, por
conselho do proprio confessor, por causa rasoavel, entenda que deve abster-se de recebei-o ad
tempus: a não fazer assim, durante a vida. ficará
privado de entrar na cgrejn, e morrendo, se.r á privado da sepul~ura christã" 1 • ( J>c11{. n. 263).

III. Da communhào scb '...lma e outra especie s
124. These : fi communhao sob uma e outra especie não é necessaria aos fieis por aireifo divino.
Diz-se uausfiáoi, pois L·onfessamos que os sacerdotes que cclcl":ram o santo:Sanilicio, são obri-

•

gados a comnrnngar sob dupla <.:spccic.
Esta thcse é de f1i, s<.:gundo o 'fridentino 3

:

«Se

t
Omnis utriu squc s c xu' lid ... lis l""tq11:1111 ad annos discretionis pcn<cncrit, omnia sua solus pc ~ c· aca c·onlitc,llur ... suscipicns
rcvcrcntcr ad minus in l'a sc·ha fo:u i: han sti:t· sacramcntum, nisi forte de consilio proprii s:1r1:rd11tis, 11h ration :1km .-ausarn, ad tempus ab cjus pcrL·cptionc du:-.crit :1h,tii1<:11,lum; :dioquin et vivens
ab ingressu Ecclcsiac arccatur, d muricns christianà careat se-

pulturà.
2
S. Tliom. 3 p.q. 8n, a . 12: Su,irl'í, 1lisp.71; Bellarminus,
}. IV, e. 20-28; Dro11i11, q . VIII, e. ·1; ,ic A11J:11sti11is, I. cit.; J.H.
Newman, IJevelopmcnt, p. 1 ~ q; li. Nnfrr, Cathofic Controversv,
P· i38 e seg . ; Pesd1, n. K1<i ...· sq;. ·
~ Si ~uis Jixerit~ ex JJci prac.:<:pto vd ncccssitate Sí!~~\i§
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a_lgliém disser, que por preceito de Deus ou nccesstda_de da salvaçiio, todos e cada um dos fieis de
Chn~t~ dev:m tomar uma e outra especie da Euchanstia, seja anathcma».
125. Se c~ist!sse um tal preceito deveria provar-se p_ela l:scnptura ou pela 7/·ad. ou pela natureza ct'<:stc sacramento; mas nada d'isto pode dizer-se.
(A) Não consta_ da Escriptura: porquanto
(a) o texto refendo pelos Protestantes: «Se não
comerdes e beberdes etc.» prova, sim, a necessidade ~e recl'her o corpo e o sangue de Christo,
mas nao s~b ~una e out1:a e.:pecie; porquanto, contendo-se Chnsto todo 1nte1ro sob cada cspecie 0
que recebe uma unica e.,;pccie, pode dizer-se ~uc
rna_nJuca e bebe o corpo e o sangue do Senhor t.
Pois, na verdade, <-lL]tri núo se trata do modo de receber, mas da propria coisa.
Esta intcrpreta.,:Jo conlirma-sc pelo facto do
p~oprio Christo fall:.ir muitas vezes, no mesmo capitulo, só da manducaç;.1o do p<fo eucharistico como sufficientc para a salvação: •fodo aquclle que
~~nducar d'este pão.• vivcrü ctcrnamenten 2; e alem
d isso porque S. Lucas, descrevendo a Eucharistia
tnl ~1ual era rec<.:bida pelos fieis; folia somente da esp~c1e de pão: «Eram porem perseverantes na doutrma _dos Apostolos e na comrnunicação da ji·acção
do pao e nas ornçõcs» 3 •
(b) O outro texto referido: «Bebei d'elle todos» dirige-se somente aos Apostolas, e porisso, lio_mnes ec singu_los Christi fidcles t.:tramque speciem SS. Eucharis..
uae s~cram,cntt sumerc Jcberc, A. S. Sess. XXI, can. r.
i

VI, 52 .

1 Cor. XI,

27.

Si quis manJucaveric ex hoc pane, vivet in a:cernum. Joa.

3
~ra~t aurcm perseverantes in doctrinâ Apostolorum et
'ommu111cat1011e jractiunis panis et orationibus. Act. JI, i,

4
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ga somente os sacerdotes que celebram; porque
depois se diz: «Fazei isto cm minha memoria>i 1 ;
o que diz respeito somente aos sacerdotes; logo.
126. (8) Nem se prova pela 1i·ad.; porquanto,
posto que geralmente a communhão fôra dispensada sob uma e outra cspecic durante onze seculos,
estão de pé alguns factos d'onde consta que algumas i•eies a communhiio fr>ra dada sob uma unica
especie, e porisso esta pr;1xc não se oppõe ao direito divino:
(8) Porquanto, ministrava-se muitas vezes aos
enfermos a communhfto somente sob a especie de
pao ..- ;
(b) pelo contrario, aos meninos ministrava-se
somente, a maior parte das vezes, sob a especie
de vinho .
(C) 'No tempo das persq~uiçlíes, os fieis levavam
para casa a sagrada Eucharistia, sob a unica especic do pão, para commungarcm por si proprios;
assim coma tambem aos martyres se dispensava
unicamente esta especie.
(d) Finalmente em Sexta Feira santa, n'uma e
outra Egreja, Grega e Latina, desde os primeiros
tempos até hoje, tem-se celebrado a Missa que se
chama dos Presa11!1ficados, na qual se recebe a
communhão sob a unica cspccic de pão; e ate entre os Gregos, no tempo da Quaresma, não se consagra senão dois dias da semana, e, nos outros dásc communhão sob a unica cspccic de pão 3 •

-

1-loc fa.::ite in meam cornrne rnorationem. Luc. XXH, 19
Eusebius, H. E . liv . Vl,c . 4~.
.
3 Cf. Corblet, oh cit . 1. X IV .· .. O auctor adverte muito a
proposito (p . li2g), que se encontram cm alguns auctores catholicos affirmaçôes nimiamente geracs, quando v. gr. Jizem que os infantes commungaram s<!mpre, assim como os enfermos, somente
sob a especie de vinho, que mmrn a espcci c do sangue fõra preservada; mude-se sempre em maior p<ll"le d,rs ~·eres, nunca em
raras ve1es1 e então iis palavras corresponderão aos factos,
t

2

127.

. igy

(C) );"cm se deduz da na!ure{a d'cste sa-

cramento; porque pela unica especie sufficientemente se significa a virtude especial d'este sacramento que consiste na refeição espiritual e tambem se produz substancialmente, n'uma unica especie, a graça propria d'este sacramento, contendo-se sob uma e outra cspecie o corpo de Christo
inteiro.
Disse «s11bstancialme11te», porque, segundo alguns thcologos, confere-se maior graça accidcntal
pela recepção J'ambas as espccies do que d'uma
só; o que pode conceder-se, se o fervor da caridade se augmentar na sump~ão da segunda cspecic . .l\.'las ex se não se dü maior graça pelas duas
especics do que por uma só, assim como no
Baptismo não se confere maior graça pela trina
immersiío do que s<'> por uma.
128. Corollario. A !~reja pode pro!zibir legitimamente avs leigos o uso do calix, co1no de facto

prohibi11.
Porquanto, nas coisas que não são reguladas
por direito divino, a Egreja tem o direito de estatuir leis prohibitivas, urna vez que haja razões fortes ; mas cm vista do que fica dito, o uso do calix
não foi prescripto por direito di,:ino, e por outro
lado havia razões fortes para prohibir um tal uso,
a saber:

(a) o perigo de derramar o sangue sagrado;
pois, como diz S. 17wmaz. (1. e.) «porque cresceu
a multidão do povo christão, onde se contem velhos, jovens e meninos, alguns dos quaes não tem
tanta discreção que empreguem a devida cautella
no uso d' este sacramento, porisso prudentemente .
se observa cm certas egrejas, gue se não dê o san·
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gue a tomar ao povo, mas seja tomado somente
pelo sacerdote'' 1 ;
(b) A difficuldadc de conservar a cspccie do vinho por muito tempo, pois f<icilmente se azéda, e
de o levar aos enfermos ;
(C) a falta de vinho 1ú1lgumas regiões ;
(d) a rcpugnancia d' alguns cm beberem domesmo calix, e até o perigo de infec~ão que se dá, sendo todos a beber do mesmn calix ;
(1) finalmente a rcfut~11,:ão dos hercjes que falsamente affirmavmn a necessidade de tomar de uma
e outra especic 2 •
§ II. Da extençào do preC·3ito da communhào

3

Provada a necessidade da Eucharistia, resta fallar da ex tenção do preceito tanto dil'illo como ecclesiastico, relativamente ú communhúo, assim como dos que são prohibidos Je a n.!ccbcr.
l
Quia.crevit multitu,lo ropuli l·hristiani, in qu:l continentur senes. et Jlll'encs, ct parvuli, 1.p1orum q1.11tlam non sunt tantae
discretionis, ut cautelam debitam cirl·a usum huju ~ sacramemi
adhiheant. idco providc in quihusdam L"Cdcsiis ohse rvarur ut populo sanguis sumendus non dL"tur, sl'lt solum ;e sal·cr,lote sumatur.
2
r:Jtech . Tl'ide11t. de E11char. n. 7 1. - Vê a cxposi.;:ío Jos
nrgumcntos dos Protcsta~HL"s cm l.i1t/e,f,1ll'. l'lain lleason.s, p. 77,
e refutados em Rydt•r, <.athol1c co1H1·0\'crsy, p. i:l~. Obie..:ta -se,
na verdade, que S. Ciclasio l'ap.i (J>c..:rct. <irar. 3 f" dist. ·.1., e. 12)
rerrehcnJera os que se ahstinham do calix do safintdo sangue;
porem, este decreto foi puhli..:ado contra os Mani..:hco~ que viviam
escondidos cm Homa, os quacs, por uma s11po:rstiçiío ímpia tinham horror ao vinho e :i espc..:ie L"ll'11.uisti.:<1 Jo ,·inho ; porquanto, o decreto era disciplinar, e pridia com certeza abolir-se,
quando se mudassem as cir.::umstancias.
J
Sum·e;, disp. 6'.1-70 ; Lugu, disp. X VI ; nru11i11, q . VIII,
c . 1 ; Bill11m·t, diss. VI, a. 1, ~ ·i e scf.:; S . Alplwnsus, !. VI, 290 e
seg. ; Konings, i304 e seg. ; Pesd1, 11 . 807 e scg.
·

I. Do preceito d:vino
1 29. O preceito divino de receber a Eucharistia obriga per se ou per accide11s.
1 .''

Per se.

(A) Este preceito per se ohriga cm perigo proximo de'"'nwrte, e sub graJJi, segundo a opinião mais
provavcl 1 •
(8) Parece que suppóe isto mesmo o Cone. 1Vicenu (can. 13), onde se estabelece que se observe a
antiga lei, a saber, que se algucm morrer não seja
privado do viatico necessario: porquanto, esta lei
antiga parece ser preceito do Senhor. A razão é,
porque se este sacramento cabe sob preceito, deve ser reccbiJo ao menos no tempo cm que mais
é nccessario; mas não ha necessidade nenhuma
maior do que cm artigo de morte, d'onde depende
toda a eternidade ; logo.
'
(b) Porisso, quando 11ão ha perigo proximo e
certo, mas somente provavcl, v. gr., a:-ites do parto
ou d' uma longa navegação ou batalha, pode, na
verdade, receber-sela communháo, mas esta obrigação não é certa e porisso·:não se pode impôr.
(C) \Ião ha obrigação Jc receber por duas vezes
o viatico na mesma enfermidade, ainda mesmo que
seja prolongada . Aquelle que, de manhã, ou poucos
dias antes, commungou por devoção, provavelmente não é obrigado, strictamente falland.::1, sobrevindo perigo proximo de morte, a receber o viatico;
1 A este respeito escreve S11are; (disp. 6~), sect. 3, n. 2):
n'Probabile cst jure divino oblii.;ari hominem ad communionem in
articulo mortis ... Hacc ~ententia non est admodum recepta, ct
ideo solum iliam ;iffirmo ut r~obabilem et piam•" A razão de duvidar nasce pnn.::ipalmente de que antigamente se negava o Via tico
a •:erlos pccca<lores; todavia, cs.a praxe sô mostra que o preceito
divino soffre algumas excepçóes que devem ser determinadas pela
Egreja emquanto é interprete do direito divino.
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porquanto, este já satisfez ao fim do preceito ; e
até, segundo poucos, aqucllc 4ue Jª communoou
de manhã, não pode rL"ccber a communhão ;ela
segunda vez no mesmo dia.
Comtudo, a opini_c.ío r:nai~ provavel, approvada
po~ S. Affunso de Lrgorw, faz a seguinte distincçao : se a ?o~nça é natural, mfo ha obrigação de
rec:bcr o viattco, porque, ao tempo cm que foi recebida a communhão, já existia o perigo de morte? .apesar de desconlw~ido, e assim cumpriu-se a
Ie1, porem, se a cnform1dadc nasce de causa · viol~nta, v. gr., d'uma ferida, lkvc ministrar-se o viat1co, l~orque no tempo cm que foi recebida a com~unhao, não existia ainda o peri"o de morte por
.
n
'
isso nao se c1~mpnu a lei de receber cm perigo de
mAorte; todavia, uma tal ohrigaç5o não deve impor-se, sendo a opinião contraria verdadeiramente
provavel.
(8) Al~m d'isto, este preceito obriga a/crumas
veres em vida, por_4uc a Eucharistia foi insfituida
por modo de comida, mas é da natureza da comida o tomar-se muitas vezes na vida; logo.
P~rem, o tempo nií<! foi determinado por Chri:ito, e CL~~pre este preceito aquell~ 4uc communga
uma _vez 1~0 ann?, 1_1n tempo acterminado pela
Egre1a, pois esta e a mterprctc do direito divino.
. 13o. 2.º Per accide11s. Este preceito obriga per
acczde?s, todas as vezes que a communhão é necessa~ta para superar uma tentação grave; 0 que
todavia raras vezes ~ucccde, porque para isto bast?m os outros rcmed1os, como orações e outras vanas obras de penitencia.
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II. Do preceito ecclesiastico
13 1. O preceito ecclesiastico determina trcs coisas, a saber, a frequencia, o tempo e o logar da
communháo 1•
1. º Quanto á frequencia :
(a) Cada fiel adulto é obrigado, pelo menos uma
ve1 110 a11110, a receber a Eucharistia, e uma tal
obriga~ão é imposta sub gravi; porquanto, aquellc que dclinquir pode ser punido com cxcommunhão e mm a privação de sepultura ccclcsiastica;
porem, estas penas não sfio latre mas ferendce sententia•, isto é, não se incorrem senão depois do juízo pronunciado pelo Bispo.
(b) Aqucllc que communga sacrilegamente, não
satisfaz a este preceito; porque a opinião contraria foi con<lemnada por Jmwcencio XI ( 1699). E
com razão : porque o preceito ecclesiastico é somente determinativo do preceito divino. E, na verdade, o preceito divino obriga não sô á recepçãomaterial, mas tamhcm l\ reccpi;ão digna e fructuosa da Eucharistia.
(C) O tempo da comnmnhão annual computase, segundo a opinião commum, de Paschoa a Paschoa, mas não de janeiro a dezembro.
1 32 . 2 ." Quafllo ao tempo:
(a) O tempo cm que deve cumprir-se este preceito é o tempo paschal, que, por direito commum,
começa no domingo de Ramos e prolonga-se até
1 :'-Ião ha nini.;uem que não comprehenda a gravidade d'este preceilO. «Pastores itaque animarum in Domino etiam atque
etiam hortamur, ut nullum non moveant lapidem, quo omnes ipsis
com mi ss1 ad praccepturn hoc servandum adducantur. lnstent sane
opportune, importune ; arguant, obsecrent, increpent in omni patientià. Bani enim pasto1 is est, ut agnoscat oves suas, simulque
efficiat ui et illae ipsum a~noscant. ln eo autem omnem ponant
operam, ut fideles digne ad tantum sacramentum accedant ... (C,
/Jalt. II, z56).
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á dominga i11 A/bis. ~las cm muitas regiões, este
tempo estende- se 11111tto mais alem . E assim nos
Estados Unidos da Amcrica, cm razão da falta de
sa_cerd~tes e das distancias dos logares, a Santa
Se bc~tgnamente concedeu que o tempo da communhao paschal se computasse desde a / ... Doming~ .da Quaresma i11~/11.,·i1 1 L! até ü Dominga da SS.
1 rzndade, ~ambem u1c/u.HJ1d. Alem d'isto, segundo
o mesr:io Cone. Lalera11 ., o confessor pode, por
~ausa JUst~, prolongar este tempo, isto é, quando
julga que e melhor bem para o penitente.
(D) Aquclle que omitte a communhão no tempo prescripto~ é obrigado, segundo a opinião commum, a commungar dentro Jo anno. e a fazer
quanto estiver d<~ sw~ parte para satisf~zer, quanto
a~tes, a es.ta obngal;«to . Porquanto, o tempo não
fo1 determma~o para p1>r termo a esta obrigação,
mas ~ara obrigar a clla . Alem d'isto, segundo as
propnas palavras do C. f,~/cranense, ha equivalentemente um duplo preceito: o primeiro é commungar uma vez no anno, o segundo commungar
no tempo da pasd1oa.
. (C) A cin.: um st;.rncia dl) tempo obriga sub gra1'1; a dcmorn d~ um ou dois dias é per se pcccado
grave, porque e parte notavcl relativamente ao
tempo paschnl determinado pdo direito commum 1.
Mas ~nde o ~empo concedido se ex.tende quasi a
cem dias, a Jilação_ d't~m ou dl)is dias, não se julga grave, porque nao e notavel ~.
(d) Aquclle qu~, tendo cotnL\:ado o tempo paschal,. pr~vê ~uc ftcarü. impedido de commungar
depois, e obrigado a satisfazer, quanto antes a esta obrigação, antes de surgir o impcdiment~.
1
•
Assí.m G1~1)· , De pra:.:cptn, Ecdcs . , n . 482; Konings, n,
S'o; Sabett 1, n . .i.p .
z Assim Sab1.:1ti, 1. e.
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E' opinião de todos, porque já urge o preceito.
Porem se a mesma coisa é necessaria quando se
prevê o impedimento, n5o tendo ainda começado
aquellc tempo, é muito controvertido, e muitos o
negam, porque uma tal communhão não seria impletiva do preceito_
Porisso, na praxe, não deve impôr-se esta obrigação.
E' todavia, conveniente que, com licença do
parocho, se anticipe o tempo paschal, e assim se
cumpr~ o preceito.
133. 3.0 ()11a11!0 ao togar:
(A) Por direi/o com11111111
ra) são obrigados os fieis a receber a communhã~, paschal na sua propria parochia, isto é, na
parochia do domicilio, para que os pastores possam conhecer as suas ovelhas. Todavia, podem satisfazer ao preceito divino n'outra egreja, com licença do Pontífice, do Bispo, do Vigario geral ou
do seu proprio pastor 1 ou os que a recebem na
cgrcja alheia da mão do seu proprio parocho. Mas
não cumprem a lei, os que a recebem na cgreja cathedra I da srn1 diocese, se o \-lispo o nfío consentir, expressa ou tacitnmcnte.
(b) Porem, os sacerdotes satisfazem ao preceito
cm qualquer parte que celebram; se commungarcm ú moda dos leigos devem recebei-a na propria
pmochia .
(C) Os regulares e familiares que vivem nomesmo mosteiro, podem receber a comnmnháo paschal nas suas proprias cgrejas, mas não os creados que vivem nos pateos, fóra do mosteiro.
(f) Os vagabundos e peregrinos, podem recebei-a cm qualquer egreja, os soldados na parochi~
Q!lçle cstüo de guarnição,
·
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(8) Nos Estados _Unidos, J'?r ná? haver parochias propriamente ditas, os fw1s, stnctamcnte falland•l, podem satisfazer ao preceito em qualqu~r
egreja, a não ser que haja disposição em ~ontrano
nas constituições diocesanas; as quaes ponsso mesmo devem ler-se 1•

UI. Dos que são prohibidoa de receber 1

134. 1." Dos me11i11os.
(1) Antigamente dava-se a communhão aos meninos baptisados, porque são capazes de augmento de graça; porem, hoje, aos meninos gue ainda
não chegaram ao uso de razão, deve negar-se a
Eucharistia ainda mesmo em artigo de morte, em
razão do p~rigo de irrcvcr~ncia. Consta do Ritu__al.
(t) Aos meninos que d1sfructam uso de razao,
e estão em perigo de morte, não só pode mas deve ministrar-se o sagrado Via tico, ainda mesmo
que não tenham chegado ú cdadc cm que costutuma dar-se a primeira communháo; porque estes
são obrigados a commungar cm artigo de morte
por força do preceito d~vino~ e p<~r _outro lado não
ha a esperar d'ellcs maior d1spos1~ao, estando para morrer.
Porisso mesm(), os pastore~ J\!vcm imtruil-os
e ministrar-lhes o sagrado viati..:o.
(C) Fóra do artigo de morte, ~s !11eni~os, stric·
tamente foliando, p·.)Lkm ser adm1ll1dos a com:nu- - -·-~-Quanto :í diocese R"l.ti111ore11.w!, vc as Consti_cuiç?es (p .
1 8, XIV) onde se decreta que so os paro.:hos e os. seus v1j!.~nos te~m
0 direito de ndministrar o H,r11smo, Matn111.01rw, E . .Lnct., Vratico e a Co1111mmlt3o T,uc/1<1 aos seus sul><htos nas cidades onde
ha ~uitas egrejas.
2
S . Tho111., q. So, a. •): S. Alph011rns, n 292 -293 ; KoninKS n. 1305; 1'-farc, n . .S4? e scg.; lt·limk. n . q6 e seg .;

nhão, logo que podem discernir o corpo de Christo da comida vulgar; mas em razão do fructo que
pode esperar-se d'uma preparação mais madura, é
conveniente que se deffira por algum tempo a primeira communhão.
A regra geral fo1 estabelecida pelo C. de Balt.
c<que ninguem ante.e; de dez annos deve participar
do pão dos anjos, nem depois dos quatorze annos
se deve negar a qualquer que por outra parte seja
digno•.
Alli se determina que os meninos se preparem
remotamente com zdo particular para a primeira
communhão, e prcximamentc, por um triduo de
exercícios cspirituaes e pela confissão geral, e finalmente, que o mesmo dia da primeira communhão
seja celebrado com a maxima solcmnidade ! (C.
Bali. li, 161; Bali. 111, 218).
r 35. 2.n Dos dementes:
(a) Aos que são perpetuamente loucos deve negar-se a Eucharistia, segundo o Ritual Romano.
(~) Aos dementes que gosam de intervallos lucidos, pode dispensar-se cm quanto estão no estado de lucidez e mostram uma certa devoção.
(C) Aos que tiveram uso de razão, mas depois
cahirnm cm Jcmcncia perpetua, pode conceder-se,
mais provavelmente, cm artigo de morte, com tanto que tenha;11 vivido christãmente, e não haja perigo nenhum de irreverencia, mas não fóra d'estc
caso.
(d) Aos scmi-fatuos (idiotas), aos velhos que se
tornaram meninos, pode conceder-se não só em
1 Sohrc a prcparaciio dos meninos parn a primeira communhão vê Dupm1/011p, L ' O~ uvre pnr exccllence, livre 4"; obra
tradusiJa em inglez ~oh o titulo The Ministrv of Catechising, p.
361 e seg .; lV. Sta11g, Pastoral Theology, i8<)7, p. 56; Amer.
Eccles . Re1•iew, Dec. 1895, p. 401.

Sabeiti, n. 595; O' Kmrn, n . t>35.
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. perigo de morte, mas tambcm no tempo de J?receito paschal~ e até mais frequentes vezes, se tiverem algum conhecimento do SS. Sacramento.
136. 3.º Dos deliranles, epilepticos, surdos-mu-

dos, ou que padecem da tosse ou vomito e dos condemnados á morte.
{3'1 Aos dclira11tes ou aos que t>stão deslituidos
de s~/1tidos, pode dar-sl' o viatico, se antes csti~e
rcm dispostos e niio houver perigo de irreverencia;
no primeiro caso, é conveniente apresentar uma
partícula não cons;1grada, para se observar, se o
enfermo pode cnmmungar decentemente.
(b) Aos epileplicos e obcc.1·sos, pode dar-se a communbão, não no actwil paroxismo, mas quando se
mostram senhores de si.
(C) Aos que são simultaneamente surdos-mudos
e cegos de nascimento, deve negar-se a communhão, porque de maneira nenhuma podem entender o que é o alimento Eucharistico.
Aos surdos-mudos de nascimento deve dar-se
a sagrada communhão, quando tem a discreção
suffi.ciente; porem, di:ve negar-se-lhes se não tem
a discreção sutfü:icnll:.
(d) A S. Eucharistia po . .h: dar-se ao .docn~e
que tem tosse, uma vi:z que a tosse .não se1a ass1dua, de maneira que impc~a as part1culas de chGgarcm ao cstomago.
.
Quundo o enfermo se vê trabalhado por vomito frequente, não pode dar-se-lhe a ~ommt~nhão,
se moralmente não constar que a part1cula nao pode conservar-se no cstomago. E isto pode fozer-se,
quer interrogando o medico, quer ministrando-lhe
primeiramente alguma partícula não consagrada,
quando se tracta do viatico.
(8) Aos ço11de11111ados á pena de morte 1 negava-~ç
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Bntigamente n'algumas regiões o viatico ; um tal
costume foi reprovado pelos Summos Pontifices, e
hoje não ha embaraço nenhum, para que communguem por modo de viatico no mesmo dia da execução, com tanto que a communhão preceda uma
hora a execução, de modo que não haja perigo de
irreverencia 1•
§.

III. Das disposições requeridas para a communhão

Depois de exposta a necessidade da Eucharistia vamos agora foliar das suas disposições para
a
licita recepção: 1.º das disposições d' alma;
2 .º das disposições do corpo.

;ua

I. Das disposições da alma!
1 37. Entreº as disposições da alma, umas reque·
rem-se sob preceito grave, v. gr., o estado de graç a ' outras são.. de co11se/ho, para. se receberem fructos mais copiosos. D'estas ultimas apenas apontaremos· algumas poucas e são:
(1) fé viva, pela qual algucm cst~ intimamente
persuadido que Christo está verdadeira e realmente presente no altar com todos seus thes.o~ros;
(b) re11ere11cia singular para com a d1vrna magestade;
.
.
. . .
(C)!Jmmildade sincera nascida da nossa 111d1g111dadc;
(d) desejo ardente de receber a Christo;

.

1 Pode dar-se privadamente o viatico ;ís meretrizes moribundas e penitentes, cor;i ta~to que possa fazer-se sem escandalo.
Cfr . Anaclct.1 ecclesicrsl1ca, iul. 18si6, p. 32S ·.
. .
z S. Thom.3 p .q.80, a. 3-6; _.5uare:;, dtsp. ?G; Lugo, d1sp.
XIV; S. Alpho11s11s, n. 255 e seg . ; Konm!(s, n: 1300_ e seg.; Afarc,
n. 1 :. 47 e seg . ; Lellmk,.n . 14~ e ser; Sabett1, n. 69') e seg .

Hcc~cri:· Do 0 matica-\ol.
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(B) ardente caridade para com ellc: ~orem, as
disposições que se requerem sub gravz, sao:
1 .º Estado de graça;
0
2 • alem d'isso, n'alguns ..:asos, confissão sacramental.
. .
1 38. 1.º Estado de graça: para a recepção licita da E11charistia rcq11a-se estado de grafa, prude11/emente julgado.
E' certo.
Diz-se prude11/eme11/e julgado; porque co~o
ninguem está absolutamente certo, sem revelaçao
especial, que cstú cm cs:ado de grm,:a, basta aquelle juizo prudente, cm virtude do qual alguem tem
conscicm:ia de que nüo tcm nenhum peccado mortal. Prova-se.
(A) Escript., por S. Paulo 1 : "Prove-se _? homem a si mesmo, e assim coma d'aquelle pao ...
pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para si o juizo >i. Fundado n'cstas p~lavras,
argumentamos assim: scgurn.h~ S. P~ul?, mnguem
deve apresentar-se á sagrada bKhan~tta 1 a~tes.de
provar-se a si mesmo, aliüs com~ttcna. sacnl_eg10;
mas a provação de que se trata e a ?1scuss~o da
propria conscicncia, e ao menos a 1sempçao de
todo o pec1.:ado mortal, como (onsta do contexto
e da Trad.; pois diz o Cone . hid.i: "ºcostume
t
l'rohd aut1.:m sdp~um lrnnw, ..:1 _,j.: d.e .pane illo edat. ·:
qui enim manJucat er hibir im\if>l1<\ judi.:ium s1b1 manducat et b1-

hit. JCor. XJ,27.

.

Ecclesia stica consuetudo ded;1rat, cam probatronem neccssarinm esse, ut nullus sibi C1Jll .\Cil1.~ 11iw·1,1/is peccati, q~antum
vis sibi co11trit11s l'ide,1t11r, ;1hs4uc pn1<•1111s.1.1 .1\1cramental1 cor:fessione ad sacram Et11.:haristiam accc:dere ,\_c heat: quod. a .Christ1a_nis omnibus, etiam ab 11s sacenlouhu s, l\Hthus ex o.fficw 111c11b11er_1t
celebrare, ha'C s;m.:ta Synodus pe1pt•f11{) sen•.111d11111 e~se decrl!V1t,
modo 11011 desit il/is copta coufcssoris. <~ 11od ,;i, necessita te u~gen
tc saccrdos absquc pra~\· ia ..:r>nfrssione ..:ekliravcnt, qumnprimum
2

co~fite.1t11r. Scss. X111 1 ..:ap . 7.
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ecclesiastico declara que esta provação é necessaria, afim de que ninguem, que tenha a consciencia
de peccado mortal, apesar de lhe parecer que está
conlricto, sem preceder a confissão sacramental, deva apresentar-se á sagrada meza : isto mesmo decretou este santo synodo que seja perpetuamente
observado por todos os christãos, ainda mesmo pelos sacerdotes a quem incumbe o officio de celebrar, uma vez que lhe não falte confessor. Porem,
se, urgindo a nccesidadc, o sacerdote celebrar, sem
previa confissão, confesse-se quanto antes» .
(8) Ra\. theol. O sacramento da Eucharistia
foi instituído por modo de comida; mas a comida
já suppõe a vida; Jogo, a Eucharistia já suppóe a
graça santificante, que é a vida da alma.
A communhão Í1ldig11a é sacrilcgio e o maximo; comtudo não é, como dizem alguns prégadores, o maximo de todos os pcccados. Porquanto,
os peccados que dircctamente se comrnettem contra a mesma divindade, v. gr. a infidelidade, a blasphemía etc., são maiores do que aquellcs que se
commettcrn contra a humanidade de Christo, como é a communhão sacrilcga.
Com razão se deve, pois, incutir horror d'uma
tal communháo, mas de maneira que aquelles que
por humano temor commcttcram um tal crime, de
maneira nenhuma desesperem da sua salvação.
13q. 2.'' Da confissão sacramenta/. O Cone.
1rid. dcacta tres coisas a este respeito: Todo
aqucllc que tem a consciencia de peccado mortal,
deve fazer a confissão sacramental, antes de a receber, ainda mesmo que estivesse perfeitamente
contricto; porem, se houver falta de confessor, e
ao mesmo tempo necessidade de a receber, pode
recebei-a depois do acto de contricção perfeita ;
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se o sacerdote celebrara, por motivo de necessidade urgente, sem a confis<São, deve confessar-se
quanto antes.
_.140.

(A) Da obri1ração de confessar-se:

(8) Quando qualquer tem a consciencia ·certa
de algum peccado mortal t1t1c não foi antes perdoado pelo sacramento da Penitencia, não pode,
ainda mesmo 4ue esteja contrido, aproximar-se
do sacramento da Eucharistia, sem a prévia confitõsão sacramento!.
,.
Vê-se do 1i'ide11ti110 acima citado e d'outro logar, onde se declara excomnmngado quem ensinar
o contrario: <<Porem, se nlgucm presumir ensinar,
prégar ou pertinazmentc atlirmar o contrario ou
tambem defendei-o~ disputando publicamente, fique
porisso mesmo excommungado" 1 (1. e. can. 11 ).
(D) Em caso de peccado mortal duvidosamente
commettido, não ha stricta ohrigayão de confessar,
apesar de, na praxe, se dever inteiramente persuadir a confissão n'cste caso, a não ser que seja uma
pessoa escrupulosn. Porem, se o pcccado é certo e
a sua remissão duvidos<1, segundo os equiprobabilistas, ha obrigação de confessar; segundo os probabilistas uma tnl obriga1;áo não urgt> .
(C) Porem, aqucllc que se recordar do peccado
mortal antes da comrnunhúo, o qual não declarou
por esquecimento inculpavcl na confissão, não é
obrigado a confessai-o antes da communhão, por
que um tal peccado foi indircctnmente remettido
pela absolviçúo.
14 1. (8) Excepçâo a esta regra : Aquelle que
tem consciencia de pcccado mortal, pode, por ex1 Si quis <iutem contrarium praL·di.:art?, Yt: I pertinaciter asseu etial!l puhlicc di~jHltando, dcf1:mfcrc prn~sumpserit 1 eQ
1pso ex.::ommqn1.;atus cx1 ~ tat .
~erere,

2t

3

ccpção, recebei-a, depois de feito o acto de contri~çã~ perfeita, sem a confissão, com tanto que
ha1a szmultaneamente necessidade de commungar e

falta de confessor.
Ha porem necessidade:
(8) quando se trata de consagrar a hostia para
os moribundos;
(b) quando se não pode omittir a cornmunhão
sem cscandalo, v. gr. se o leigo já estiver á sagrada mcza, ou se o sacerdote já tiver subido ao altar, ou aforliori já tiver começado o sacrificio ·
(C) quando o pastor, ou o seu assistente deve
cc!ebrnr por otticio, no dia de festa, ou ca~tar a
Missa pelos dcfunctos, de corpo presente, mas não
se se tratar da Missa quotidiann.
Ha falta de confessor:
(8) Quando não ha nenhum sacerdote presente que tenha a faculdade de absolver e ao mesmo
. ..
'
tempo, o ma~s v1srnho ~stá tão distante que, consideradas as cir_cumstancia.s do tempo, dos logares
e d~ saude, nao se ~;ode ir ter com elle, sem grande mcommodo; ponsso, não basta que esteja ausente o confessor do costume;
(b) quando ha co~fcssor_, mns não é approvado,
ou app~ov_ado que nao queira ou não possa ouvir
as conhssocs; quando ha confessor mas não tem
jurisdição para os reservados, se aq~clle que quer
confessar-se tem somente peccados reservados não
~ stric.tamente .obrigado a confessai-os; porer'n, se
tiver simultaneamente reservados ou não reservados, mais provavelmente é obrigado a confessar os
segundos, para poder directamente ser absolvido
dos não reservados e indirectamente dos reservados;
(C) Quando não pode fazer-se a confissão ao
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sacerdote presente sem damno ~rave, distincto do
incommodo intrinscco ú mesma confissão, v. gr.,
temor bem fundado de dar escandalo. Deve, comtudo, haver cautclla de não d..:ixar-sc illudir pelo
temor humano, e, na praxe, para se conservar a
paz da conscicncia, antecipe-se a confissão quanto
fôr possi vel.
142. (C) Da ciau.rn/a c<qw1111primLfft1u. O sacerdote que, sem previa con!issiío e por necessidade
urgente, celebrou, deve confessar-se, quanto antes,
como expressamente o declara o 7hd.
(1) Esta obrigação é para os sacerdotes, e não
para os leigos, e até mesmo para os s:1ccrdo1es que
celebram, e não para os que commu'.lgam more

r ." Jejum

laicorum.
(b) Ha verdadeira obrigal,'.úo, 11ias não mero
conselho, como consta da prop. condemnada por
A/ex. VII (De11{ing. 1009).
(C) A obrigação deve cumprir-se quanto antes,
isto é, dentro de tres dias, segundo a interpretação
commum, ou logo que se Jê a primeira opportunidadc. Alem d'isso, se o saccrJotc previr que hade haver neccssidaJe de celebrar no dia seguinte,
e houver confessor, não pode 1.liffcrir por mais
t1~mpo.

Foi condcmnada por A/ex. VII a seguinte proposição : e< Esta particu la quamprimum entende-se
quando o sacerdote se confessar a seu tempo.

II. Das disposições da parte do corpo 4
São duas:
1

1."

o Jejum;

2."

a Decencia.

~· Tlwm. 3 p. q. ~o, a. X; Su,~n'.i• di~r· G8, :;ect. 3 e .seg.;
2-4, S. Alpho1m1.~. 1. 'V , n. 271 e seg , Ko-

Lugo, c.hsp. XV, sect.

rri11gs, n. 1308 e seg.; 1'4.arc, n. 155G e scg; Lehmk, n. 159 e seg.;
Sabetti, n. 698 e seg.

143. (A) A sua naturez.a. O Jejum natural, requerido para a sagrada communhão, é : a absti-

nencia de qualquer coisa que se toma por modo de
comida, bebida ou medicina, ainda mesmo que seja
em quantidade minima, depois da meia noite. E por
~sso requerem-se quatro coisas para quebrar o je-

JUm:

(a) Que-·aquillo que se toma, provenha ab extri11seco; porisso, o sangue que mana do ceu da
bocca ou das gingivas ou a saliva, não quebram
o jejum, ainda mesmo que se engulam propositadamente ; pelo contrario o sangue que corre dos dedos, as lagrimas q~1c correm dos olhos e depois são
absorvidas, ou o assncar lançado na bocca e dissolvendo-se depois da meia noite, quebram o jejum;
o engolir fragmentos de comida gue ficam nos dentes: certamente que não quebram o jejum, se fôr involuntaria; porem, se flir voluntaria, a coisa fica duvidosa, mas segundo S. Ligorio, é mais provavel
a opinião que attirma que se quebra o jejum, apesar
de haver outros que contradigam com prohabilidadc .
(b) Que aquillo que se toma seja d'algum modo digesliJJcl, mas não se requer que nutra. Porisso, não quebra o jejum aquelle que engole vidro,
cabellos, sêda, lã, metal, carossos de fructa inteiramente expurgados e talvez palha ; é quebrado
por aquclle que engole unhas, ossos, cêra, lacre.
(e) Que se tome por modo de comida, bebida,
ou medicina: porisso, não se quebra o jejum se se
tomar alguma coisa por modo de saliva, por exemplo, se qualquer lavando a bôcca engolir algumas
sottasinhas d'agua, Oll por modo de respiração, se
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alguem, respirando, engolir por acaso uma mosca
ou neve; ou por modo de atlracçáo, v. gr., se alguem aspirar tabaco ; e até mesmo o tabaco mastigado com os dentes não quebra o jejum, uma vez
que se cuspa o sueco; comtudo, a mastigação ~n
tes da communhão não escusa de peccado vemal,
em razão da indeccm:ia 1• Porem, o fazer passar
alguma coisa para o cstomago, de proposito, pelo
nariz ou respiração, qucbrn o jejum.
(•) Que se tome alguma coisa depois da meia
noite; o tempo deve computar-se physicamente .e
não moralmente; porisso, aquclle que come depois
da primeira pancada da hora, jü não está em jejum.
O tempo pode ser determinado pelos relogios
publicas ou pelo meridiano, ad libilum. Quando os
relogios não andam certos, é permittido seguir a
qualquer d'elles, ainda mesmo o ultimo, uma vez
que não conste que anda errado.
Na duvida se algucm quebrara o jejum, pode
commungar, porque dcvc-sl! provar a infracção da
lei antes d'algucm ser prohibido de commungar '·
144. (8) Obrigação. O jejum acima explicado
é prescriplo ccsub gral'i» pela lei ecclesiaslica.
(a) Esta lei é antiquíssima pois jü d'ella falta S.
1 Uni clvster nutriente nfto quebra o jejum, porque não ~e
toma por modo de comida ou hehida. Assim <:ape/m,711n, ob. c1t.
p . 123.-Duvida-se, porem, se lavar o cstomago por meiod'um tu·
bo (bomba gaslrica) q11ehrc o jejum; se o t~b_o fõr un~ad~ com
oleo, como algumas vezes se faz, quchra-se o 1e1um ; alt~s e pro·
vavel que não, porque aquillo que J 'estc modo se transmltte par~
o estomago, e depois se cxpclle, nfio se toma por modo de. comt·
da ou bebida . Seja o que for; a licença de usar d'um tal mstr~·
mento,foi concedida a um sacerdote pelo S. Officio, a 23 de abril
de I~ . Cfr. Canonisle, março 18~i7, r· 14:1.
.
.
z Se alguem entre o comer e o hr.her ounr dar a uluma
pancada no relogio {t me ia noite, niío l: obrigado a expellir da bôc·
ca o que tem n'ella, porque se julga que a Egrcja não obriga a
tanto.

Agosli11ho (Ep . 54 ad S. Janu.ar. ), foi estabelecida por muitos Concílios, especialmente pelo Car1
thaginense (397) e Co11sla11ciense ( 1444) •

(b) Foi convenientemente cstabclcc1da, em razão da reverencia devida a este sacramento : para .
que os fieis melhor ent~nda.m que o corpo .de Chri~:
to é o seu alimento pnmano ; e a n~cnte hq~~ mais
livre e expedita para tractar as co1s~s espmtua~s
(S. 17wm. q. 801 a . 8). A reverencia natural exige cgualmentc que, ao menos não havendo causa nenhuma urgente, o commungantc se abstenha
de comida e bebida, cmquanto as sagradas especies não estiverem consumidas.
145 . (C) Causas exwsantes. ~~o quatro as
causas principacs que escusam do JCJU~ : .
(8) A 11ecessidade de completar o sacrifin.o ; po~
q ue a lei áccn:a da i~tegrid~de .do sacn~c10 e divina e prevalece á lei ecdesiasttca. Ponsso, se o
sacerdote, depois da consagração, se recordar, que
não está cm jejum, deve comtudo completar. o sacrificio, assim como se o sacerdote advertir, º.º
instante da communhão, que tomara agua por vinho ; se acontecer o dcsfallccime?to do sacerdote
depois da consagração, outro, ainda mcsm.o ~ue
náo esteja cm jejum, deve completar o sacnfic10.
(•) A necessidade de evita~· o esca11dalo; se.~ sacerdote, celebrando cm publico, se recordar, Jª depois de tt:r começado a missa, que não está em jejum, e não possa atfastar-se sem escandal?; e~ segundo logar, no domingo ou festa de obngaçao, o
parocho que não está cm jejum, pod.e, faltando outro sacerdote cm jejum, celebrar missa pro populo,
t
Assim TC'rtulliano (aJ Uxorem, 1. II, c. 5 ; Jc Orat. c. 14),
assim como tamhem S. Cypriano (Ep. 63) recorda~ esta pra~e e
julgam alguns que fôra recommen_dada, quando nao ,rrescnpta
pelos Apostolos. Cf. Corb/el, ob . c1t., 1. V111, c . 1, a. 2, ~ 2.
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se não ha a recear escandalo de não celebrar, como
muitas vezes acontc1.:c, a nfio ser que o pastor seja
optimamente conhecido; o contrario, porem, se
não se recear cscandalo nenhum, ou se fôr sabido
que o parocho não está cm jejum: n'este caso o
escandalo surgirü da propria celebração.
(C) A necessidade de ei•itar a irreverencia para
com o SS. Sacramento, v. gr., se houver perigo de
que pereça a sagraJa hostia, ou que seja profanada pelos hercjes; e nt•! mesmo se o sacerdote de• pois da abloi,:úo, encontrasse particulas consagradas na mesma Missa; por força do mesmo principio, se a hostia adherir ao ccu da bocca depois
da sumpção do calix pode tomar agua para engolir
a hostia.
(d) Perigo proximo de morte, prudentemente
julgado; pois n'este caso a communhão ministrase por modo de viatico; núo se requer que haja
perigo certo, mas verdadeiramente provavel.
Durante o mesmo perigo de morte, ao enfermo que não está em jejum, poJc dar-se pela segunda vez a córnmunhão frc~1ucntemente e até todos os dias, se se tratar d'uma pessoa que costumava commungar todos 1H dias; porem, se a doença não für perigosa, ainda mesmo que seja prolongada, não é licito, sem licença especial do Papa,
dar a communhão a um informo que não está em
jejum, ainda mesmo no tempo Paschal 1. Mas n'cste caso pode dar-se a communhúo logo depois da
meia noite.
1 Julgam alguns auctorcs que isto pode fazer-se no tempo
pascha1 1 ainda mesmo sc;m indulto, scniio for fa;il. obt_el-o, porqu_e
o preceito da communhao annuul, por ser ddcrmmat1vo do direito divino, tem a prcfcren..:ia sobre o prc..:cito meramente ecclesiastico . Cfr. Gasparri, n. 112~i - J>orcm, o indulto é bastante facil
de conceder-se; cfr. Amcr. Fcc/cs . Ne1•ie11', august. 18g8, p. 181185.

Alem d'isto, segundo Lehmkuhl (n. 1 61) é provavel que seja licito ao sacerdote, que não está em
jejum, celebrar .\'lissa e até binar, para ministrar o
'Viatico cm caso de necessidade extrema, se não
houver especics consagradas: porque a lei divina
de receber o vintico deve antcpôr-sc á lei ccclcsiastica.
1 46. i." Dece11 eia do corpo.
1." Por direito natural reyuer-sc para a communhfto a compostura do corpo e dos vestidos, que
manifesta a devoção interior da alma. A razão é,
por(jllC ao SS . Sacramento não somente é devida
a venerrn.;ão interna, mas lambem a externa. Por1sso
(a) as mulheres devem apresentar-se á sagrada
meza com vestidos modestos; e as que se apresentassem com o peito descoberto, nos paizes onde um tal costume não pode escusar do peccado
mortal, deve-lhes ser prudentemente negada a S.
communhão.
·
(b) E' conveniente que os militares que commungam, se aproximem da sagrada meza depois
de depôrcm as armas.
(C) Os clerigos, devem commungar de sohrepeJiz, os sacerdotes com estola .
0
2. Ex se não é impedimento nenhum a macula do coipo, porque não diminuc a pureza da alma . Porem, se houver alguma deformidade temporaria, é melhor esperar por poucos dias até desapparecer, em razão da re\'erencia devida a este sacramento.
(8) Porisso, os sacerdotes infeccionados de lepra ou por qualquer outra enfermidade que causa
horror, podem celebrar privadamente, mas não em
publico, para não despertar admiração.
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(D) A polução voluntaria quer cm si, quer na
sua causa, que se dá na noite precedente, não impeJe a sagrada communháo, se não crear a perturbação da mente; n '<!ste caso, seria melhor deferir
para o dia seguinte, a não se dar uma razão especial para commungar n'este dia.
III. Das disposições requeridas para a communhào frequente 1

147. Estado da ques/âo: Expostas as disposições que se requerem para todos commungarem,
resta fallar das disposiçôcs requeridas para a communháo frequente .
(A) Chama-se hoje communhão frequente a que
se faz muitas vezes na serna11u, ainda mesmo sem
a confissão previa. '.\io tempo de S. Francisco de
Saltes, julgava-se tambcm frequente até mesmo a
que se faz semanalmente.
(B) A'ccrca da communhão frequente ha um
duplo excesso que se deve evitar:
(8) o excesso dos Jansenistas que requeriam
para ella tantas condiç<íes e tão perfeitas que não
havia quasi ninguem que podesse commungar 2;
()) o excesso dos que allirmam que a communhão frequente é prcscripta por direito divino e
que a communhão quotidiana pode aconselhar-se
a todos os que se acham cm estado de graça.
Em vista d'isto follaremos : 1 ." da utilidade da
1 S. Thom. 3 p. q. 80, a. 10; /,111[0, disp. XVII; Billuart, diss.
v.1. a.1, § 5; s. Alpfw11SlfS, Pn1xis Confossani, n. 149 e s~g.; Komngs, 1312 s.; ,\-farc, 1'.:>75 e sq.;.; Lehmk, 156; Dalg_a1rns, oh.
cit. p. 111; Ami du Clergd, 1 juíl. 1H'.J71 3 mars 18981 5 mai 1898
etc.
2
Expoz e largamente estas condições Arnauld, De la Fréquente Communion , 1 G-t3; erros do qual refutou entre outros, Petavius, De Prenitenti<I public.a ct pncparationc ad communionem,
t. 8 oper. ed. Vives, p . l '.17 e scg ..
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communhão frequente; 2. 0 das regras que se podem observar n'esta praxe.
1 .º

Da sua utilidade

14~L Tlzese: fi communhao frequente é muito
ufil, com fanfo que se õêem as disposlções ret:(ueridos.

Prol'a-se a 1 .' parte:
Pe~a praxe da Egreja primitiva em que os
fieis recebiam a communhão frequentes ve{es.
Porquanto nos Actos dos Aposto/os 1 se diz dos
christáos: « Eran1 perseverantes na communhão da
fracção do pãon 2 • Estas palavras referem-se manifestamente á Eucharistia. Alem d'isto, S. Cvpriano diz : 3 «Recebemos todos os dias a Eucháristia
para comida da salvaçãon.
Nos primeiros seculos da Egreja, os fieis costumavam receber o Corpo de Chris~o, todas as veque assistiam á Missa, isto é, duas, tres ou quatro
ve~es na s~mana, segundo os diversos tempos; depois d? qumto até cerca do seculo nono vigorou,
na n::iaror parte das egrejas, a communhão semanal:
depois, augmcntando o numero dos fieis, decretou-se que os fieis, ao menos tres vezes no anno,
recebessem o Eucharistia, no Natal, Paschoa e
Pentecostes 4.
Quanto ao desejo que hoje tem a santa Egreja,
consta do Cone. 7i-ide11ti110 5 : ''Desejaria o santo

. (A)

1 Act . II, 42.
r::rant p~r~everantes ·.·. in c<:>mmunion~ frac!ionis panis.
.
Eucha.nsuam quot1d1e ad c1bum saiu tis acc1pimus. Expos1t. ornt. domm.
4 <;f. ,\~art~ne, de Antiq . ritibus, liv. I, e. 4, a. w, n . 2.;
,..,
retai1. on. c1t. hv. II-IV; Dalgairns, ob. cit. part. III, 1.
:; Optaret sacrosa.n cta. Syr_iodus ut in singulis l\'lissis fideles
nsta~te.s non so)u!n s1•1r1tuah afkctu 1 sed sacramentali eiiam Euchanst1re percepuone communicarcnt. Sr;ss. XXII, car. 6; cf. s~ss.
XIII, çap . R.
~
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Synodo que os fieis que assistem á Missa comrnungassem, recebendo a Eucharistia, não só com
affecto espiritual, mas tambem sacramental».
(8) Pela 11ature{a d'este sacramento:
(a) Este sacramento foi instituido por modo de
comida, mas a comida toma-se frequentes vezes
para se repararem e augmcntarem as forças do
corpo; logo.
(b) Dos e.feitos da Eucharistia acima descriptos, pode concluir-se que a communhão mais ou
menos frequente, é util aos peccadores, para se curarem das suas enfermidades cspirituaes, e melhor
se precaverem dos peccados futuros; ás almas que
querem ape1feiçoar-se, para mais cfficazmente tenderem para a união com Christn, na qual consiste
a perfeição; finalmente, aos perfeitos, afim de que,
· pela intima união com Christo, mais e mais se
a perfeiçôem 1 .
149. Prova-se.
2. ªparte: requerem-se disposi1tões especiaes, alem
do estado de graça, para a communhão frequente,
a saber : preparação remota e proxima e desejo
sincero de aproveitar, como abaixo se explicará.
(A) Tradição.
(8) S. Agostinho diz (de \'l·rb. Domini. s. 28):
«Recebe todos os dias, p<.m.1 que todos os dias te
aproveite» 2, e accrescenta: "111.1s vive de modo que
todos os dias mereças receber»ª (51. Thomaz. q. 80,
a. 10).
(b) In11oce11cio IX, no decreto sobre o uso da
sagrada communhão, declara que os ·que a querem receber frequentes vezes: devem ser adverti1
2

S. Franc. Sales, \ntrod. il la Vic d0votc,

f~_ccq~c quotidic, tlt quotiJi~ tibi rrosit.

3 :::l1c nve ut quotidic mercans acc1pcre.

2ª

part. eh.

21,

dos da obrigação da preparação fervorosa pela
oração e desejos piedosos, assim como pela humildade e reverencia para com o S. Sacramento
etc. (Den{ing. 1086).
· (8) Raz.áo Theol.
(8) Confessamos, na verdade, que o estado de
graça, strictamente fallando, somente se requer para que a graça santificante se augmente pell\::omi:'ll~nhão, mas como a quantidade da graça, contenda pelos sacramentos, depende das disposições
do sujeito, rcceberú maior graça o que raras vezes commungn com optima preparação, do que
aqucllc que muitas vezes a recebe sem devoção
actual.
(b) Alem d'isso, a recepção frequente da Eucha ristia, !'>Cm as ditas disposições, é abuso da graça1 e facilmente produz desprezo das coisas sagradas, de modo que abre o caminho para a tibieza,
que é cheia de perigos, assim como para a vangloria, que muitas veles conduz á presumpção e
ao peccado 1 •
2." Das regras a observar
1 5n. Das proprias re1rras:
(A) Para a commzmhão mensal:
A communhão mensal não se deve negar a ninguem que esteja sutticicntcmente disposto para a
absolvição, e até mesmo se deve aconselhar a todos, ainda mesmo aos fieis que andam occupados
em negocios seculares.
1 . Sobre a ~agrada communhão p~de predicar-se o que S.
Paul.o diz ~m geral da graça: «Terra emm srepe venientem super
se ~1bcns 1ml:rem, ct gc!1erans herbam opportunam illis a quibus
colm_1r, acc1p1t bene<l1cuoncm a _Domino; _proferens autem spinas
a~ c:1bulos, rcp!oba est ct malcd1cto prox1ma ; cujus consumma-

uo m çombustwncm» . ( Hcbr . VI, 7-8).
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Porquanto, d'uma parte, aquelles de que se
tracta ainda mesmo que comcttam peccados mortaes ~cm as condições requeridas para poderem
receber alguns frw.:tos da Eucharisti_a; p~r outr~
lado, a communhão é para _clle:~ mmt~ u.til,_ e ate
mesmo moralmente nccessana para res1sttr as tentações e perseverar na graça, e por. <?ut_ro lado,
não é tão frequente que produz~ fa~1handade.
(8) Para a co111111w1hão de 01.to dias:
. .
A communhão hebdomcdana pode perrntttlrse e aconselhar-se:
(a) áquelles que, ainda qu<:_ pequem algumas vezes mortalmente, com tudo, nao comm~ttem culpas
graves por habito, ex forçam-se por evitar, ªº,.menos, alguns pe.::cados veniaes, ? tem, alem d tsso,
algum desejo de commun~ar, a~n?a mesmo que se
vejam trabalhados por tmutos v1c1os leves, sem serem cuidadosos da emenda.
E' comtudo conveniente 4uc algumas vezes se
lhes prohiba a communhão de oito dias, principalmente se não empregarem exforço ~enhum contra
os veniaes, e assim conceberem mat0r horror dos
seus defeitos.
. .
Assim S. Affonso de Ligorio e os pnnc1paes
auctores modernos contra S. Francisco de Salles
que, alci:n d'isso, exige que não haja affecto nenhum
aos vemacs.
Porquanto, ainda mesmo que as pessoas de
que se tracta, mant~nham algum affecto ao peccado venial, podem comtudo receber alguns fructos da communhão.
.
.
E por outro lado, a communhão de oito. ~1~s
não é assim tão frequente 4uc produza fam1handade e tibieza.
(b) Do mesmo modo a communhão hebdome·

daria pode permittir-se por alguns mezes, e até
mesmo pode persuadir-se aos que cahem frequen·tes vezes cm pcccado mortal, em razão das graves
tentações com que são acommettidos, comtanto que
tenham vontade firme de combater com fortaleza
contra as tentações; porque a sagrada communhão
é um optimo remedio para superar as tentações 1•
(C) Para a comnmnhão frequente.
A communhfio frequente pode permittir-se e
persuadir-se.
(8) áquelles que costumam evitar os peccados
vcniacs plenamente deliberados, e que porisso mesmo não tem a.ffecto aos peccados veniacs ! ;
(b) e alem d'isso, áquclles que empregam seriamente os meios de proseguir na perfeição como
são a oração mental, a mortificação e-te.
(C) aos que desejam commungar.
Porem se depois se vier a conhecer que estas
almas nada aproveitam no caminho da perfeição,
nem se emendem das culpas deliberadas, apezar
de veniaes, v. gr. da sensualidade no comer, da
curiosidade em vêr e ouvir, da vaidade nos vestidos, deve restringir-se o uso da communhão, para
que seriamente pensem em emendar-se.
(0) Para a communháo quotidiana.
1
E ate pode algumas vezes conceder-se esta commur:hão
frequente principalmente se, logo que pcccaram, teem dôr do peccado e vfio ao sagrado trihuna!; pois assim podem dcsarreiga r
pessimos hahitos. Cfr . Ami du Clergé, 1898, p. 457 e seg.
~
E' preciso que cuidadosamente foçamos d1stincçiio entre
pec.:a<los veniaes commcttidos, por fragilidade e os que se commem por ·~ffecto: os primeiros retardam não muito o progresso
espiritual, p')rque sfio commettidos não por habito, mas per accide11s, e logo são compensados por actos bons ; ao passo que os
segundos, por serem plenamente deliberados, e amados pelo pecdor, nem serem retrnctados, privam-nos da familiaridade divina,
e dispõe o rnminho para o peccado morcaJ.
Theolop;ia noi;rnatica-Vol. 6.0
15
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A communhão quotidiana pode conceder-se
üquellcs que
(1) estão isemptos do affccto a qualquer venial;
fb) já venceram, ao menos na maior parte, as
\ ,
. . suas depravadas mchnnçocs;
(C) que se applicarn muito á oração, á mortificaçãÓ e ao zelo da perfeição.
(d) e finalmente tem um grande desejo de commungar.
.
E' todavia conveniente que se exceptue um dia
em cada semann, para se prepararem com maior
devoção, e algumas vezes para se provar a sua
obediencia e humildade.
Esta regra ex se diz respeito aos sacerdotes,
posto que em razão dos maximos bens que provêm para toda a Egrcja, da cclehração da m!ssa,
se tolera que os sacerdotes, l(lle carecem d ~sta
perfeição, celebrem e comnrnnguc~1 to_?os os dias:
a elles toca verem, se uma reccpçao tao frequente
lhes será prejudicial.
r 5 1. Da applicação das regras.
. .
(8) Pertence somente ao confc~sor o JUIZO ~o
bre a frequente communháo. Ponsso os superiores ou superioras das communidaJcs, não devem,
por seu arhitrio, determinar as communhões dos
subditos.
Podem, todavia. prohibir que recebam a communhão os subditos que cornrnetteram escandalo ou
culpa grave externa, cm quanto não forem novamente confessar-se.
,
Porem o c,)nfcssor deve tambem, regularmente, estar pelas regras estabelecidas pel~ auctorid~
dc competente, e só por motivo especial deve pn-

..

var a religiosa da communhão permittida pela regra ou concedei-a mais frequente 1.
(b) O confessor deve determinar a frequencia
da com:nunhão, principalmente pelo fructo que d'ella se tira, e attender, não só ao progresso no fervor, mas tambem ás tentações com que o penitente é combatido, e ás victorias alcançadas sobre
as tentações. Porisso, pode algumas vezes conceder-se ad tempus a communhão frequente áquelles que cahcrn, até mesmo em peccados mortaes,
uma vez que combatam com fortaleza e queiram
emendar-se.
(C) O confessor tambcm deve attender á condição do penitente, ao seu estado de vida, e tomar as suas precauções, para que a communhão
frequente os não affaste do cumprimento dos deveres da !->lia vida.
Porisso, nos primeiros tempos da conversão,
não deve conceder-se a communhão com excessiva frequcncia, para não fomentar a soberba, e o
fervor, a breve trecho, se não converter em tibieza.
1 .. QuoJ vero a!tinet ad permissionem vel prohibítionem
ad sacram ~ynax1m accedendi, eadem Sanctítas sua decernit, hujusmoJi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad confcssarium
ordinarium vcl cxtraorJinarium spcctarc, quin superiores ullam
habcant auetoritatem hac in re scse ingerendi, excepto casu quo
aliquis ex corum subJitis post ultimam sacramentaleru confessionem communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam
patravcrit, Jonec aJ Prenitcntire sacramcntum denuo acce-;serit.
Monentur hinc omnes, ut ad sacram Synaxim curen! Jiligenter se prn::parare et accedere diebus in propriis regulis statutis;
et quoties o!J fervorem ct spiritualem alicujus profectum confessarius expedire judicaverit Llt frequentius accedat, id ei ab ipso
confcss<irio permitti poterit. Verum qui licen1iam a confo.'5ario
obtinuerit frequentioris ac ctiam quotidiam:e communionis, de hoc
certiorcm rcddere superiorem teneatur; quod si hic justas gravesque causas se haberc rcputet contra frequentiores hujusmodi
communiones, eas confessaria manifestare teneatur, cujus judicio aJquiescendum omnino erit•. (S. C011g. Episcop et Reg.
17 Dec. 1890).
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Tractc .finalmente de insinuar que, depois

da communhão se dêem acções de graças, ao me-

nos por um qu~rto d'hora, a não haver necessidade de deixar de o fazer, porque o fructo da communhão depende muito da acçã~ de ~r~ças. "
152. C01·ol/ario: d,1 co111m1mhao espzrztual. E, na

verdade, cxcellente preparação para.ª. recepção frequ_ente da Eucharistia a cornmunhão csp1ntual, que consiste
no desejo piedoso .de reccb~r a Ch~isto, pa~a ~ el~e nos
unirmos por um vinculo rnais estreite;> p~la 1m1taçao das
suas virtudes. Abraça tres pontos prmc1f aes : .
(l) o acto de fé viva na presença rca . de Ch~t~to ;
(b) a meditação piedosa dos bene?c~os esp1ntuaes
que o Senhor nos mereceu pela sua pa~xao, e a cada um
de nós d1stribuc na sagrada coll'!m~nhao ;
.
(e) o amor para com Jesus C.hnsto e o dcse10 de o
receber na Eucharisti<i, se podesse fazer-se, a fim de
que feitos participantes das su:1~ virt_udes, nos tornemos muito semelhantes a clle. 1 udo isto se encontra
bellamente exprimido na oração : •O' Jesus que vives em .Maria vem e vive nos teus servos ... •, que se
recita nos sen~inarios de S. Sulpicio no fim da meditatacão.
' A communhão espiritual poJc fazer-se e~ todo. o
tempo e Jogar, principalmente quando se assiste ~ _missa ou se visita o SS. Sacramento. Por este exerc1c10 se
obtem innumer_aveis grn\as, n_iio se dedignando o Senhor de cumprir os desc1os p1eJos~s. dos seus sen:os e
distribuindo na communhãn benet1c1os tanto maiores
quanto forem mais ardentemente desejados : «Encheu
de bens os famintos e despediu vasios os ricos». (Luc.

1, 53).

CAPITULO

Da sacrlflclo da Pllssa

:rrr
4

Art. 1. Da noçãoJ existencia e easencla
(d'este sacrificio
I. Noção do sacrificio da Missa
Para mais facilmente se explanar, diremos: r .º
2.º o que é o sacrificio da Missa.
153. J.\Toção do sacrificio em geral. A palavra
sacriflcio, quer dizer o mesmo que fazer uma coisa
sa~rada, e porisso designa ü acção pela qual uma
coisa se torna sagrada. ~o sentido lato define-se
qualqucr ·obra boa, quer interior quer exterior, feita em honra de Deus. E n' este sentido se diz : 11 Immola a Deus sacrificio de louvor» '· No sentido
slricto, emquanto é um acto especial de religião,
define-se : oblação d'uma coisa sensível e a sua deso que é o sacrificio em geral;

.' Cfr_. Gi~r, Le S. sa~~ifice de la Messe, son explicatíon dogmat1que, liturg1que et asccuque, tr. par L. T. Moccand, Paris
1894; Thalhofer,, Handbuch der cath~l~schen Líturgie, 2 vol. 1887~
1893 ; Sclmnr, D1e Lehre von dcn he1hge Sacramenten 18qJ.
2
lmmola Deo sacrificium laudis .. Ps. XLIX, 14. ' -
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truição ou mudança, feita só a Deus por ministro
legitimo para reconhecer o seu supremo dominio, e
applacar a sua justiça 110 estado de naturer_a lapsa •.
Esta definição foi já explicada (Do Verbo encarnado, n. 2 20 ), onde tambcm dcdarnmos as especies
de sacrificios, o seu f1111da111e11to e origem (22 1-22 5).
Porquanto, para o sacrifü:in requerem-se especialmente quatro coisas :
(3) oblação de coisa sensit•ef.. pela qual o offcrente significa que quer dcJicar-sc a Deus, com a
victima : porem, a coisa otforcciJa deve ser se11Sivel, porque o sacrifü:io propriamente dicto é t1m
acto de culto puhlico e a manifestação externa da
religião interior ;
(b) mudança da victima, quer pl1_ysica, pela verdadeira immolação, quer moral, cc -!locando a victinia em estado mais humilde, e assim melhor se
reconhecer o supremo domínio de Deus, o qual somente é o auctor da vida e da morte, e só elle tem
o direito a viver e a ser glorificado ;
(C) legitimo ministro, para poder ser acceito como mediador entre Deus e a sociedade;
(d) reco11hecime11to do .mpremn dominio de Deus:
pois é este o fim essencial do sacrificio, ao qual se
accrescenta outro no estado de natureza lapsa, isto é, a satisfação pelas otfcnsas feitas a Deus.
154. 2. 0 Definição do sacrificio da Missa.
{A) Quanto ao nome. Entre os Gregos o sacrificio da Missa chama-se :J.-ma.zM1_1a. isto é, realisação
(peractio) do mystcrio, <01mpl'íoi ou acção sagrada,
1,a.•:;da., culto.
Entre os Latinos chama-se collecla ou reunião,

agenda ou acção por excellem:ia, mas principal. mente .Afissa.
Quanto ao nome, segundo alguns, vem do hebraico .ilfissah (oblação espontanca); mas sem fundamento ; porque esta palavra não signi~ca_ oblação cspontanca, e por outro lado o sacnfic10 e~t
charistico não começou a chamar-se J\fi.ssa senao
no quarto scetilo. Deriva-se con~mummente_ da palavra latina nútlo, porque, depois do sermao, a~
tes do otfcrtorio, os catcchumenos eram despedidos segundo as palavras de S Agosti11ho: ((Depoi~ do sermão, fazc-s~ a }rfissa ~os catc_chum~nos,
os fieis ficarão. E' ponsso que mnda hoje se diz no
fim da l\'1issa : u ltc, missa cst 11, isto é, retirae-vos,
dá-se-vos a missão ou licença de vos retirardes.
(8) Quanto á coisa : O sacrificio da '1.issa ?efine-'sc : O sacrificio da Lr:i ]{ova, em que Chnsto
é otferecido e incruentamente immolado, ~o~ as especies de pão e de i1i11ho, pelo homem mzmslro e~i
favor da Egreja, para reconhecer o supre~zo d?n11nio de Deus e nos serem applicadas as salisjaçoes e
meritos da sua paixão•. Dize-se :
.
. .
(1) Sacrificio da nova Lei, para assim se distinguir dos sacrificios Ja Lei velha, q~c ~ram so~en
te figurativos, ao passo que o sacnfic10 da Missa
é o complemento das figuras.
.
.
(b) Em que Christo, etc.: n'cstas pal~vr~s se indica quer a victima, quer o sacerdote prmc1pal, que
é Christo : porisso que Ellc~ realmente presente na
Eucharistia, se offerece e 1mmola a s1 mesmo a

1

Oblatio rei scnsibilis, ejusque deotructio vel mutatio, a ministro legitimo soli Deo facta,ad suprcmum ejus dominium agnosçendum, ejusque justitiam placandam in statu naturae lapsae.

Deus.
1
Sacrificium novae Legis, in q~o Ch.ri~tus o!Tertur et i~·
cruente immolacur, suh speciehus pams et_vrm, pe_r homrnem m1nistrum pro Ecclesià ad a~nosc~ndum Der ~o~an1um su,rr~mum,
pobisque npplic1m •.lum sausfacuones et merata suae pas!ilonis.
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(C) Sob as especies, etc. ; n'cstas palavras se indica o modo porque se foz o sacrífü:io da Missa ;
porque Christo não se immola de um modo visivel e cruento sobre o altar, como o fez na cruz ;
mas d'um modo invisível e i11cruc11to1 o qual todavia se. exprime sensivelmente pela separação das
espec1es.
(d) Pelo homem ministro : isto é, pelo sacerdote legitimamente consagraJo, que é ministro secundario d'estc sacrifü:io, ao passo que Christo fica sendo o seu ministro principal.
(B) Pela hgreja: porque este sacrificio é offerccido pela Egreja universal militante, mas em segundo togar tambcm pela Egrcja paciente no Purga:torio1 e até mesmo cm honra dos santos que constituem a Egrcja triumphante.
(f) Para reconhecer: n'estas palavras indica-se
o fim duplo d' este sacrifi.cio: o primario a gloria de
Deus; porem, o secnndario é a applicação dos fructos da paixão a cada um dos licis.
155. Porisso, o sacrilicio da Missa convem, na
verdade, com o sacramento da Eucharistia, cm que
um e outro é signal sensivel e sagrado, que conduz á gloria de Deus e á salvação das almas; mas
o sacrificio differc do -;acramcnto :
(1) em razão da cssencia; porque o primeiro
consiste essencialmente em acção /ra11seimte, p'.!la
qual a victima é immolada, o segundo cm coisa
que é de si permanente;
(b) em razão do fim: o primeiro, refere-se primariamente ao culto e á gloria Je Deus, o segundo direclamenle á nossa santificação;
(C) em razão do sujeito: o primeiro, directamenle
e per se, offercce-se e aproveita a muitos, em quan-

SACRIFlCIO flA MISSA

to que o segundo aproveita somente ao suscipiente.

I . Da existencia. do sa.crificio da Missa 1
1 56. Erros.
Luthero tinha primeiramente mantido a doutri-

na do sacrificio da Missa; porem, depois, por per~maçáo do diabo, como clle mesmo confessa, regeitou-a como ímpia e injuriosa ao sacrificio da cruz 1;
e os Luthcranos de hoje, ao passo que mantem a
pr<:sença real, rcgcitam porisso mesmo e sacrificio
da Miss~.
(b) Os Calvi11istas, que negam a presença real,
regcitam porisso mesmo o sacrificio da Missa, e
até mesmo apresentam a doutrina catholica, como
dando azo a muitos abusos"·
(C) Os A11glica11os, sob Henrique VIII, retiveram o sacrificio da Missa, mudando poucas coisas
na Lithurgia; mas, sob Henrique VIII, declarou-se
1cque o sacrificio da Missa eram ficções blasphemas e imposturas perniciosas)) 4 (art. XXXI).
Porem, nos nossos dias, alguns Anglicanos, chamados Ritualistas, admittiram de novo, quer a presença real, quer o sacrificio da Missa 5 .
1
S. 1110111. q. 83, a . 1; S11arer, disp. 74; Bellarminus,
l. V,c . S-27; L11go,disp . XIX, s. 2; Dro11i11,de Sacrificioeuch. q. IV; Billuart, diss. VIII, a. 1; Fran;elin, de Sacrificio, th.
8-11; Ste11tr11p, Soteriologia, t. 84-87; Rosset, n. 1024 e seg.; d1'
A11gustinis, th . 14-15; Pesch,, n . 852 e seg.; Billot, th. 53; Sasse,
th. 20-24.
~ Cf. U' Connor, Luther's own Statements, p. 13, onde r.arra
que disputara á meia noite com o diabo e depois refere oi: argumentos com q•Je o demonio combate a Missa, especialmente a
missa privada.
3
Assim Hodge, S:ystem. theol. III, p. 688 .
~ Missarum sacrific1a blasphema figmenta esse et perniciosas imposturas .
~ Cf. Morgan Di.>.·, íhe sacramental system . p. 171.
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1 57.
Tht!se : ..fl }Yfissa é um sacrificio verdadeiro e propriamente dicfo da j(ova .,Cei.
~ .
E' de fé, contra os 1nnovadores, segundo o 1 rrd.
(Sess. XXI, can. 1): «Se alguem di~se~ que na
Missa não se offercce a Deus um sacnfic10 verdadeiro e proprio: ou que olferccer não é outra cousa mais do que dar-se Christo a nós para comer,
seja anathema,, 1•
1.º A Escriptura do Vi•/ho Testamento.
Entre as prophccias que annunciam anticip~
damente o sacrifo:.:io da Missa, é celebre o vat1c1nio de .Afalachias, no qual, depois de predicta a
abrogação dos velho~ sacri.fi_cios, se annuncia um
sacrificio novo e mais pcrtctto : <<O meu affecto
não está cm vós, diz o Senhor dos exercitas : nem
eu receberei algum donativo da vossa mão. Porque desde o ~asccnte do Sol até ao Poente, é o
meu nome grande entre as Cientes e em todo logar se sacrifica, se otforccc ao meu nome uma oblação pura» ~.
.
E<;tas palavras foram, na verdade, pred1ca~as
do sacrificio da Missa, como o declara o Tnd.
(Sess. XXII,, cap. 1): <d:.~ é esta aquella _oblação
pura que o Senhor prcd1 .. se por Malachias, que
havia de ser offorccida pura ao seu no:ne ... » 3 • Predize-se realmente um sacrificio.

(8) novo, devendo ser abrogados os sacrificios
judaicos: «não acceitarei otferta da vossa mãon ~;
(b) propriamente dito, porque a palavra hebraica . J-finchah, que em latim corresponde á palavra
oblatio ~oblação), no sentido profano significa dom
ou dadiva otfcrccida ás pessoas mais nobres; porem, no sentido sagrado ou lithurgico, como aqui
se t0ma, significa sacrificio especialmente incruento, que consta de farinha, massa ou libações, que
se descreve no capitulo segundo do Levitico '; cuja interprctaçiío npoia-sc no contexto, po~quanto,
a mesma palavra miirchah toma-se no vcrsJCulo ro
para significar os sacrificios dos Judeus, que e~
com certeza verdadeiros sacrificios.
Alem d'isto: as palavras hebraicas muqtar, muggash, que alli estão por sacrificatur (é sacrificad~)
e offerlur (é offcrccido) são sacrificales, ou predicam-se dos sacrificios propriamente ditos . Finalmente, os sacrificios propriamente ditos, estiveram
sempre cm uso, e nem porisso precisavam de ser
preditos tão emphaticamcntc;
. .
(C) w1i1'ersal, pois se declara que devia ser offerecido em todas as gentes, em todo o logar; porquanto, udesde o nascente até ao poente)) 3 designa
o orbe inteiro, como se vê dos lagares parallelos';
1 .Munus non suscipiam de munu vestrà . .
.
A este resrei 10 ouça-se o auctor, _A. Cave (T~e Scnptu·
re doctrine of sacrilice, 18í7, p. 479} : «1"1mc!1ah, a raJ1ce manach
dure multiplici sensu aJhibctur, .qu1 clanss1.m~ sem per ob con ·
textum Jetcgitur, atque ea~Jem 1J_ea1!1 expr1m1t fun.Jamentalcm.
Aliquando ad farinre oblat1onem s1gm~canJam adh1hetur, pr'?ut
in Levítico describitur; aliquanJo a~rhorem habet sensum et m~
cruenta sacrifida exhibet per opposiuonem ad cruc~ta, exemph
gratia Psal. XL, 7 ; Isa : XIX, 2 ~ ; Dai~. IX, 27. Ahquando vcro
sacrificium cruentum, s1cut agm oblationem mane ant vespere
factam, exempli gratia l Reg. XVIII, 29; li Reg Ili, 20; Psal.
CXII,2; Dan. IX, 21» .
2

1 Si qui ~ dixerit, in \.1issa non ollerri Deo vernm et pro·
prium sacriticium, aut quod otforri 1_wn sit aliud, quam nob1s
Christum aJ manJucandum dan :_A . S ._
. .
.
.
.i aNon cst mihi voluntas m voh1s, J1c1t Dommus exer~1tuum: et ma nus non suscipiam Jc ma nu vcstrà . Ab ortu ~mm
solis usque mi occasum magnum .csl nomcn !neum m G_entlbus,
et in omni loco sacrificatur et oflcrtur nomm1 meo oblauo mundaa. Malach. 1, 10-11. CL Corluy, Spicileuium, vol. II, p. 398
e seg .
.
D ·
J
«Et haec quiJem _ilia mumla_ohlat1~ est ... quam om1nus per ;\lala_cl~iam nomm1 suo ... m omn1 loco mundam otfcrendam pra:d1x1t.
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por outro lado rn.:crc-;c('nta-sc «Íll Gentibus)), cuja
palavra, sendo plural, não designa somente os Ju~eus, n:as lambem os povos estranhos aos lsraeh~as. Fmalment~, :'in om11i loco•> (cm todo o logar)
diz-se e~ oppos1çao aos sacrificios judaicos que só
eram ofterec1dos n'urn Iogar só;
(d) mwzdwn ou puro e grato a Deus.
. Mas ~·'!1 tal sacrifü:io não pode ser o s.acrifie1~ A_aromt1co, nem o sacriticiD da cruz, nem 0 sacnficm dos bens, obras, mas é o sacrificio da Mis-

sa;

(8) não é ~ sacrifü.: io Aaronitico, porque se declara gue devia ser abrogado, e era offerecido só
no templo de Jerusalcm;
{D) não é o sacrifi~io da cruz; po~quanto, apezar
de ser novo e perfeito, todavia, não é offerecido
em todo o logar, mas s<) n'um, ao pé de Jerusalem, e na verdad~ d'um modo cruento, emquanto
que .Niinchah designa antes o sacrificio incruento ·
, . (C) ne~ é o sacr_ifkio das boas obras, o qual ~
e 1mpropnam~nt: dtt?, nc_m poJe dizer-se que succede aos s~cnfic10~ Judaicos, tendo jü estado em
uso antes d ellcs e Jllnctamcnte 1.:orn elles ·
(d) resta portanto q uc scj a o sacrifi,ci~ da Missa, que é a~ mcsm() _t7n_1po 110110, cmquanto succedeu ao~ antigos sacnhc1os; propriamente dilo como abaixo se mostran.'1; 1mÍJ1ersal, por ser cel~bra
do por tod~ o orbe; incr!w11to, correspondendo optimamentc a pala\.:ra _mmcl!ah, o que se diz principalmen~e do sacnficto fannacco; puro, sendo esta
a <~blaçao pura, que não pode manchar-se por iniqmdade nenhuma dos otfcrcntcs. Logo.
Confirm~-se pelo Psalmo CIX, 4 onde se diz:
«Ü Senl~or JUrou e não se arrependerá: tu és sacerdote m aetemum, segundo a ordem de Mekhi-

sedech» 1• Que este psalmo é messianico e que se
refere a Christo, consta de varios Jogares '·
Posto isto, argumentamos assim : Christo é sacerdote segundo a ordem de Mekhisedech, e porisso deveu offerecer um sacrificio com um rito substancialmente o mesmo, do mesmo modo que o de
Melchisedcch, a saber o sacrificio do pão e do vinho 3 ; mas se o saaifi1.:io eucharistico, otferecido
sob as cspecics do pão e do vinho, não é um sacrifü:io verdadeiro e propriamente dito, Christo
nunca otfcrcceu pão e vinho, nem pode chamarse sacerdote segundo a ordem de Mekhisedech,
logo.
1 58. Do .Nm•o Testamento .
(a) Das palavras da instituição da Eucharistia ',
é permittido argumentar assim: Na ultima Ceia,
Christo, instituindo a Eucharistia, otfereceu um verdadeiro sfü.:riticio, não obstante ser incruento; mas
preceituou aos Apostolos que fizessem na missa
aquillo mesmo que elle fez na Ceia, segundo aquellas palavras: ((Fazei isto em minha memorian 5•
Logo, a Missa é um verdadadeiro sacrificio,
apczar de incrucnto.
Provo a maior.
Porquanto. Christo não disse simplesmente :
•Este é o meu corpo, este é o meu sangue» 6 , mas
1 .lur;1vit Dominus, ct non pccnitebit eum : tu es sacerdos
in retcrnum secundum orJinem Mekhisedech.
2
Mt1tt . XXII, 42-4j ; Hebr . VI, 20 ; Vil, 17 t:tc .
1 Gen . XIV, 18.
1
Hoc cst corpus meum quod pro vobis datur• (Luc. XXH,
19); Quod pro vob1s tradctur• (/Cor . XI, 24). Hic est sanguis
meus Noyi Testame~ti, qui pro m!Jltis elfu~detur" (.Marc . XVI,
24); coqu; pro mult1s cffundetur tn rem1ss10nem peccatorum ...
(Matt. XXVI, 28) .
" ! lo.: facitc in mcum commemorationem.
& ! lo.: cst corpus meum, hic est sanguis meus.
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accrescentou a respeito do seu corpo, <<que é dado
por vós)) 1 t'C.. :ti? ü:1.r;;v Oll~•::uvw ((que é entregue por
vós» 2 ; e do sangue cc que é derramado por vós» 3
i,_'/.i>wó:i-rvov. Poryuantoi as palavras que na Vulgata
se põem em tempo futuro, são do tempo presente,
no original grego.
Logo, referem-se não ao sacrificio da cruz que
no dia seguinte tinha de ser offcrecido, mas ao corpo e ao sangue de Christo, tal como se continham
sob este sacramento . .Mas taes expressões indicam
que o corpo e o sangue do Senhor fôra entregue
aos A posto los cm estado de victima, e tanto mais
que as palavras darc (dar) lradere (entregar), segundo os Jogares parallclos importam immolação:
«amou-me e entregou-se ü morte por mim11 ·•; adeuse a si mesmo por nús• r. .
Isto mesmo se significa tambem pelas palavras
cc in remissionem peccn to rum n (para remissão dos
peccados), costumando os sacriticios ser offerecidos pelos peccados . Logo estas palavras suggeriam
naturalmente ás mentes judias a ideia d'um verdadeiro sacrificio.
Confirma-se pelas circumstancias, porque Christo instituiu a Eudrnristia no tempo em que se celebrava o sacrificio pnschal; e) na verdade sob asespecies do pão e do vi11hn, que se empregavam nos
antigos sacrificios, principalmente na celebração
paschal; com p.1/avras, que naturalmente davam
ideia do sacriflcio, porqllc as palavras «Calix sanguinis mei, Novi ct 1Eterni Tcstamcnti», são semelhantes ás que foram pronunciadas por Moysés,
1 Quod pro vohis 1.fatur.
Quod pro vobis traditur.
Qui pro vohis cthmditur .
Dilexit me et tn1,fiJit semcptisum pro me. Galai. li, 10.
• Dedit semetipsum pro nohis Tit. II, 14.

i
3
4

239

quando offereceu o sacrificio para confirmar o Velho Testamento: «Este é o sangue da alliança que
o Senhor fez comvosco)) t.
(D) Da doutrina de S. Paulo. Porquanto, querendo affastar pelo terror os fieis do uso dos sacrificios judaicos, diz: «Temos um altar de que não
tem o poder de comer aquelles que servem ao tabernaculo »! ; mas o altar suppõe o sacrificio, e esta
segundo o contexto, é verdadeiro e propriamente
dito, oppondo-se aos sncrificios judaicos, que eram
verdadeiros sacrificios.
Por outro lado, não pode ser outra coisa senão
o sacrificio eucharistico, como consta do togar paralello 3 : (<O calix de benção, que abençoamos,
não é por ventura a communhão de Christo ... ?
Considcrae a Israel, segundo a carne: Por ventura os que comem as victimas não teem parte com
o altar:> Mas que !1 Digo que o que foi sacrificado
aos ídolos é alguma coisa? ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que sacrificam
os gentios, as sacrificam aos dcmonios e não a Deus.
llic cst sanguis fcrderis quod pepigit Dominus vobiscum.
2. Sohre este ponto adverte um o auctor protestante: nVoluisse Dominum nos cdoccre Cccnam cum veteribus sacrificiis ali4uo modo connecti, ex scquentibus conjicere possumus:
primo, ex temporc quo fuit instituta; secundo ex symbolis a Domino nostro adhihitis; tcr..io, ex verhis quibu~ convivas esl alloquutus ... Ctcna dici potest nliquo modo sacrificium; relationem manifestam ad prrescriptioncs mosaicas de sacrificiis hahehat .. . Sacrificium co.:nae est ideo intime cum sacriticio paschali conncxum,
~alvarii c.;xrii~tionem nobis in mentem rcvocans». (A. Cave, ob.
Cll. 1 p . .p8"4.l').)
z Hahemus altare de quo edere non habent potestatem qui
tabernaculo descrviunt. Hebr. Xlll, 1o.
1 Calix benedictionis, cui benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi est ... ? Videre Israel secundum carnem: Nonne ~ui cdunl hostias participes sunt altaris? Quid ergo? dico quod
idohs immolatum sit aliqu1d, aut quod idolum sit aliquid? Sed
quae immolant gentes, d;cmoniis immolant et non Deo. Nolo autem vos socios fieri dacmoniorum. Non potestis calicem Oomini
bibere et c•1licem dremoniorum . I Cor . X, 16-22.
1

Exod. XXIV,
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E não quero que vós tenhaes sociedade com os de·
monios. Não podeis beber o calix do Senhor e dos
demonios )) .
Porquanto, o Apostolo oppõe aqui a meza eucharistica ao altar dos J udcus e Gentios, e a victima cucqaristica ás victima<> que sobre elle eram
otfcrecidas; mas quer os Judeus quer os Pagãos
otfereciam verdadeiros sacrificios; logo tambem
do mesmo modo a Eucharistia é um verdadeiro sacrificio.
Confirma-se por um outro lagar • :·- cc Porem, ministrando (cm grego ,fo:•,urrw'..:ív-:w1) elles ao Senhor,
disse-lhes o Espírito Santo : scparac para mim a
Saulo e a Barnahe para a obra para que os tenho
escolhido»; porque a pnlavra T:u-:oupf1m nas divinas
letras quer dizer o mesmo que sacrificar, ou cumprir o officio sacerdotal, como o confessa o mesmo D. Alford n'estc togar: esta palavra é a que é
geralmente tomada para dt!signar o munuss acerdotal entre os Judeus; porisso os Gregos serviram-se
da mesma para d~signar o sacrificio do Messias.
159. 2." 1i-adiçâu.
(A) Dos Padres que ensinam
(a) que o sacrificio da Missa ntfo é outra coisa
mais senão o sfü.:rifü.:io prophetisado por Malachias;
pois lê-se na Doutrina dos do\e Aposto/os (e. 14):
((Reunindo-vos no domingo, parti o pão e dae graças, depois de terdes confessado os vossos delictos,
para que o vosso sacriticio seja puro. . Porque o
Senhor disse assim : Em todo o lagar e tempo seja offerecido a mim um sa(rificio puro, porque sou
1 Ministrantibu5 (grre..:c ,("-r''"Fti~~"'''"') autcm illis Domino,
dixit illis Spiritus S.: sei:;ref;ate mihi ~uulum et Barnabam in opus
ad quod assumpsi cos. Act . X!ll, 2 .

um grande Rei, diz o Senhor, e o meu nome é admiravel entre as Gente~))•;
(t) que o mesmo fora prophetisado na V Lei e
succedera aos sacrificios judaicos : «porquanto este
sacrificio succedeu a todos sacrificios do V. Testamento, que eram immolados como figurativos do
futuro1>!; e que fora principalmente prefigurado no
sacrificio de Melchisidech: «Pois quem foi mais sacerdote do summo Deus, do que N. Senhor Jesus
Christo que otfercccu a Deus Padre aquelle mesmo sacriíicio que Mclchisidech offercccu, isto é, pão
e vinho, a saber, o seu corpo e sanguc11 3 ; que este
sacrificio fi>ra instituido na noite da ceia :
(C) <• Ellc foi o primei o que se offercccu a si mesmo ao Pac, e preceituou que isto mesmo se fizesse em sua memoria u \;
Wque este mesmo é commemoração do sacrificio offcrecido na cruz : 1r Pois não otferecemos
nós todos os dias!> otferecemos, sim, mas chamamos á memoria a sua morte ... O nosso Pontífice
é aquclle que otfercceu a victima que nos purifica.
Tambcm agora offercccmos aquella que então foi
offerecida, e que não pode ser consummida »s.
' l>ie Jom~nic<I convenientes. frun_gite pa!lern et gratias a~i
te, postquarn dehcta vcstra confess1 csus, ut s1c rnundurn sacnticium vestrum ... Hoc enirn eit dictum a Domino : ln omni loco et
temporc otkratur mihi s.tcrificiurn mundum, quia rcx magnus
sum, <kit Dominus, ec nomen meum mirahi!e in Gentibus.
z !d enim sacrifkium successit omnihus illis sacrificiis V.
T., qure immolabantur in umtmi futuri. S. August. De Civit, Dei,
1. 17, e. ·w .
l
Narn quis magi; sacerdo Dei surnrni, quam lJ. N. Jesus
C~ristus, qui sacrifk!um Deo Pacri obculit hoc idem quod Melch1scdcch obtulcrat, 1. e. panem et vmum, suum scil. corpus et
sanguinem . S. Cyprianus, Epist. 63 ad Crecilium, n. 4.
" Sacrifü:ium Patri se ipsum primus obtulit et hoc fieri in
sui cornmemorationem praecepic . S . C,.rpria11 . l. e. n. 14 .
~ An non quot_idic offori'.'"lus: otferi~us quidem, sed ejus
mortem rc.~·ocam_us m memoriam .. . Ponutex noster i!le est, qui
.1jl,1m obtuht hostta'.11, quze nos mundac. Iliam nunc quoque offeri, Theotog;a Dogmatiça-Vol. 6. 0
16
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(C) Ensinam alem d'isso qu~ a cele?ra.ção da
Eucharistia, é oblação, immolaçao e sac~ifi~io, pleno e verdadeiro sacrificio, tremendo sacnfic10, summo e verdadeirissimo sacrifü:io, sacrificio pleno a
Deus, sacrificio proprio, que cui~ados.ame?te distinguem do sncrificio impropropno e mtenor, pelo qual os fieis se offcrcccm a si mesmos a Deus t.
Poderiam multiplicar-se os testemunhos dos Padres, mas seria superlluo, pois o pro1-:rio ~uther?
confessa: «Crê-se geralmente que a Missa ~ sacnficio que se offerccc a Dl'us. Accrcscern a isto ~s
sentenças do SS . Padres, tantos exemplos e um tao
grande uso constantemente obscrvad~ no orbe•'.
(De Capt. Babyl. e. 1). Isto .mesmo fo1 confirmado
por um homem o mais erudito dos Protestantes, J.
Ernest Grabiu (ad lren. IV, 17 adnolat.): ((Porem
esta doutrina não é <.fuma cgrcja ou de um doutor
particular, mas era doutrina e praxe da Egreja universal : A Egreja recebera-a dos Apostolos, e estes
de Christon~.
(8) Das antiguíssimas /itlmrgias? as quaes, não
o bstantc serem muitas e serem discrepantes em
mui tos ritos ac(identacs, todas, sem excepção algum a, quer no rito e 1ws pmprias ccr~mon.ias, quer
em palavras daras, nttcstam que n Missa e um pleno e verdadeiro sacrUicio, immolaçáo e oblação'·
mus, quac tun.: fuit ohlata, quac non polcst consumi. S . Chr;•sost. homil. 7 in l lch. n . 3.
.
.
.
t
Assim S. Cvprianus, S . Chrvsosc., S . Cyril. H1eros. S.
Augustinus, S . (lrc~or . l\;11. ., l·:uschíus. ~te.
.
2
1\lissa crl'd1tur pass1111 cssl' sal·rihcrum, quod oflertur Deo.
Acccllunt his Ji.:ta SS. l'atrum, tot exempla tantusque usus per
orbem con·aantcr ohscrvatus
.
.
3 Cctcrum h<c.: doctrina nnn cst doctrinu unius ecclesiae,
vel peculiaris sed crat doctrina ~I praxis l ·: ~·.:csiae . universalis: Ecclesia eam a ccpcrnt ah Apost.olrs, Apostoll a Chrtsto.
·I Co.:na univcr,;im hnl>1ta fu1t non solum ut sacramentum,
sed ctiam ut sa.:rifi..:ium, vcrum ac a·tcrnum sacrificium N . Tcstamenti, 5u..:.:ed<.:n~ transitorii s '" . 1ypi.L· i5 >acrificiis Vet. Testa-

Alli se declara que Christo jnstituira este sacrificio na ultima Ceia; que a victima é a mesma que
na cruz; que a missa é sacrificio propiciatorio pelos vivos e defunctos. Consta alem d'isto das pinturas das catacumbas', onde se representa o sacerdote consagrando o pão eucharistico, e na parede
fronteira se representa a Abrahão, no acto de se
preparar para immolar o seu filho, para d'aqui se
ver que o sacrificio do altar fôra prefigurado pelo
sacrificio de Abrahão.
(C) Dos Concilios. O Niceno suppõc que só os
sacerdotes tem o poder de offerecer; o Ephesino
chama a Eucharistia, sacrijicio santo e i•ivifico e incruc11to; o Chalcedonense chama-o, sacri/iâo terriJ.1e/ e incruenle; o Latera;1. IV. (cap. 1) diz estas palavras: "E' uma a Egreja universal dos fieis ...
na qual o mesmo Jesus Christo é o sacerdote e o
sacriticio, cujo corpo e sangue se contem verdadeiramente no sacramento do altar sob as especies de pão e de vinhont.
.
Consta, portanto, historicamente qu~ a M1s~a
fora sempre tida na Egreja como verdadeiro sacn.
fiei o 3 .
160. 3. º Raz.. Theol.
menti, p:-al!sntim vero paschali ~acrificio quod liberationem ab
/Egv1110 signilkabat » . Assim erudito protestante P. Schaff, H1s~
tory of thc Christian Church, Vol. li, 18~12, P ·. 24.5..
.
t
Cf. ltf,1rtigny, Dictionnaire des Ai:iuqurtcs ch1;ét1cnnes,
na palavra Messt•; P. Allard, Rom c souterr~me, _l877, p. _392-9?.
2
t :na cst fidelium universalis Eccles1 .. . tn qua idem 1psc
sacerdos et sacrificium J. Christus, cujus C?rpus et ~anguis i!1 sacramento al!aris sub specicbus panis et vm1 vcracner contmentur .
.
.1
O argumento da Tradição, encontral-o-has desenvolvido
em Bef1,1rr11i110, de Euchar . liv . Vo e. 15 e seg.; nos auctores da
obra Pcrpétuité de la Foi, principalmente n.o _vol. IH, 219 e scg.
(eJ . Mignc); Fra11;elin, Hurter, de -4u;::ustrnrs; 1-V1/~erforce, o~ .
cit . .:.h . XI; J. ,\!.A. Vacm1t , Histoire de la con..:epu on Ju sacrifice de la \lesse, Paris, 18~H·
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(a) E' tamanha a conncxão entre a religião e o
sacrificio proprinmentc dicto, que se faltasse o segundo, a primeira ficaria incompleta e como que
manca. Isto mesmo provam-no as divinas lettras,
segundo as quacs é pcrmittido concluir que o cul·to e o sacrificio foram coevos, e que a religião ftoreccra ou cnhira cm decaJencia, segundo floresceram ou dccahiram os sacrifo..:ios; a historia dos
Gentios, pois onde vigorou a religião, tambem os
sncrificios estiveram sempre cm uso 1 ; e apropria
ra\áO que dita, que se deve reconhecer o supremo
dominio de Deus, por algum acto exterior tributado só a Deus; porquanto di!fcrindo inteirame:lte a
ma exccllencia da exccllencia dos outros entes, é
preciso que haja um l·ert<f culto exterior reservado
somente a Deus, pelo qual se reconheça a sua exccllcncia singular.
E na verdade, um tal acto nada mais é do que
o sacrifü:io, por forl,'a l.I() qual, publica e praticamente, se declara que sú Dl!us tem direito á existencia, e que as creaturas, de si mesmas tendem para o nada.
Mas, afora o sa-.:rillkio da Missa, não ha nenhum outro sacrifi-.:io na N. Lei, não existindo mais
o sacrificio da nuz, pnr consistir n'um acto transitorio; e assim a condi~fto Jos christãos seria peior
l]UC a dos Judeus Oll dos (;cntios .
Nem é ncccssario dizer que o sacrificio da cruz,
uma vez offcrccido, cm razão do seu infinito valor
basta absolutamente; porquanto assim como, feita
. a rcdempçáo pelo sacrifi-.:io da cruz, foi conveniente que se instituíssem sacramentos, pelos quaes se
applicasscm a .:ada um os fructos da paixão, assim era inteiramente decente que fosse instituido

SACRll·' ICIO DA MISSA

um sacrificio p"rcnnc, pelo qual se renovassem perpetuamente os ctlcitos do sacrifício da cruz.
(b) Alem d'isso, é pcrmittido encontrar na Missa todas as condiçóes r~q ucridas para o sacrificio
propriamente dito, a saber : a oblacão de coisa sensivcl, emquanto que o corpo e o s~ngue de Christo são offerccidos sob as cspccics de pão e de vinho ; mudança da victima, pois, pela força das palavras, o corpo se separa do sangue, e a humanidade de Christo fica collocada em estado mais humi~dc, como aba~xo se mostrará ; ministro legitimo,
pois só pode ollereccl-o sacerdote especialmente
consagrado ; rcco11hecime11!0 do supremo domínio de
Deus, porisso que pela immolução de Christo o supremo dominio de Deus é perfeitamente rcconhecid~, como Senhor da mor_tc e da vida, ao qual é
devida toda a honra e glorn.L Logo, a Missa é sacriticio propriaml!ntc dito.
1ii1. Objeclam os Proteslanli!s :
(A) Segundo S. Paulo ( llebr. VII. 23-25), o sacerJo.
te é somente um, Chri~;to ; rnas onde ha só um s:1cerdote, ha somente 11m sacritlcio, isto é, o sacriticio da
e ruz.
R1tsp. IJislil!!fº •l maior : é um o sacerdote pri11âp.1l, co11ado ; e um o sacerdote seomdario, 11eKº·

Porquanto, apesar· de Christo ser o unico ~uprcmo
sacerdote, todavia, não permanecendo visivelmente na
terra, q11iz <:st_abclcccr sac~r\.io~cs secundarias, que fossem seus mrrnstros, se~~ ~' rgarios, e em seu nome podessern renovar o saa1tíc10 da cruz. Foi n'estc sentido
que dis.sc aos Apostolos : «Fazei isto cm minha memoria ». Tambem n'este sentido escreve S. Paulo: <(Os homens devem considerar-nos como uns ministros de
Christo» (1 Cor IV, 1).

, (8) lusistem : Segundo o f!lesmo Ar.ostolo (Hebr··

\ 11, 27; X, 12~ q), ha um unico sacnfic10, o da cruz;
e até mesmo, se se désse outro, derrorrar-se-hia a exccllencia do primeiro.
ti
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Dist. a a111t!cedt!11ft> : o sacrificio é um unico, qua11to
á substancia, co11ct•do: quanto ao modo de ojferece1',
nego.
Porquanto, o sacnficio da missa é substancialmente
o mesmo que o sacrilicio da cruz, sendo a mesma a victima, o mesmo o offcrcnte principal, os mesmos os
fructos ; todavia diffcrc <l'dlc, quanto ao modo de offerccer, sendo um offerl!cido de um modo cruento e outro iaicrucnto. S. Paulo cxclue, na verdade, todo o sacrificio substancialmente distincto do sacrificio da cruz,
especialmente os sacriticios da Lei Antiga, mas de ma neira nenhuma o sacritióo Eucharistico, sobre o qual
dlc mesmo falla não por umu vez só, como dissemos
na these.
Não pode dizer-se que o sacriticio da Missa é derQgatorio ; porque todo o valor, todos os fructos do sacrific10 da .Missa, proma11,1m Jo sacrificio da cruz t, e
porisso não diminuem a sua cflicacia, mas antes a manifestam ; assim como os fructos que penJem da arvore,
mostram a sua fccunJi<ladc. E nem todavia pode dizerse inutil, sendo cllc a applicação a cada um dos fieis ·
dos fructos do sacrificio da cruz, como se faz pelos sacramentos, mas sob diverso respeito.

IH. Da essencia do sacri!icic da Missa 2
162. Estado da questão. Todos os theologos
admittem que a Missa é um sacrificio verdadeiro
e propriamente dito; mas quando se tracta de determinar a sua essencia, dividcm·se em varias opiniões.

1 «N~ll:i igitu~· ~alion~ Sacrif. .\lissac . .. derogat peracto in
cruce sacnl1c10; qu1111mo c1us mcrita ac bcnefkia quamJatissime
propagar, atqu_c in o~~rncs ubcrrimc .Lliffund!t. Siquidem Christus
m hoc saci:-1fkw rro 11s, quos rcdcm1t, omntbus eumdem pretiosum ·sangumcm ct vulnera Patri suo ostcndit ac otfert quibus ad
dexterarn Ejus in coclis scdens gratiam nobis apuJ Eu~ conciliat.•
(C. Balt. li, n. 352.)
2
Su.~rej, disp. z5; Be/l~rmi1ws, 1. V, e. 27; Lugo, disp.
XIX : Drou111'. q. V, 81/lu,ll"t, d1ss. VIII, a . 2 ; Frall'{elin, th. 16;
RossPt, n. 1o83 e seg.; Stc•11trup, th. ~11 -~l7; de Augustínis, p. 1111 a.
5 j Pesch, n. 886 e scg.; Bd/01 1 th. 54; Vacant, ob. cit. p. 44·60.

(A) Vasque~ 1, affirma que o sacrificio da Missa é sacrifü:io relativo, mas não absoluto; porquanto, sacrificio relativo é aquelle em que a victi_ma
não é immolada, mas s<imente se representa a 1m·
molação da victima ; absoluto é aquelle em que a
victima é verdadeiramente immolada.
Mas na Missa Christo não é verdadeiramente
immolado, porque não pode fazer-se mais morrer.
1\fos som1.:nte se foz presente no altar, e a sua morte é representada; logo . Est~ opinião não ~' na
verdade, herctica, mas é assim mesmo rege1tada
pelos Lhcologos .
.
(8) Entre os thcologos que aJm1ttem que a
Missa é sacrifü:io absoluto, controverte-se em que
accáo se deve co\locar a cssencia do sac.rificio.
· (a) Alguns ~ntigos .com So~o, Eckio, julgaram
que esta esscnoa consiste p~rc1almentc ª? menos
na oblação da hostia que se taz no otfcrlono ou que
se segue ú consagração; esta opinião é antiquada
e improvavel.
(b) Segundo alguns, v .. gr., Cano:!, co.nsiste
parcialmente na fracção e crnstura das espec1cs; o
que é cgualmentc improvavcl.
.
.
,
(C) Segundo outros, como Ledesma,. c?ns1stc s_o
na communháo em que se dá a destrmçao da v1ctima. Esta opinião é cgualmentc antiquada, e hoje restam duas opiniões provaveis, a saber :
(d) Segundo Bellai:mino e ~· Ligor~o, a cssencia do sacrifü:io da Missa consiste parcialmente na
consagração, pela qual a victima se prod_uz., e parcialmente na communhão, na qual a v1ct1ma se
consome.
(B) Finalmente, a maior parte dos Thomistas, e
1

~
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muitos outros theologos, disputam que a essencia
do sacrificio este.\ sómente na rnnsagração e que a
communhão é somente parte integrante: defendemos esta opinião como mais ~1rovavcl.
1 63 . r. º A J.ifissa é sacrificiu não só relativo,
mas lambem absoluto. Assim commummcnte contra
Vasqucz. Confessamos, nu verdade, que a Missa é
um sacrificio rela ti vo, no scn tido de que é representação do sacrificio da cruz, como o declara
o 1i-id. <(para deixar á sua amada Esposa, a Egreja, um sacrificio visivcl, pelo qual se representa
aquelle que uma ~<> vez devia ser realisado na
cruz» 1 • N'estc sentido jú tinha dicto S. Paulo: «Todas as vezes que comerdes d'este pão e beberdes
d'este calix, annunciarcis a morte do Senhor» t;
mas affirmamos assim mesmo que ella não é uma
mera representação, mas real e viva, posto que
mystica reiteração na qual a victima é, pelo menos, mysticamente immolada pela segunda vez.
(A) Segundo todos, a Missa é um sacrificio
verdadeiro e propriamente dicto; mas se a Missa
fôra uma representação nua da morte de Christo,
sem uma nova immolação, não poderia chamar-se
verdadeiro sacrificio, mas sómente commcmoração do verdadeiro s.icrificio. Porquanto, para ó
verdadeiro sacrificio rellucr-se uma certa immolação, e não basta a representação ou figura da immolação.
Isto illustra-sc com um exemplo: se a filha de
Jephté que outr'ora foi s<Krificada, agora resurgissc e actuassc na tragcdia, onde se representasse a
. .• Ut dilectae suae .~ronsae Ec~lcsiae visibile relinqueret sacrific1um, quo crucntum 11lud scmel m cruce pcragendum repraesenta rctur.
2
• Q~otiescumque enim manducahitis yanem hunc et calicem b1bet1s, morteo~ Domini annuntiabitis. Cor. XI, 20 .
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sua morte, n5o podia dizer-se que propriame~1te
era sacrificada, nem aquclla acção repre~enta~1va
poderia chamar-se sacrificio. L~go, a P~!-'? a Missa
não poderia chamar-se vcrd.adc1ro sa_cnhc10 se .~o
mente fosse representada a immolaçao de Chnsto
e de maneira nenhuma se renovasse.
.
Isto mesmo pode illustrar-se com a analogia e
com os sacrifü:ios do V. Testnmento; porque estes
representarnm, sim, a morte d? Senhor~ mas c~~
tinham ao mesmo tempo cm s1 a oblaçao .da .1.:01sa
offerecida. Logo, do mesmo modo o s,ac~1fic10 d~
Missa, não se'> rcpre'\cnta a morte d~ c.hnsto, mas
importa alguma immol:1~á.o e ~ sac~1fic10 ~bsoluto.
(8) A Missa é sac~1hc10 nao so relativo _mas
tambem absoluto, se nclla se encontra uma Lerta
immolacão da victima ; mas é assim mesmo ; o
que é d~ dois modos dc~larado pelos th.colog_?s:
(a) porquanto, por jurça das palav1 as P?e-sc
em separado o corpo de Christo, sob a cspec~e ~e
pão, e cm separado o seu sangue, sob a csp~c1e ~e
vinho e poris!;O as palavras da consagraçao sao
como' que a espada mystica que separa o corpo do
sangue, de maneira que ~e não obstasse a s_ua perfeita immortalidadc, Chnsto r~alment; sena _mor~
to pelas palavras consccratonas. «Nem obsta a
verdade d'estc sacrificio que se não faça realm.ente a separação do sangue ~fa carne: p~rque _isto
acontece como que per acc1dens, em razao da concomitancia das partes. Porque, quanto depende da
força das palavras, faze-se uma verdadeira se~a
ração ... E basta istoyara a ra~ão d'e~te .sacnficio: quer para que seia verdadeiro sacr~ficlO, po~
que se faz sobre a hostia, emquanto assim se poe
mudança s.ufficiente pela qual protestamos. que
Deus tem o poder supremo sobre todas as coisas ;
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quer para que seja um verdadeiro sacritkio commemorativo que nos repre"enta o sacrificio da cruz
e a morte de Chris10,, 1•
Todavia, Bil/ut rcgeita este modc de foliar, já
porque a al'.ção consecrativa de si não exclue o
sangue do corpo sob as especies de pão, já porque esta acção de maneira nenhuma muda a Christo, mas somente a maleria que é consagrada e por
isso mesmo ex se não tende a separar o corpo do
sangue. Eis como cxpôc a coisa.
O sacriticio pertence ao genero designa/,· e na
verdade, se acontecer 4uc a coisa se otferece não
na propria mas nu cspccic alheia, n'este caso nada
se requer para a csscnci<t do sacrificio, senão que
aquella coisa esteja presente na espccie alheia ou
mi espccie do sacramento, sob qualquer habito externo de morte. E' porisso que se não requer destruição forma 1 ou cqui valente da coisa em si mesma, mas somente destruição mystica que exteriormente se manifesta sob a espccic de sacramento.
Na verdade, a acção consccrativa faz com que
Christo fique sob ils cspecies de sacramento · em
qualquer habito de morte ou destruição, estando
sensivelmente, j)Or .f(wccl do sacramento' só sensivclmente o corpo sob a espccie de pão e só o sangue sob a cspecic de vinho.

.

1 . Nec ob~t<!t vcritati huju~ s:i.:rificii quod non fiat reipsa
separatlo san.gum1s a carne: 4u1a 1d cst quasi per accidens, propter concomlta.nuam r:1n1um . N.~m quaniu.m est ex vi verborum
fit vera ~eparauo ... .l·:t .hoc s_utlic~t aJ. rnt1onern hujus sacrificii:
tum ut srt verum sacnhc1um, ht enim c1rca hostiam dum sic po!litur sl!fficiens mutatio qu<I prot~stcmu.r. ~eum hab~re supremam
m omma potestat~rn ; tl!r:i1. ut sJt s.acnh..:1um co:nmemorativumt
repraesemans nob1s sacnhc1u111 cruc1s et morcem Domini. Assim
Lessio, De perfect. llivinis, liv . X li, e. 13, n. 97. Accrescenta Pesch
(?· 9i5) que se nüo requer n'cstc sa.:ri~ci~ separação real e phys1ca do corp? e do sani-;ul!, porque a dlu~:!º. do s~ngue na cruz,
estende-se v1rtualmeni.:: a todos os sacritic1os otlerecidos sob a

~. L~i.

logo em ordem a significar, basta i~teiramen
te aquella matança, e .até. é mais expressiva do que
a simples effusáo do hqmdo 1 o qt_1~l,_ segundo to-:
dos, basta para o verdadeiro sacntic10.
.
~
(b) Lugo e Franr_eiin dão uma outra exphcaçao.
Porquanto, segundo el~es dizem, ~cl~s ra!avras ~a
consagração a humarndade de C~n.sto _colloca-se
n'um estado mais imperfeito e mais mclmado; por
que o seu corpo e sangue. reduz-se ao ~stado de
comida e bebida, de maneira que pode comer-~e,
e, n'cste modo de existir, constitue-se de tal ma~erra
que não pode usar naturalmente dos seus sentidos,
e a sua existencia sacramental depende das ~s~e
cies Eucharisticas e com ellas dc~x~ de ex1~t1r;
n'uma palavra, Christo na Euchanst1a está n Uf!l
certo estado de e."Cinanição que basta para o sacnficio verdadeiro e propriamente dito'.; i~orq~e esta
mudança é maior do que a que se taz1a n alguns
sacrificios, v. gr. nas libações.
.
Uma e outra explicação par~ce_-nos necessana
para illustrar a cssencia do sacnficrn; porque o sacrifício
Missa é simultaneamente relativo e absoluto · e na verdade, a primeira exposição mostra
fclizm~nte que a missa é sacrificio :dativo, rcp~c
sentando-se vivamente na separaçao das espcc1es
a morte de Christo; porem, a segunda demon~t~a
que esta não é uma representação nua, ~as importa uma mudança r~al . no cor~o de <?hr~sto, de
de maneira que o sacnfic10 da Missa nao e meramente relativo, mas tambem absoluto.

da

Porisso diz Gregorio Nvss . (de Resurrect. apud Fran;ei ·
ue Ch;isto na ultima Ceia otferece.ra a _si .mesi:iio o ~
~;ifi~io :q «Tunc eri~o aperte ostendit Agm sac~1fic1~m 1am. ess~
erfectum; non enim esset corpus e~er:i~um _et s ,ingum~!D b1~en
~~m et discipulis exhibuit, jam ineftab1h et maspectab1h rauone
corpus erat immolatumu ...
1

3 5)
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164. 2. 0 A essencia do sacrificio da Jfissa consisle na consagração d'wna e outra espeâe, de maneira que a comm1mhão du sacerdote que celeb,.a é
somente parte i11legra11te do saaificio. Esta opinião
é mais provavel.
(A) Prova-se din:c/amen/e: Com;titue a essencia
da Missa aquclla acção que é feita na pessoa de
Christo, que clle mesmo empregou, que é representativa da paixão e immutativa da victima; mais a
consagração e sú clla preenche simultaneamente
estas quatro condições :
(1) Faze-se cm nome de Christo, empregando·
se na consagração as suas mcsmissimas palavras,
e o sacerdote faz verdadeiramente as vezes da
pessoa de Christo;
(l) o mesmo Christo empregou a mesma acção,
como consta do Evangelho;
(C) Esta acção é representativa da paixão, em
razão da separação das espccics, como acima dissemos;
(d) a mesma é immutmiva da victima, porque,
segundo o que fü:a dito, mata a Christo pelo menos
mysticamcntc. Logo.
(8) Prova-se i11diralame11/e pela refutação dfü
outras opiniiícs. Porque a esscrh.:ia do sacrilicio não
eslél
(1) na oblação: porque a oblação que se faz
antes da consagrnl,'.iio, de maneira nenhumü é immutativa da victima, mas é somente preparação
para o sacrificio; a oblação que se segue á consagração, não muda cgualmcnte a victima, mas suppõe
a mudança já feita; nenhuma d'cllas, se faz, ao me·
nos directamcntc, cm nome de Christo ou foi por
elle cmprcgndn;
(t) nem na fracção da lwstia: porque esta attin-

ge, com effcito, as e~p~cies consagradas, mas de
maneira nenhuma d1v1de ou muda o corpo de
Christo. Por outro lado, algumas vezes omitte-se a
cerimonia, (v. gr., quando a _hostia cahiu no calix),
nem foi empregada por Chnsto;
(G) nem na c?1mmmhão, principalmente na _coi:nrnunhão dos fieis, podendo celebrar-se o sacnfic10,
como o attcsta o Tridentino, sem que commungue
nenhum fiel; nem na communhão do mesmo sacerdote, porque a communhão, que não é outra
coisa mais senão a participação da victima, suppõc
que a victima já antes. ti~ha sido m~rta .i nem é
parte essencial do sacnfic10, faltando mtc1ramente
nos holocaustos.
Por outro lado a communháo não implica outra mudança no corpo de Christo senão a mudança local, cmquanto passa da bocca para o estomago N cm pode dizer-se que a mudança se .faz no estomago, emquanto se consomem as e.~pec1es eucharisticas, porque a acção sacrificativa não deve effectuar-se no cstomagc mas no altar.
Por ou~ro lado a communhão não se faz na
pessoa de Christo, m~~ é uma a~ção propria d.o
sacerdote, feita cm utthdade propna. Logo, exclu1das as outras acções, resta que a essencia do sacrificio se vá repôr na consagração.
·
C.onfcssamos na verdade, que a comm1mháo do
sacerdote é parte integrante do sacrifício; porquanto
(a) o sacrificio cucharistico foi instituido por
modo de comida e bebida e porisso deve completar-se na manducação da victima:
(b) alem d'isto, pela sumpção se torna total a
destruição da victima já immolada na consagracáo
'
, não no sentido de que o proprio Christo seja
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destruído, mas no sentido de que o modo especial
de existir, que tinha na hostia, tem por termo á corrupção das especics. Porisso, uma tal communhão
é prescripta ao sacerdotes e é prescripta sub !fTªVl.

SACRIFICIO DA MISS.l

sacrificio, na Missa offerece-o pelas mãos do sacerdote;
rc) a ceia significava a morte do Senhor que
havia de realisar-se na cruz, ao passo que a Missa
significa a morte já preterita.

165. 3.n Cornllarios.

(A) O sacrifü.:io da Missa é, quanto á substancia, o mesmo que o sfü.:rificio da cruz; porque n'um
e n'outro, ha a mesma victima e o mesmo principal otfcrentc, segundo aquellas palavras: «a victima é uma e a mesma, aquelle mesmo que agora
se otfcrcce pelo ministcrio do sacerdote, é aquelle
- mesmo que se otforcccu a si mesmo na cruznt.
(Trid. , Scss. XX li, e. 2). Comtudo a Missa differe accidcntalmcnte do sacrificio da cruz:
(a) cm razão da immolação: na cruz Chri~to
otfereccu-se crucntmncnlc, no altar otferece-se mcruentamente:
(b) em razão do offer~nle: na cruz C~risto of. receu-se directamcntc a s1 mesmo, na Missa offerece-sc pelo ministerio dos sacerdotes ;
(C) em razão dos effeitos: na cruz foi pago o
preço da redcmpção, no altar não merece nada de
novo, mas somente nos são applicados os meritos
da cruz.
(8) O sacrifü:i<? Ja Missa é t~m?em o. mesmo,
quanto á substanc~a, 4u_c o s?cnfic10 ~eahsado na
ultima ceia, todavia deflcre d cite, acc1dentalmentc :
(1) na ceia ott'crcccu-sc Christo mortal, na Missa offercce-sc immortal;
(b) na Ceia Christo otfereccu por si mesmo o
1 Una eademque est h?stia, idem nui:ic offerens sacerdotum
minísterio qui seip~um tunc in cruce obtuht.

Art. 11. Dos effeitos e sacrifioio
da Missa'

Diremos, 1.º Quaes são; 2.º Como se produscm; 3." Qual é o l'alor do sacrificio da Missa.
1 • " These : ó sacrifício aa Jlllssa é mfo só lafreufico, e euc'1arisflco mas lambem lmpefraforio
e propiciaforio para os vivos e defuqcfos'

E' de fé, como consta do Trid.: uSc alguem
disser que o sacrificio da Missa é somente de louvor e acção de graças ou méra commemoração do
sacrifkio feito na cruz, mas que não é propiciatorio; ou que só aproveita ao que communga; e
que se não deve otferecer pelos vivos e defunctos,
pelos pcccados, penas, satisfações e outras necessidades: seja excommungado11 3•
1 66 . Prova-se por um argumento geral:
(8) Pelo que fica dicto acima, o sacrificio da
Missa é substancialmente o mesmo que o sacrifi1 Su.11·er, disp . 7~1; Befl.1r111i1111s, 1. VI, e . 1 ·7; LuKo, disp.
IX, s . '. I; Dro11m, q. VII, e. 2 ; Bi/luart, <liss . VIH, a . 3 ; Fran:;elrn, th . 12-d; Rossel, n . 1167 eseg .; Pesch, n. 917 e scg.;
S1e11tn1p, th. '.>8- 11 o.
2 Pelo que fica dito no Tr. do 'Verbo Encar. (221 ), o sa·
crifü:io é lcrtrculico, quando tende a reconhecer o supremo <lominío de Deus; eucharistico quando é offcrecido para dar gra'(as a
Deus pelos heneficios pas~ados; i111pctr.1tcrio, 9uando se dirige a
obter bcneficios novos; propiciatorio quando e offerecido pelos
peccados e pela pena devida aos peccados.
3 Si quis dixerit, :\'lissre sacrificium tantum esse laudis et
gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrificii in
cruce perncti, non autem propitíatorium; vel soli prodesse sumenti, neque pro l'ivis et de::functis, -pro peccatis, pceni~, satisfactionibus1 et aliis necessitiHÍbus offem debere : A . S."
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cio da cruz e porisso deve produzir substancialmente os mesmos effeitos, segundo as palavras
do Trid.: «Üs frnctos d' esta oblação cruenta recebem-se abundantemente por meio d'esta (Missa)» 1 ; mas o sacrifü:io da cruz teve os quatro effeitos acima enunciados, como o confessam os proprios Protestantes; logo.
(b) Alem d'isso, o sacrificio da Missa succedeu
aos sacrifü:ios da lei antiga, como consta do texto de Malachias acima exposto, e até é muito superior a clles; mas os sacriticios da Lei Antiga
produziram este quadruplo etfcito, como expozemos no Tr. do Verbo Encarnado (n. 22); logo 1.
167. Por arg11111e11lo especial:
Porque, com clfeito, os Protes/an/es negaram
d'um modo especial que o sacrificio da Missa é
propiciatorio e impetratorio, contra elles adduzimos argumentos cspcciaes .
(A) Quanto ao effeito propiciatorio.
(1) Christo offereccndo o sacrificio da ceia disse
expressamente: "Este é o meu sangue que será derramado por Vlís para remissão dos peccados n 3 ; mas
o sacrificio da Missa é o mesmo que o sacrificio
da Ceia, segundo aquellas palavras: «Fazei isto
cm minha memoria" 4 ; logo, a Missa é otfcrecida
para remissão dos pcccados.
·
(b) Confirma-se pelas Litlwrgias antigas, onde
se diz: "Fazemos este otforecirncnto pelos nossos

peccados e pelas ignoraocias do povo ... para expiar os dclictos .. . para perdão dos deli..:tos do
povo, descanço e refrigerio dos nossos paes, que
dormiram» 1. Assim se exprime a Lithurgia de S.
Thiago, de S. Basilio e a Syriaca.
(8) Quanto ao effeito impetratorio, consta de
varias lithurgias cm que se declara que a Missa é
otferccida <1 pela paz commum das cgrejas, pela
recta direcção do mundo, por aquellcs que são
trabalhados por enfermidades, que se vêem vexados com atflicçõcsn !, n'uma pal<::vra, por todos os
bcnefü.:ios espirituacs e tcmporaes 3 .
(C) Qnanto a um e outro:
Christo, cm vista do que fica dicto, está verdadeira e realmente presente na Eucharistia, é incruentamcntc immolado, e offcrecc-se a Deus como victima por nc'is, quer para obter o perdão dos
pcccadns, qua para intcrpcllar por nós; mas não
pode deixar de succeder, que applacado por uma
tão grande oblação, Deus não deixe de mover-se
a conceder-nos o dom da penitencia e outros dons
espcciacs : porque uma tal oblação é de valor infinito e maximamente acccita a Deus; logo.
1\em obsta que Christo não esteja agora em
estado de orar, porquanto, apesar de Christo no
céu ou no SS. Sacramento não orar com aquella
oração, qoe accusa defeito de poder, apresenta comtudo ao Pac a sua vontade sobre as coisas que
quer que conceda aos homens.
E é esta oração tomada no sentido lato, que é,

--,-"(-;~j~1s <-1uidcm ohlationis crucnti:c fructus per hanc (Missam' ubcrrimc pcrcipiuntur .
' i Porisso, di7. "ºm rnzão o Tridt•11t (sess . .XXJl 1 cap . 1) soh r e a oblação do sacrifício da Missa : "llrec denique 1~la .e.st, qure
per varias sacr iticiorum naturrc et lcg1s tcmpore, s1m1htudmes
figurabatur: ut p0te qua: h<?na omnia,. per ilia si&nificata, velut
illorum om11iL1m consumma!IO ct pcrfccuo complcct1tur».
3 Hic cst sangui~ meus qui pro vohis dhmdctur in remi.~sio-

z·"·

.

nem peccatr>rum . ;\l.111 . XXVI,
t Hoc fa.;it in mc;:im commcmorattoncm.

.
1
rnr~rrimus ',t.ihi pro .recca!is nost_ris et ignoran~iis p~pu
h . . . mi cxpianda de.icca ... m vcmam dd1ctorum popul1, requiem
et refrii.;crium patrum nostrorum, qui obdormierunt.
2
l'rn communi ecdesiarum pace, pro rectà mundi compositionc, pro iis qui_infirmitatibus laborant, qui at1lictionibu~ premuntur.
J
Cfr . S. Cyri/ . Hicros. Catcch . myst . S, n. 8.
Thcologfa Dogmatica-Vol. 6.•
17
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no divino sacrificio, tanto mais efficaz, quanto o
Senhor se faz a si mesmo mais humilde.
2. Do modo porque se produz.em estes e/feitos.
168. Observações pré/tias: o sacrificio da Mis0

sa pode produzir os seus etfoitos.
(8) ex opere opera/o, ou ex opere operantis: do
primeiro modo, se os cffcitos forem causados em
virtude da dignidade da coisa offerecida ou do
principal offcrente; no segundo, se forem produzidos pelo rnerito do sacerdote ou dos fieis.
Porquanto, são, na verdade, tres os offerentes
no sacrificio da Missa: o sacerdote, a Egreja, Christo: o sacerdote, celebrando cm seu proprio nome,
põe urna obra que é mcritoria, satisfatoria e irnpetratoria ex opere opera11lis; a mesma Egreja sacrifica por mão do saccrdntc, e as suas preces tem
efficacia quasi ex opere opera/o, como se disse quando tractámos dos Sacramentaes; finalmente Christo offcrccc-se a si mesmo, e esta oblação consegue o seu ctfeito c•x opere opera/o.
(b) Infallivelme11le, 011 por modo de impetração:
do primeiro modo, se sempre e em todo o caso se
obtiver o effcito; uo segundo modo, se o effeito se
não obtiver, senão postas as ~onJi\ôcs, que podem
ser deficientes .
(C) Jmmediata ou 111ediala111c11le, segundo o effcito se obtem sem algum intermcdio, ou pelo contrario se obtem mediante alguma condição.

169. (A) E' certo que o c:!Jc:ito latreutico, e eucharistico se obtem ex opere opernto infallivel e immediatamenle; porisso que, independentemente do
merito do sacerdote ou dos fieis, sómente pela irnmolaçáo de Christo no altar, Deus recebe adoração perfeitissirna e ex_imias acções de graças, renovando-se alli a adoração e o louvor condigno,

259

que outr'ora foram offerecidos na cruz; porisso,
os homens, com este sacrificio, podem plenissimamente satisfazer ao dever que lhes incumbe de adorar e dar culto a Deus.
1 70. (8) Quanto ao effeito propiciatorio temos
a distinguir.

(a) Os pcccados, quer mortaes quer veniaes, perdoam-se na verdade ex opere opcrato 1 mas só medialame:lle a saber, ' cm quanto o sacrificio da Missa, ex se, prepara na alma umas certas disposições,
principalmente a contricção com as quaes o peccador pode obter a remissão dos peccados.
E' opinião commwn.
Prova-se pelo Ji·id.: «O Senhor applacado
por esta oblação, concedendo a graça~ o dom da
penitencia, perdoa ainda mesmo os mmorns peccadosn '· (1. e. cap. 2).
.
Porquanto, Christo offerecc-se a s1 mesmo corno victima, afim de nos serem applicadas as suas
satisfaç<'ícs; porem, Deus aplacado com esta ~bia
ção, concede aos pcccadores a graça da penitencia .

Porem, este cffeito não é produsido infallivelmente, porque, npcsar do peccador receber as.g~a
ças actuaes para fazer penitencia, pode res1stirlhe.
(b) A pena temporal devida aos peccados, perdoa-se pelo sacrifício da Afúsa ex opere operato,

immediata e i11jdllivel111e11te, ao menos parcialmen-

te.
E' opinião commum.
Porquanto, segundo o Tridentino, a Missa é offcrccida pelos vivos e pelos defunctos, pelas penas
-- l~us oblationc ph1cat~1s D?minu~ gr~ti~rn et donum pa;nitentia:: conceuens, peccata et1am in~entta d1m1tt1t .
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~ ~atisfaçóes ; mas as penas que devem ser satisfeitas no Purgatorio, não podem remíttir-se ex opere operanlis e mediatamente, achando-se aquellas
almas em estado de incapacidade de merecer; lo.go a ellas, pelo menos, perdoam-se as penas ex
opere
e immediatamcnte·, e se assim é , na. operato
d
d~ tmpe e que possa dizer-se a mesma coisa dos
VIVOS.

171. O cjj"eito impclratorio do sacrijicio da Missa ob/em-.se na verdade ex opere operato, mas por
modo de zmpelração, mas não infallivelmente.
·
E' opinião co11111111m.
. (8) P.roduze-se ex opere opera/o: Porquanto, o
Trzdentmo declara que a .l\:lissn não se otferece somente pelos pcccados, penas e satisfações, mas
tambcm por <(outras nccessidJdesn . Mas estas necessidades nada mais suo senão os bens espirituaes
ou temporaes, de l)llc carecemos· logo ex se o sà. da lvl1ssa
'/\, .
'
' Realmente,
'
cn"fi.cio
obtcm estas graças.
Chnsto, otfcrcccndo-sc a si mesmo, roga ao Pae
que, pelos seus mcritos, nos sejam dispensadas as
graças; ora as suas prcL·es mfo podem deixar de
ser ouvidas. ·
(b) ~ião il!falliJ e/111e11tc : porquanto, apesar do
sacrihc10 da Missa ser Jc si cffü:az, para obter as
g~aças, estas graças de facto não se recebem, se
nao se derem da parte do postulante as devidas
condiçõ.es, d'aqucllcs cm favor de quem se pedem,
e da cmsa que é pl'dida; mas tacs (Ondiçóes po·
dem algumas vezes faltar; logo.
. 172._ (D) Fi11alnu'11te!, tudos os e.tfeilos acima descrtptos sao lambem produr.,idos ((ex opere operantis».
E' certo.
. Porquanto,. alem do valor intrinseco ' ha duas
coisas a çons1dcrar no sa(rifo.:io da Missa: as ora1

çóes do sacerdote que c~lebra e d?s assist~ntes, as
preces da Egreja, cr:i ~UJO. nome e offerec1do, o sacrificio ·l mas o sacnfü.:10 tira alguma força
d um e
•
outro motivo, e, na verdade, tanto maior quanto
são mais fervorosas as supplicas do sacerdote e
das pessoas assist~ntes, e.ª .su~ união com Christo, offercnte principal, n:a1s intima ; logo, au~men
tam-sc os fructos da Missa ex opere operantzs.
173. Corol/arios .
_ (A) A 1\ilissa do sacerdote que celebra em estado de peccado mortal, tem o mesmo valor que .ª
Missa de um hom sacerdote, quanto ao seu effe1to principal ex oper.e operato, que nasce da obla.ção do mesmo Chnsto, ou ;ambem qt.1anto ao effcito que procede das ora~oes da EgreJa, com.tanto que o sacerdote não sep excommungado v1tando, porque este duplo effcito n.ão depend~ da voa.de do sacerdote. E' n'estc sentido que diz o Trzdenti110: "E esta é aquella oblação pura que não
pode ser manchada por nenhuma indignidade ou
malícia dos offcrentes» 1 . Porem, o fructo secu11dario que provêm das orações do sacerdote, como
de pessoa particular, depende evidentemente da
sua devoção, e porisso mesmo, sob este ponto de
vista, é melhor a Missa d'um sacerdote bom do
que a d'um mau. rs. 1710111 . q .. 82, a . 6.)
.
(8) O sacerdote que, depois de receber o estlpendio, celebrou missa cm estado de pec~ado_ mor~
tal, satisfez substancialmente á sua obngaçao; e
todavia conveniente que compense com orações
piedosas o que faltou da parte do fructo secundario .
174 . 3. º Do valor da .lvf.issa. O valor da Mis~a
é a virtude intrinscca de que gosa, para produzlf
-- - i- - -l~t hac c quid cm ilb m"!mla . obl~tio e;t, quae nulla indi·
gnitatc aut malitia otlerenuum mquman potest .
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os seus effeitos, cmquanto que o fructo é o bem
que Deus confere, no intuito do sacrificio.
(A) O valor da Missa, considerado em si, emquanto está da parte da victima offerecida e do
princip?I offerentc, é si~nplesmcnte infinito: pelo...
contrario, o valor da Missa da parte da Egreja ou
do sacerdote offercnte, é necessariamente finito.
175. (8) O sacrifü:io da 1\·11ssa considerado na
sua applicação, tem sempre um etfcito finito: porq~e não somos capazes de receber uma graça infinita. Por outro lado, a Missa não tem menor efficacia que o sacrilicio da cruz; mas o sacrificio da
cruz, apesar de ser cm si de um valor infinito é
limitado na sua appliu.1ção : ald1s todos seriam j~s
tificados ; logo.
Porem, a razão porque Christo quizera dispensar-nos só com certa medida os fructos do sacrificio da Missa?. f?i para d'este modo ser frequentado es~e ~acnflc10, sem o qual a religião nã9 po.de subsistir e para que se observasse a ordem da
providencia, por força da qual, não são simultaneamente distribuidas as graças, mas successivamente e pouco a pouco.
Porisso mesmo, é licito e conveniente o offereccr mu!tas vczc~ o sacrilicio por uma pessoa.
170. (C) O fructo p<.:rcebiJo da Missa cresce
segundo as disposiç<í<.:s d'aqudlc a quem é appli~
cado. Porquanto, aquillo que diz o 1/·identino sobre a distribuição da graça cm geral: «distribues~ a c~da um s<.:gundo o que quer, e segundo a
d1spos1ção e cooperrn,:ão de cada qual>1t tem valor
não só para os sacram<.:ntos, mas tambem para o
sacrificio da Missa.
1.. Largitur singulis prout n1lt, ct sccundLJm uniuscujusque
.
d1spos1uonem et coopcrationcm.

177. (0) E', porem, ponto controvertido se o
sacrificio da Missa offerecido por muitos, aproveita cgualmente a cada um como se fôra por um só
offerccido :
(a) Aqucllcs que o negam, raciocinam assim: O
sacrificio da Missa e finito na sua applicação · mas
aquillo que é finito, quando se divide entre m~litos
aproveita-lhes menos do que se fôra applicado ~
um só ; logo. t
(b) Os que atfirmam, dizem : o sacrifício da
J\..~issa e substancialmente o mesmo que o sacrific10 da cruz ; mas o sacrificio da cruz aproveita
tanto a cada um como se por elle só fôra offereci·
do; logo, de\'c dizer-se a mesma coisa do sacrifício da Missa.
. (C) Seja o que fôr, na praxe é certo que peccana contra a justiça o sacerdote que, tendo recebido
dois cstipéndios, offereccsse um unico sacrificio co'
mo consta da condemnação da seguinte proposição
por A/ex. Vil, ( 1665): cc Não é contra a justiça receber o estipendio por muitos sacrifícios e offerecer
um só. Nem tambcm contra a fidelidade, ainda mesmo que prometta com promessa firmada com jurame~110, a quem dá o estipcndio, que não o offerecena por nenhum outro»~. A razão é, porque ninguem pode satisfazer a uma obrigação certa por
uma oblação duvidosa.
Pode, corntudo, o sacerdote, salvo o direito
1 E'~ todavia c.ertu que pela mulliJão dos offer.entes e as·
,
s1stentes n;io se demm~em os tructos das Missas ; porisso muitos
sacerdotes celebrando Juntamente, como succede no Oriente po·
dem .:ada um J'elles receber o estipendio.
'
2
•
~on est contr~ justitiam pro pluribus sacrificiis stipendm~ ac~1pcre, et _sacr!ficmm_ unum offorrc. Neque etiam est contra hdelitatci:i, ~t1~1111s! prom1ttam prornissione etiam juramenfo
firma ta, dant1 5t1p1endmml quod pro nullo alio offeram.
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d'aquelle por quem a Missa é offerecida, applicar
o fructo da mesma com intenção secundaria a um
ou a muitos outros. E até convcm que alem da intenção absoluta de celebrar por tal ou tal fim, haja a intenção condicionadn. que tem valor no caso
em que a primeira inten~ão não pode ter valor.
178. Corvllario p,.atico. E', portanto, permittido dizer com o piedoso auctor da !111i1,1rão: «Quando o sacerdote celebra, honra a lkus, alegra os an1os, edifica
a Egreja, ajuda os vivos, dü repouso aos defunctos e
torna-se participante de t11dos os bcnsu (liv. IV, e. V,
3). Porem, para serem recebidos plenamente fructos
abundantes, a Missa deve celebrar-se com attenção, devoção e reverencia. Tenha portanto o celebr[lnte em vista
o fim excelso sobrenatural da Nlissa, que diz respeito á
gloria de Deus, ü .';anctilica~:ío propria e á salvação, perfeição e utilidade do proximo. l !na-se do intimo do coração á victima sagrada, e immolc-se com clla, segundo
aquellas palavras : •Conhecei o que fazeis, imitae o q•1e
tractaes, visto que celcbracs o mysterio da m:lrte do Senhor, procurae mortificar os vossos membros de todos
os vícios e concupisccncias"' ( Po11tifical da Ordem dos
presbvt.) Tractem tambcm os pastores de ensinar aos
fieis o" methodo de ouvir Missa com piedade e devoção :
«Ensinem muitas vezes e com diligencia a dignidade e excellencia d' este sacrificio, os fructos uberrimos que d'elle se derivam para os que piedosa e devotamente assistem ao santo sacrificio da Missa"· (Cone. de Baltim.

II, 365)

:t.

1 Agnoscite qttod ai.;itis, imitamini quod tractatis, quatenug
mortis dominicac mi~tcrium cclchrantc,, mortiikarc membra Yestra a YÍtÍÍS Ct conc urisccntiis 011111ihus pro.:urctis .
2
Sacpc ac dili~c11tcr d•Keant divini hujus sacrificii dignitatem ac praestantiam, uhcrrimosqui.: fru..:tus qui in pie ac deYote
Sacris astantc;; dcrivl!ntur. Cf. 11011,1, de sacriticio i\Iissae tracta-.
tus : Coslzin, lnstructi1111s on the Mass; Gl)cfiem, Explanation of
the H .Sacrifice of the Mass; Va1wlim1, The l loly Sacrifice of the

Mass.

Art. Ili. Do ministro do sacrificio da
Missa

Examinaremos duas coisas: r .º Quaes são os
que podem offerecel-o ; 2.º quacs são as suas obrigações .
·
I . D:::i poder de celebrar 1

Erros: Os Lutheranos e Calvinistas seguem que todos os christãos são sacerdotes, .e. l?ºr
isso mesmo, tcem o podGr de offercccr sacnf1c1os
a Deus e de consagrar a ceia 2 • Porem, a doutrina
catholica, e, que Christo é o principal ministro d'cste sc1crificio, que os sacerdotes são ministros secundarios, e os fieis só impropria e mediatamente
offereccm.
180. 2. º Tht!sc : .7oõos e só os socerõofes, ordenados seguq.:Jo o rifQI sao, propria111enfe fallando,
os 117inistros do sacrificio õa )tlissa.
.
.
E' de .fé, segundo o Tridenlino que abaixo citaremos.
Só tccm o poder de consagrar a Eucharistin e de offcrcccr o sacrifício da Missa, aquelles
a quem J csus Christo o conferiu ; mas só aos Aposto los e aos seus succcssores no saccrdocio, conferiu
este poder, dizendo: ((Fazei isto cm minha memo..:
ria>i 3 ; porquanto
(8) pelo contexto se vê que somente os Apo~to
los estavam presentes no ccnaculo como conv1 vas
de Christo, e porisso, é muito provavel que a elles
como sacerdotes, e não a todos os leigos, foram dirigidas estas palavras.
178.

1.º

1 S.17wmas, 3 p. q. 82,a. 1, 2,S; Suarer, disp. 77;Bellarmi1111s, 1. 1V, e. 1ti; Droin, q . VI ; Billuart, diss. VII, a. 1- 2 ;
de Au'f11sli11is, th. X1.
· Cfr. Hodge, vol. III, p . 690; Lichtemhe,-ger, th . XI, p.

38.;J.
l
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(b) O mesmo consta dos Padres que entendem
a_s ditas palavras só dos Bispos e sacerdotes. Assim v. gr. S. J11s!i11u (A1:01. J, n. 65) escreve, que
a_q~elle_ ~ue preside aos mnãos, consagra a Euchart~t1a. E claro que por estas palavras se designa o
Brspo ou o sacerdote, porisso que depois se acc~escenta que a communhão era distribuída pelos

d1aco11os.
Do mesmo modo S. C:Ypriano (ep. 4) recommenda aos presbytcros, que visitam os martvres
pr~sos, que foçam isto com muita cautella, «de- ma~
ne1r~ que os prcsbJ~leros que tambem alli offerec~m )Unto dos conf cssores, um por um com cada
?1~c?no se, alternem, pó!rn d'aqui se não desperta1~\· eia» 1. [<, nem ~e otllro modo falia S. Epiphar
mo (hers. 7~J, n. 4): <<Nem aos diaconos se concede fa~er sacramento '.1lgu111 ~~ ordem ecclesiastica,
mas somente qnc scJ<1111 1111111stros dos que se fazem>i2.
D' aqui se vê que nc111 os proprios diaconos, mas
somente os Prcshytcros, e que tccm o poder de consagrar.

(C) Pela praxe da Hgreja, pois consta da histo~ia que os prcsl~ytcros 1:cnctram nos carcercs, :ião
se.~ ~randc perigo Jc v1Ja, e ulli offorcceram o sacnt1~10 da Missa, para confortarem os confessores
d~ fc com ?s s~grados mysterios ; o que seria inteiramente rnutll, se todos, ainda mesmo os fieis,podessem consagrar.
Alem d'isto, no can. 18 do C. de Nicêa, sup-

------

.
. ha ~t presb,Xlt'ri lJl!oquc, qui illi..: upud confessores offe~un_1,_ smguli_ cum s111gul1s diaconis per vkes alternent ne ex h
1

mv1dia conc1te1 ur .
•
oc
2
l\'cque dia ~·o1iis quidi:m_ ipsis ullum in ecclesiastico ordine
sacrament~m confic~rc c_or~Cl'<htur, sed hoc dumraxaí ut eoru
quae perficmntur m1mstrr smt.
'
m

põe-se manifestamente que os diaconos não podiam offcrecer o sacrificio da Missa 1•
(d) Finalmente, pcl~s decretos dos Concilias,
principal~cntc do IV de Laterão e do Tt-~·d.:_ '.'Se
alguem disser que com estas palavras: «f aze1 isto
cm minha memoria», Christo não instituira os
Apostolos sacerdotes, ou que não ordenara que
cllcs e outros sacerdotes offorcccsscm o seu corpo
e o seu sangue, seja anathama» 2 (1.c., can.2).
3. º Resolvem-se as dzjficuldades.
. _
(A) Objcctam os Protestantes que todos os chnstaos
na Nova. Lei, são sacc:_rdotes, hs~dgundo aquelldas i:atavrn· s :
~Vós sois uma creraçao esco 1 a, um sacer oc10 rea 1» 3 ,
e porisso mcsm~ todos podem offercccr o sacrificio da
.Missa.
Resp. Para resolver e~ta dif~iculdadc,, deve distinguir-se um duplo sacerdoc10., nss1111 ~orno e d_uplo o sacrificio prnp1·i,1111e11te dito e 1mpropname11te dzto. To~os
os fieis são sacerdotes impropriamente_ d1_tos, no ~~nt1do
de que podem e devem offcreccr sacn~c1os esp1~1tuaes
a Deus, como S. Pedro pouco antes explicou, e offerecer
os seus corpos como hostia viva, santa e agr;1davel a
Deus, como diz S. Paulo ~ (5 ); mas não sã? sacerdote.s
propriamente dito, e porisso, não podem o~erecer sacncio propriamente ditos, segundo o que se disse na thes~.
(8) l11sislem: vê-se pelos mesmo~ Padres e_ p~la hth~rgia, que o.s mcsm~Js fie_1s. offerec1am o sacrific10 da
Missa; logo, fica de pc a d1thculdadc.
Resp. Dize-se que os fieis offcrecem o s~1crificio da

1

1
«Pervenit ad sanctum magnu~que ~oncilium quod in
quihusJam locis et civitatibus, preshyter1s grauam sacrae comm~
nionis diaconi porrigant; quoJ nec regul~, nec_ con~uetudo !rnd1t,
ut ah his qui potestatem non habent ofleren<ll, 1lh qu1 otlerunt,
Christi accipwnt" .
. .
.
i
Si quis dixerit his verbis : "Hoc tactte m meam comme·
morationcm», Christum non instituisse Apostolas sacerdote-;, aut
non ordinasse ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum, A. S.
.
.
l
Vos autem genus electum, regale sacerdotium. I Petl'.

li,

q.
.

1

Rom. XII,
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2\'lissa, não immediata e propriamente fallando, mas me·
dia ta e impropriamente, e de trcs modos:
(a) geralmrnte, cmquanto são membros da Egreja,
em cujo nome o sacerdote offercce o sacrificio;
(b) especia/111e11le, emquanto assistem ao sacrificio da
Missa e se unem ao sacerdote que celebra ;
(e) mais especi,1lme11le, emquanto cooperam para o
sacriticio, quer ministrando ao altar, quer apresentando
a materia do sacrificio ou dando o cstipendio.
181.

Corol/ario.

Para consagrar validamente, basta que no mm1stro
haja o poder da ordem e a intenção de fazer o que faz
a Egreja~ como o cxplicümos quando foliámos dos sacramentos. Porisso, o sacerdote herejc, schismatico, excommungado ou até mesmo degradado, consagraria valida~ posto que illicitamente.

II. Das obrigações do ministro

1

Fatiaremos das obriga~ôes do ministro :
1 .º Quanto ü cclebracão da .lv.fissa;
2. Quanto applic.1çâ;J dos fructos da Missa;
3." Quanto ao que se dcJJe obserPar 11a celebração da Missa.
r 82. r .ºDa obrigação de celebrar: esta obrigação pode nascer ou da ordem ou do otficio:
Em razão da ordem:
(A) Todos e cada um dos sacerdotes, qLie não
estão legitimamente impediLios, são, por direito divino, obrigados a celebrar, pelo menos algumas
vezes. E' opinião commum ~; porquanto
0

1
S. Tlwm. :l p. q. Hi, a 1o; Suarei, disp. 80; S. Alphons11s, !. VI, n. :i13 e scg.; Ko11i11gs, n. 1320 e seg.; Afarc, n. 1602
e seg.; Lehmk. n. 1~p e scg.; S.1be1ti, n. 707 e seg.; Müller, §

21.
2
Isto negaram· no, na verdade uiío pnucos theologos antigos, V. gr. S. Uo11al'<'llllll\I, G,1brid, c.wt.mo, Lugo. Comcudo
todos conseguem que o sa..:crdotc que n·.mca celebra por mera
preguica e nci•ligencia, commcttc l)Cl"êaclo 1-'.•ravc. Cfr. Pesch, n.
938. '
"' ..
'

(8) cada um é obrigado a exercer, ao menos
algumas vezes, o officio que tomou sobre si; mas é
officio do sacerdote, o offerecer o sacrificio, segundo as palavras de S. Paulo: 1(Porquanto, todo o
Pontifice ... está constituido para offerecer dons e
sacrificios pelos homens" 1 (Hebr. V, 1).
(8) Alem d'isto, o Trid. abertamente declara:
(( Christo preceituou aos Apostolas e ao seus successorcs que offerecessem sacrificios segundo estas
palavras: Fazei isto etc. ». 2 Sess. XXII, cap. 1.
(B) Porem, quanto ao numero de vezes que
esta obrigação urge, e:i: se não consta tão claramente; comtudo
(8) segundo o decreto da S. C. do Concilio
( 1 G96), «aquelle que sem causa justa não celehrou
tres ou quatro vezes no anno, pccca mortalmente
e pode ser punid0 pelo bispo))J;
(b) Alem d'isso, segundo a opinião commum,
pecca gravemente aquellc que, sem razão, ditfere a
celebração alem de seis mezes; venialmente o que
sem motivo deixa de celebrar nos domingos e dias
de festa 4 •
1 Omnis namque Pontifex ... pro hominibus constituitur ut
otferat dona ct sacrificla.
i
Christus Apostolis eorunque successorihus ut offerrent
praecepit per ha:c verba : Hoc facitc etc.
J
Qui sine justa causà, ter vel q11ater in anno non celebravit, peccat mortaltte1·, et potest ab Episcoro puniri.
'1
Nos primeiros seculos da Egrcja não se celebrava missa
toJos os <lias, mas sú nos domingos, como se infere com probabilidade da l Cor. X VI, "• e de S . .Justino (1\pol. 1, tl7), o qual
tra..:rando das rcuni(ícs chnstiis, só falia Jo domingo; e com certeza que o furor das pcrsegui~<Ícs frequent<:s, não pcrmittia a celebração quotidiana; porem, já no terceiro seculo esteve cm uso
o celebrar tres iiias na semana, isto é, no domingo, quarta e sexta feira, como se \'ê de Terlulliano, de Oratione. A estes se accrescentou pouco depois o sabhado, S. Basilio (Ep.289 ad Cresarcam). No tempo de S. Aiwstinho eram ,·a rios os costumes das
egrcjas, porque como elle (ep. 54 ;;d Januar.) diz: «Alibi nullus
dies praetermittitur quo non efferatur, alibi sabbato tantum et Domini..:o, alibi tantum Dominico ... Comtudo 1 no sexto seculo, já pre-
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Porem, afim de que na praxe os sacerdotes se
estimulem a celebrar todos os dias, meditem muitas vezes n'estas palavras de S. Boaventura 1: ccO
sacerdote que não celebra, quanto está da sua
parte, priva a SS. Trindade de louvor e gloria, os
a:1jos de alegria, os pcccadores de perdão, os justos do auxilio e gra~a~ os que estão no Purgatorio
de rcfrigerio, a Egrcja de Christo de beneficio especial, e a si mesmo de medicina e de remedia
contra os peccados e enfermidades quotianas».
183. Em raz.ão do)!ficio: Todos os pastores
de almas são obrigados rnb gmvi a celebrar Missa
em cada um dos domingos e festas de preceito; porem, se alguem estiver legitimamente Íflll?edido, é
obrigado a supprir por outro. se isto fôr p'ossivel.
A razão é, porque n'estes dias os fieis são obrigados a ouvir Missa sub gral'i; mas não podem satisfazer a este preceito, ~e os pastores, ou por si
ou por outro, nCto celebrarem Missa; logo.
Alem d'isso,pcr accide11s, o pastor pode ser obrigado a celebrar, v. gr. se urgir a necessidade de
consagrar para ministrar o viatico, se os fieis pedirem a Missa por C>L\:asião de excquias etc. ·
valecia o uso de celebrar todo.; o~ ,fi;is, comn cnnsta ex Ordine Ce/a,ç1i: e ate por muito,; sc..:11)0,;, até nos t<:mpos de Alexandre II
(1o61 ), era pcrmittiJo cclclir:ir muitas mis,;as só n'um dia, a arbitrio de qualquer sacerdotc.(Cf. ,'\lorte11e, oh.cit. 1. 1. e. II. a. 3·
,\1'lrtig11y, oh. ci't verbo Messe; :1111eric.111 Eccf. Revzew, · mart'.
·
18fo, p. 11~1 e scg.)
1 Sacerdos qui non cl'lchrat quantum in ipso est, privat
Trin_it~tem laud_e, et. glori;i, ang~los la•titià, pcccatores veniâ, 1ustos
sub~1d_10 et ~r<~t1a, 111_ l'uq.;atorI? existente~ rt;,frigerio, Ecclesiam
Chnstl spec1ali henehc10, ct sc1psum mcdicma et remedio contra
quotidiana peccata ct infirmitatcs. l>c pracparat. ad Mis. e. 5.

2.º Da
1 84.

applicação da

~Vissa

1

Regras geraes :

(A) Pode distinguir-se um triplice fructo da
Missa:
(8) fructo geral de que participam todos os fieis,
principalmente os que assistem á Missa;
(b) fructo e!;pecial ou medio, que o sacerdote
applica cm particular a pessoas determinadas;
(C) fructo especialíssimo que pertence ao sacerdote cclcbrnnte e que lhe é proprio.
(B) O fructo geral percebe-se sem alguma applicaçáo especial, porque um tal fructo, applica-se
implicitamente na intenção geral de celebrar, segundo a mente da Egrcja.
Do mesmo modo, o fructo especialíssimo é sempre percebido pelo sacerdote, com tanto que tenha
intenção de celebrar segundo a mente da Egreja;
é todavia melhor que o sacerdote tenha na intenção o fim especial, v. gr., a acquisição de tal virtude, para assim receber fructos mais copiosos.
Porem, para se obter o fructo especial, é necessaria a applicação do cdebrnnte; porque o sacerdote, como ministro de Christo, pode livremente,
dispôr d'aquelle fructo e applical-o a quem quizer.
Porem, se não fizer nenhuma applicação especial,
este fructo accresce o thesouro geral da Egreja.
(C) Para ser valida a applicação de Missa, requerem-se tres condições:
(8) deve ao menos fozer-se antes da segunda
consagração, porque o effeito do sacrificio produzse no tempo em que se effectua a acção essencial
da Missa, porisso muito mais provavelmente no
1 S. Afpho11sus, 1. VI, n. 334 e seg.; Ko11i11gs, n. 1318)eg.;
Jfarc: n. 1 \16 e sei;.; Lehmk, n. 187 e seg.; Sabetti, n. 705 e seg.
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proprio instante da consagração. E' todavia conveniente determinar a intenção antes de começar
a Missa.
(b) Deve ser ao menos habitual, ísto é, havida
antes e ainda não retratada porque a applicação
tem-se por modo de doação verbal, a qual, uma
vez feita, tem valor cmquanto não fôr revogada.
Porem, se algucm esquecido da primeira intenção,
fizer uma nova intenção esta terá valor, porisso,
que é predumi11a11/e. Geralmente tem valor a segunda, a não ter formado a primeira intenção de
modo que quizcra que ellc prevaleça, ainda que
por esquecimento houvesse de mudai-a.
Porem, na duvida, basta que o sacerdote a applique por outra vez por aquelle a quem não foi
applicada a Missa Ja primeira vez.
(G) deve ser determinada, ao menos implicitamenle, porque o fnh.: to não pode ser applicado a
pessoa indeterminada. Tem valor a applica~ão_ se
se disser: offerc\<> por nquellc que foi a pnme1ro
a dar o estipendio, por aguei le que estâ escripto
em primeiro togar no livro das Missas, por aquelle cujo nome estü cscripto no livro das fundações
para este din 1 pelas almas do pnrgatorio, por aque_lalma que precisa de auxilio especial ou que é mais
grata Deus etc.
:\ão tem aqui valor o modo de applicar «otfercço para que o mesmo Deus applique etc.» 1,
pois pertence no sacerdote o determinar a coisa_.
Tambem não tem valor a applicm,:ão sob condição futura contingente, v. gr., offereço por Pedro, se este úmanhã restituir.
Se alguem tiver colligido muitos estipendios,
nem s0ubcr por quem e por que ordem foram da1

Offero, ut Deus ipsc appli.:ct ct.:.

dos, basta dizer as Missas, segundo a ordem d'aquelles que deram o estipendio.
185., R_e!fras especiaes qu_anto ao estipendio.
(A) E hc1to receber o esttpendio para celebrar
a Missa, não ~orno quasi preço da consagração,
~as como mezo de sustentação t, pois é justo que
vivam do altar aquclles que servem ao altar.
Quando se recebeu o estipcndio nasce a obrigação de fustiça, pois recebendo a ~biação, 0 sace_rdote promcttc, porisso mesmo, que ha de appltcar o tru~to espcci~I da Missa a tal ou tal pessoa, e se nao cumpnr o que promettcu viola a
'
justi\·a e é obrigado á restituição.
A q11a11tidade do cstipendio deve ser determi1

A .:oisa .: d c.;la_raJ fl assim por U'll exemplo : Se um pin·.º voto _de pintar de w_aça em ob_sequio d'uma egreja,
nao ohr.m.1 ccn:itr.1 o \O~o, se p7d1.-a á Ei;tre1a as despezas necessana s rara as !rnta s, a tela e ate mesmo o preciso para a sua sust enwça<! ; a~stm do mesmo modo o sacerdote não obra contra
o prec~tto de d:1r de gra~a o que rcc~he_u de graça, se receber
dos fieis ~ que. ~ nccessario para o sacnfic10 ou para a sua honesta
sustcnt açao ...\Cfr . L11g?, d1sp. X~f, n . 13-1 4 ). E isto pode na
verdad _c _colltg1r-sc da orrf!em d<> est1pc11dio. A saber, os fieis quan d~ pos11_1varm:ntc se rcumam para faze r: os Sacrificios, offerecia m
pao e vmho,. e guan.lavam as outras coisas para seu proprio uso.
Porem . dcr<~J s pr~valcceu o costume que se offerecessem outra s
.:01sas, isto L', a zctte, i;icl, fructos e!c. ao altar, para comrnodidade do sa ccr·dote, t: ate tambem o d111he1ro e_ra primeiramente Ian\·ado ~" t!~csouro, d epois começou a ser oflerccido no proprio altar, nan so p;1 ra o sa,·crdote celebrante, mas para os cleri,.;os cm
commum . Porem, .:?~1<'. pelo andar do tempo cessasse a vida .:ommum dos d..:ngos, 101 t1r3Hla uma certa parte dos hens da Egreja
para a~cmlir a susrcntaçao de cada um dos sa.:crdutes; e cerca do
~e' : \Ili mtrol~UJ.JU-se o . costume dos sacerdotes receberem donau,·os d~1s fi eis, que pedrnm para lhc.s sere m applicados em esp c.::_1al os tru.:tos da Missa. Com tudo, isto não foi permettido sem
J1thculdadc, affirmando alguns que era simonia · comtudo esta
rrnxc foi tolerada pela Egre_ia, tornou- se commu~ e foi approvada j)Or S .. Thomaz o qual d_iz: «Sace~d~s, non accipit peccuniam
q~as1 prcuum conse~rat10!11s Euchanst1re, hoc enim esset simomacum, seJ q~1.as1 s11pendium snre su~tentationisu (2. 2 . q . mo,
a . :z, ad 2 ). _Ct. Be11etj.. X!~', de Missa:: sacrific. 1. III, e. 21;
Gc:yer, de M1s~arum s11penJ11s, J\.1ot;unt . 186..f ; B.trbier de Alontauft,_ La qu esuon des messes, Rome, 186~; Le c.111011istc co11temporm11, o.:t. 18q1, Jan . 1892 etc.
Thcolol)ia ·oogmatiça-Vol. 6.0
18
•

t c~r hzer_a
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nada pelo Bispo, segundo os varios costumes dos
logares ; e todos, quer regulares, quer seculares,
devem estar pela taxa determinada pelo Bispo.
Porisso, não é permittido exigir este estipendio
acima do preço; comt11Jo, pode o sacerdote receber
mais, se fôr espontaneamente offcrecido, ou tambem se se exigir trabalho cxtraordinario, v. gr.
para celebrar a l'vlissa a uma hora inconveniente,
mas de maneira lll"llhuma pela Missa que deve ser
<.:clebrada em altar privilegiado, cm togar miraculoso etc.
Tambcm rcgularmeutc não deve acceitar-se
cstipendio inferior ú taxa estabelecida, afim de que
uma tal praxe se não torne nociva aos saccdotcs.
(C) Devem celebrar-se tantas missas quantos os
estipendios que se rcn·heram, e, segundo a opinião mais provavcl, pl'ccaria gravemente aquelle
que lambem dt:i:'\assc de celebrar uma unica Missa, porque a gravidade da materia não deve medir-se cm ordem ai> estipendin, mas com relação
ao fructo da Missn de que fica privado o que deu
a esmola.
Do mesmo modo devem cumprir-se as condições do contrado quamo ao tempo e outras circumstancias. Poris~;o, <lL] ucl le q lle promctteu celebrar cm altar privilegiado~ ná:; s<.itisfaria á sua obrigação, celebrando 11'11m outro altar. "'.'\cm pode darsc compensação, l11crnndo a inJuigcncia plenaria
applicavcl ao dcft111do .
O costume q11c existe em muitas cgrejas da
America de colligir lima somma pingue de dinheiro no dia da ComlllL'lllora~·ão dos fies defunctos e
de celebrar uma Missa por toJo, pode tolerar-se,
çom tanto que se colloLlllC a tabclla na egreja, pa-

ta que os fieis fiquem certificados a este rcspeiro •.
. (Q) Aquelle que depois de receber o estipend10, d1tfcre a celebração notavelmente, pccca gravemente.
Porem, a dilação notavel depende da intenção
dos que dão o estipendio e das circumstancias.
(a) Se a Missa _tiver sido offerccida para impetrar alguma grnça instante, sub graJJi deve celcbrarsc dentro do tempo prefixo, aliás deverá restituir-se
o cstip<.•ndio.
(b) :--las Missas que devem celebrar-se pelos
q_uc fall?ccram lia policn, a demora d'wn me{ sena considerada grnve, a não se estipular directa ou
inJircctamcn~c o ~ontrario, como succede v. gr.
quando se dao stmultancamente muitos estipendios;
(C) quanto ás outras Missas pode tolerar-se a
demora de dois me\es.
(~) A obrigação de celebrar pelo estipendio
recebido, pode ser satisfeita por outro sacerdote
mas. n '~ste caso dcvc dar-se a este o estipendio'
por mte1ro, a não ser que o excesso tenha sido dado no intuito da pessoa, ou no caso do outro sacerdote, sem ser rogado, de sua livre vontade
perdoar o excesso 2•
'
~em é ,l~cit~ aos Bispos, sem licern;a especial
da ~anta Se~ tlrnr alguma coisa da esmola das
!\'lissas, que é costume dar-se nos sanctuarios mais

274

1 S. Co111r . Cone. 27 Jan . 187-.
.
z ~- C. Cone . . •~1 de jan . 186§ ap. Acta S. Sedis, IV, p .
SJ7. Porisso, os admrn1strado~es das egreja>, das esmolas dadas
rara .:clchrar. as Missas, I~ada podem tirar para as dcspezas dos
alta'.·cs, das vi.:t~s cti.: . a nao ser que não haja outros rendimentos
e . neste .:aso su, podem reter aquillo que se Basta n'um sacrifi.,;10.
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celebres, ainda mesmo para se prover ao seu de..
coro.
(F) E' prohibida toda a cspecie de negociação
com relação ao cstipendio das Missas.
Segundo a Bulla Aposto/icae Sedis encorrem
em excommunhão latae senlentiae reservada simpliâter ao Homano Pontífice, os que «colligem esmolas de maior preço para as Missas e d'ellas tiram lucro, fazendo-as celebrar nos togares, onde
os estipendios costumam ser de menor preço» 1.
Alem d'isto, segundo o decreto da Sagrada Congregação de 1874 1 , tem sabor de ganancia torpe
o modo de obrar de alguns editores ou negociantes, que por meio de convites publicas e premios
ou por outro qualquer modo, colligem esmolas de
Missas, e as distribuem por sacerdotes para as celebrar, não dando-lhes a respectiva esmola pccuniaria mas livros ou outras mercadorias.
E nem pode cohoncstar-se este modo de obrar,
ou porque se celebram tantas Missas quantas foram as collcctas, ou porque d'cste modo se vae
acudir ás necessidades de sacerdotes pobres que
precisam da esmola das Missas, ou porque o lucro
d'alli colhido se consume cm instituições pias.
Por esta razão, não e permittido cooperar para este commcn.:io torpe, quer dando os estipendios,
recebidos dos fieis a negociantes ou a outros collectores, quer <.H.:ccitando o onus de celebrar as
Missas por livros ou <Httrns mercadorias.
Nem todavia obram illicitamcnte os sacerdotes que recebem pelas \lissas celebradas, em vez
t
Colligcntes clecmo~ y nas majoris pretii pro Missis, et ex
eis Iucrum captante s, t'a,· i~nJ•• cas cclchrari in toeis ubi Missarum
stipendia minoris prcti i esse so lcnt.
1 Cf. C.111011i.< t l' t' o11tc•111por,7i11, aoút-scpt. 1893 1 p. 553; Anctkçt,1 eccle., aus . l~~it), !' · 37., .

de estipendio, livros ou outras mercadori_as, com
tanto que mão haja negociação ou espec1e de lucro torpe .
E até segundo o decreto de 25 de m~io ~e
1893: ccSe alguem da ordem s~cerdotal d_elm_q~1r
contra os decretos acima enunciados, ficara su1e1to
á suspensão a divinis reservada. á Santa ~é, e ip~o
f aclo incurrenda : porem, ~ clcngo que amda nao
estiver iniciado no sacerdoc10, fiyue do mesmo modo sujeito á suspensão quanto ás ordens recebidas
e fique porisso mesmo inhabil Pª'.ª rec_cber as.ordens superiores: finalmente os leigo~ fiquem ligados por excommunhão latae se11te11tzae reservada
aos Bispos»•. Finalmente, por fo:ça
mesmo.decreto, sob grave preceito de obcd1encia, deterrnmase «que para o futuro todos e_ cada um ~os beneficiados dos togares, que estiverem obngados a
cumprir os onus das Missas, q~1er ec~lesi~sticos
quer leigos, entreguem aos propno~ ordmanos, no
fim de cada anno, os onus das Missas que restarem e aos quaes não tiverem satisfeito. . Porem,
os Ordinarios distribuirão primeiramente as intenções das Missas recebidas com o estipendio correspondente entre os sacerdotes seus subditos ... e as
outras ou as entregarão á Santa Sé ou aos outros
'
.
.
Ordinarios, ou tambcm, se assim o qu1zcrem, aos
sacerdotes das outras dioceses, com tanto que sejam seus conhecidos e inteiramente probos, e façam os legitimes documentos dentro do tempocon-

?o

1 Si quis ~x ~ace~d?t~li ordin~ contra cnunciat.a decreta ~e·
Jiquerit, suspens1?m a ~n·mas ~ · Sed1 reservatae et 1pso facto y~·
currendae obnox1us ent : clencus autem sacenl?llO non.ui:im m1tiatus eidcm suspensione quoaJ. susceptos o~dmes . rec1i:1enJ.os:
Iaici demum excommunicatione latae sentenuae Ep1scop1s reser•
vata obstringantur.
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veniente prefixo, d'onde conste que foram exactamente celebradas». t
186. _Regras q11a11/o ás _,lfissas de fundação :
(A) Os sacerdotes sernlares não podem receber
onus perpet~1os de ;\i1issas, sem previa consentimento do Bispo, e os regulares sem licença do prel~do re$.ular. :-i Isto mesmo foi sabiamente prevenido, afim de que os Bhpos podessem examinar
qu~r .as rendas designadas, quer a possibilidade d~
satisfazer a este onus perpetuamente.
(8) Em cada uma das egrejas seculares e rcgular~s haja catalogo ou tabdla dos onus que foram impostos .perpetuumcnte ou por um tempo
certo e dctermmado e respectivamente acceitos
e que alli mesmo no sacrario se conservem o~
livros, n'um dos quaes se inscrevam os onus perpetuos ou temporaes~ e no outro as Missas ma1~uaes e. a_dve11ticias, juntamente com a annotação
fiel e d1stmcta de que tudo foi cumpridon. (Cone.
de Ba11.:111, 37 1 ).
•
(C) Observem-se cuidadosamente todas as condições do tempo e do Jogar. Se faltarem os rendi• 1 lJt in po-;tcrum omncs ct ~ini-;uli uhi•iuc locorum benefic1a11. ·.. aut_ u~cum~L~c ad .M1ssarum onera implcnda obligati, sivc
ec·..:lcs1a~t1c1 s1vc "1_1c1, 111 h1w cuju-;lil>ct anni .\1issarum onera, qure
reliqua sunt., ct l]Ulhus 11011 ~atisfc.:cerint, propriis Ordinariis tradant. .. Ordmaru aute111 ac.:eptas Missarum intentioncs cum abnc:..o stip_cndio_ prirnum :listrih_11e111 int_cr s cc~dotes sibi s~1bjcc
tos ... alias d cm de aut S. Scd1, aut al11s Onlmarus commtttent
aut ctiam, si vclint, ornnll1ue cxccptionc majore:;, ct legitima do~
curnenta cdant mtcr pr;_1chxu111 congn1um tem pus, quibus de exacta earumdem sat1sfoc11onc constct.
2
.
. Attendam l~'-'.,mcsn!" modoº' sacerdotes ao que dispõe
o Cmcrm_iatens1s (1:-itu): •«ensuerunt Palres cjusmodi fundationes_, n:ia~1mc _quando sunt pcrpcluae, cum magna cautela, ob pecu!iarta m qu1hus ~·crs_amur rcrum adjuncta ct nonnisi in casibus
spc_ciahtcr ah Ort!lllal'loapprohandis, esse admittcndas; ea etiam
rat1onc, ut pro Missa pnl'ata saltcrn q11inqu:1i-;inta scutatorum, pro
cant_ata . vero centL~lll scut:!torurn prius exista!, curante quoque
Ordmano, ut cond1t1011es lundationum admussim adimpleantur•
(Cf. Acta C. Balt. li, p. 31~1).
· .

tnentos no todo, sem culpa do pastor, não é obrigado a celebrar as i\lissas; se cm parte, e nada a
este respeito estiver determinado na fundação, por
meio do Bispo, dirija-se ú Santa Sé, pois só ella
pode fozcr a reducção dos onus das Missas, segundo a Constit. Cum Saepe de U rb::mo VIII.
187. Regras quanto á Missa pro populo:
(A) Por direito commum, os Pastores de almas
são obrigados sub gravi a applicar a J\tlissa pro populo cm cada um dos domingos ou dias festivos de
preceito, ainda mesmo dispensados 1. Porem, sob
o nome de pastores entendem-se:
(a) Os Bispos que governam as dioceses, mas
não os Vigarios Apostolicos, nem os Bispos meramente titulares, se ao mesmo tempo não tiverem a
administração da sé vaga ou suspensa, ou forem
administradores de diocese canonicamente erecta,
mas não os vigarios capitulares ;
(b) Os abbades que tecm jurisdicção quasi episcopal sobre o clero e sobre o povo com tcrritorio
separado ;
(C) Os parochos propriamente ditos, quer seculares quer regulares, quer amovíveis, quer inamovíveis, ou tambem vicc-parochos que foram deputados para supprir o otficio do parocho.
(B) ~os Estados D'J1idos, não sendo as parochias canonicamente erectas, os pastores não são
strictamente obrigados, nem por justi~a nem por
caridade, a applicar a ;l\·lissa pro populo; <e com tudo,
sendo isto muito conveniente, por caridade, exhortamos instantemente a todos no Senhor, que façam

t

A ennunh!raciío d'cstes dias encontra-se na Ordine divi-

ni OJ.!icii. í:lc.
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por cumprir este munus tão ntil ao povo e tão caro a Deus» 1,(Syn. Balt., 35).
(C) A obrigação de applicar as Missas pro populo é pessoal, e deve ser rnmprida pelo proprio
pastor, a não haver uma razão grave, como é a
enfermidade, uma longa ausencia, etc. ; mas é ao
mesmo tempo real, de maneira que os que estão
legitimamente impedidos, são obrigados a celebrar
por outros, dando-lhe o estipendio. E se assim se
não fizer, appliquc-sc quanto antes a Missa pro populo (S. C. C. 14 de dez. de 1872).
A Missa pro pop11lo deve regularmente celebrar-se na egrcja purnchial : porem, no caso de estar legitimamente m1scntc, o pastor pode satisfazer á sua obrigai,:ão onde estiver. Nem se requer
a Missa solemne, mns b<1sta a prirnda. Se alguem
ti ver a seu cargo duas pnrochias distinctas, deve
applicar duas Missas, mas não assim o Bispo, se tiver de reger duas dioceses. (Cf. Encycl . ]11 Suprema, 10 de junho de 188:.!). Porem, se a solemnidade da festa se transferir para o domingo proximo,
os pastores são obrigudos a applicar a Missa pro
populo no mesmo dia cm que se celebra o ojficio
da festa . Porem, se se tra nsfcrir não ~ó a solemnidade mas tamhem o otlicio Jn festa, basta applicar a Missa no domingo para o qual é transferida 2 .
1 Attamen cum i.I vnlJe decc;it ex caricare eos omnes enixe hort:tmu r in _Do mino, ut id muncris adco pop1Jlo utile Deoque
charum exscqu1 pe ri.:ant .
2
Se os parucho s s ~ virem ~m grave penuria o bispo pode
conceder-lhes que rc.:dwm .º es!lpenJio no domingo ou dia de
fe~ta, do qual carecem no d111 da semana, mas com a condição de
oflerecerern a Missa pr1J populo, dentro da semana.

3 .0 Regras que devem obsen•ar-se na propria
celebração
188. Quanto ao tempo:
(A) Por direito commum não é licito celebrar

antes da aurora ou depois de meio dia ; o que deve entender-se no sentido de não se acabar a Missa antes da aurora ou ao menos começar na hora
do meio dia. Porem, n'csta região 1• geralmente,
por força do indulto apostolico, os bispos concedem a faculdade de celebrar uma hora antes da aurora ou depois do meio dia. Alem d'isto, é permittido antecipar ou protrahir o tempo da celebração:
(a) em caso de necessidade, v. gr. para levar o
viatico a um moribundo ;
(b) quando ha causa racional, v. gr., para que
os artistas possam ouvir Missa muito de madrugada, quando, não se fazendo assim, grande parte
do povo ficaria sem Missa, ou por motivo de uma
jornada ou d'uma festividade mais solemne, etc.
Fora d'estes ou semelhantes casos, seria peccado
mortal o celebrar uma hora antes ou urna hora depois do tempo prefixo.
(8) Deve, na celebração da Missa, evitar-se a
pressa que causa cscandalo, a prolixidade que causa fastio. E assim ninguem ouse celebrar Missa
em menos d'um quarto d'hora, nem a prolongue
alem de meia hora» 2 (C. Bali. n. 363).
189. (A) Quanto á binação. Geralmente, excepto o dia de Natal do Senhor, só é licito o ceieA America do Norte.
!taque ne quis infra horae trientem Missam ahsolvere ;iu.
dear, nec ultra d imidiam horam producat .
t

1
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brar uma só vez no dia '· Comtudo, nos domingos
ou festas de preceito, é pcrmittido binar:
(8) Quando o prcsbytero tem duas parochias e
u povo n<ío pode reunir-se na mesma egreja;
(b) quando ha uma só cgrcja e todos os parochianos não podem reunir-se ao mesmo tempo na
mesma Missn ; e até mesmo n'csta região 2, por
força do indulto especial, quando se torna muito
utii aos fieis, que o sacerdote por duas vezes celebre duas Missas no mesmo dia. Todavia, uma tal
fac.uldade de binar, deve exercer-se sob a dependcncia do ( )rJinario, a quem pertence o julgar sobre a verdadeira utilidade, e sómente á falta de outro sacerdote qtw possa celebrar a segunda Missa.
Porem, quando algum sacerJotc celebra duas
Missas, não pode receber dois cstipcndios, a não
ter indulto especial. Porem, no dia de Natal é permittido receber Ires estipcndio,, porque nssim o
tolera o costume. (CL C. Ba/J. n. 103 e scg.,
A pp. da bina~ão, p. :.!43).
190.

Q11a11lo ao togar.

Por direito commum não é pcrmittido celebrar
senão n'uma cgrcja consagrada ou pelo menos benzida. Comtudo, nos Estados l inidos, por virtude
de indulto apostolico, os Bispos costumam comnrnnicar a faculdade de cckhrar usub dic ct sub
terra, in loco tamcn deu:ntí , si alitcr celebrari non
possit,,.
Mas tudo isto deve entender-se com as restricçõcs accrescentildas pelo Concilio de Bali. II,
362, onde diz: «a nenhum sacerdote é permittido
celebrar Missa cm casas particulares, a não ser
--,--Em l'ortugal , por indulto cspe1.·ial (la Sunta Si!, é permittillo celebrar trcs miss:i s no dia do' fiei ' defuntos, n5o se podendo todavia re;.;d1c;r a e s111ola sen:ío J'uma. (N . '/'.)
~ o~ Estados- UniJos.

283

nas estações e nos edificios que o Ordinario designar e quando se dão os exercícios da missão longe da cgrcja )) t.
N. l3. Quanto ás outras coisas que dizem respeito a cgrcjas, calices, vestes sagradas e outras
cerimonias, vê no Compendio da Sagrada Litburgia i.

Art. IV. Do sujeito do sac•ificio
da Missa

3

Sujeito do sacrificio da Missa são todos aqucllcs por quem pode offerecer-sc ou applicar-sc a
Missa.

I. Dos vivos

Ex se, o sacrificio da Missa pode ser otferecido por todos os vivos, assim como tambem o sacrifü:io da cruz foi offerccido por todos. Porem,
por direito ecclesiastico, ha algumas rcstricções.
Quanto aos fieis, não ha nenhuma difficuldade;
porquanto, a Missa pode ser offcrecida, tanto pe1 :'\ulli sa..:cnloti licerc Missam celehrare in redibus priva.
tis, nisi in stationihus, el in a.:dihus quas OrJinarius designa1·c rit,
aut dum actu missionis exerciti1s procul ah e.:clcsia dat operam
i
Todavia, entre outras coisa~ notem-se estas: «Sacerdotes,
q11amdiu .\ 1iS'am leg_u nt, vel ;.;_anunt, nunquarn. ab alta ri des.:endan,
n isi quando 1d prre..:1p11 Rubrn:a, aut aJ co n..:1onem astanttbus habcndan1 . H inc nullomodo id fa;.;ere licec, ad prc.:es etiam ab OrJinario quacumque de causa pra:scriptas seu latino seu vernaculo
rccitandas. ! la: namque ante \'el post Missam recita ri Llcbent. Fcrtur vera, quoJ non sine maximo animi dolore acccpimus, nonnullos aliquihus in locis esse saccr,\otes, qui intr1' ;\li ssa rum solcmnia, ab altari recedam, reJemque sacram circumcant, e singulis
tidclibus eleemosynam pctcntcs. Quem turpissimum abusum, Ecclesi:c sacrisque ejus ritibus injuriam, quique Catholicorum ruborem ct indi~nationem, Acatholicorum vero irrisionem el contemptum provo~at, reprobamus et prorsus extirpan<lum decernimus.
Qua in re singulorum Episcoporum conscientia oneratur». (C.
B.1/t. li, n. 364). Um tal abuso foi novamente condemnaJo pelo
C. Balt . Ili, n. 2q:l .
J
S11are:;, J·i sp. 78; L11f?'O, disp. XIX, se"·t. 10; Dru11i11, q.
VII, e. 1; Lehmk. n . 175 e scg.; },farc , 1601.
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los justos, como pelos peccadores; porem a difficuldade está quanto aos excommungados e infieis.
191 . 1 ." Dos cxcommungados:
(A) E' opinião mais provavel que é permittido
offerecer o sacrificio da Missa pelos excommungados tolerados, porquanto, segundo a Constit.
de Martinho V. uAd vi/anda scandala», é permittido communicar com cllcs ainda mesmo in divinis·
toda via, uma tal concessão importa o privilegiod~
offercccr por cllcs orações, ainda mesmo publicas
. mcs mo o sacrificio da Missa ; logo.
'
e ponsso
(8) Porem, se se tractar de excommungados
não tolerados ou vitandos, não é licito offerecer por
cllcs, cm nome da Egrcja, porisso que a Egreja,
excommungando-os, tem intenção de privai-os
d'aquella~ graça s que provêm dos suffragiosrpublicos; ponsso, não é lióto receber o estipendio em
favor d'cllcs.; todavia, o sacerdote pode, emquanto
pess_oa. partH.:ular, offcrecer o sacrificio por elles,
e pnnc1palmcntc pela sua conversão o que faz na
Missa que tem a cclcbrnr, como ob~a boa privada.
192 . 2 . º

Dos infieis.

Pode tambem offcrccer-se o sacrificio da Missa por modo de dcprecação (isto é, com intenção
de que se convertam e arrependam) pelos infieis e
a fortiori pelos cathccumcnos. Porquanto, S. Paulo pede aos fieis que orem publicamente • pÓr todos os homens, pelos reis e por todos aquelles que
estão na sublimidade11 1 ; a maior parte~dos quaes,
•
n'aquelle tempo, eram infieis.
Consta tambcm da resposta do S. Officio de
1865, onde se declara que a Missa pode celebrar• Pro omnibus hominihus, pro

sublimitate sunt . / Tim. 11,

1- 2 .

re~ibus

se, recebendo-se estipendio, por intenção dos Turcos e de outros infleis, uma vez que não haja escandalo, e nada de especial se accrescente na Missa, e nada de mau e de malicioso haja nos infieis
que pedem a :\1.issa. Prohibiu o S . OJ!icio em 1837
que se offerecessc a Missa pelos gregos-schismaticos, se não constar expressamente que a esmola
é dada pelo schismatico, para impetrar a con versão á verdadeira fén 1•
E isto foi, na verdade, estabelecido, para que
se não dê a alguns occasiáo de pensar que a religião schismatica tem o mesmo valor que a religião
catholica.

II. Dos defunctos
1 93. 1

.º Princípios geracs:

Entre os defunctos, uns estão reinando no céu
- no .mfcrno e outros no purgatorio. '
outros estao
(AJ O sacrificio da !vlissa não se offorece pelos
sa11los, não tendo elles que satisfazer pelos peccados nem que adquirir graça: mas offerece-se em
honra dos santos, para se darem graças a Deus
p~las suas victorias e para implorar o seu patrocimo e para que elles se dignem interceder por nós, celebrando nós a sua memoria na terra.
(8) Alem d'isso, a Missa não pode ser offerecida pelos condemnados, achando~se estes constituidos cm estado de eterna condcmnação e sendo incapazes de penitencia.
(C) Offcrece-se, piedosa e utilmente, o sacrifi.
cio da. Missa pelas almas que estão detidas no Pur-

gatorzo.
E' de fé, em virtude da definição do Concilio

et omnibus qui in
1 N..
.
.
1s1 expresse const~t eleemosynam a schismatico praeberJ ad 1mretrandam çonrer1>1onem ad veram fidem .
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Trid. que declarou : e< Se alguem disser que o sacrifício da Missa ... , não deve offerecer-se pelos
vivos e dcfunctos, seja anathema 1 ( sess. XIII,
Can. 3).
l)

(a) Escript.:
Porquanto, lê-se no livro segundo dos Machabeus XIX, 43, que Judas enviara doze mil drachmas
de dinheiro, para que fosse offerecido um sacrificio pelos pcccados dos mortos ; mas se os sacrifícios da antiga lei eram efficazcs para suffragar as
almas dos defu1Klos; a forliori tem o mesmo valor o sacrificio da N. Lei ; logo.
Os Prote->tantcs não admittcm na verdade este livro inspirado, mas não pod~m negar o' seu
valor historico, e basta i~to para mostrar qual foi
a antiga fé dos Judeus üccrca das orações e sacrificios pelos dcfunctos.
(~) Ra'{_áo Thcul.
. O sacrifício da Missa é satisfatorio e impetratono, mas, sob um e outro respeito, pode aproveitar
aos mortos. Emquanto satisfatorio, obtcrn dircctamente a remissão da pena, emquanto impetratorio
o b tem graças para os v1. vos, pelas quaes sáo exci-'
tados <i pratica de boas obras cm favor dos dcfunctos; logo.
1~14· 2." Ref{ras praticas". Ignorando-se inteira1:-i~n~e qu;_~es são aqu:lles que estão no Purgatorio,
e licito ollcrecer a Missa por todos os defunctos
a não haver prohibição especial da Egreja. E n~
verdade, é regra geral da Egreja, que áquelles a
quem deve ser negada a se1mltura ecclesiastica se
,
'
?evcm negar lambem os suffragíos publicas. Por
I~_s_~_() sacerdote niío pode offcrcccr publicamente

o sacriticio cm nome da Egrcja pelos excommungados vita11dos que, nem antes nem depois da morte, foram absolvidos, nem pelos hcrejes e schismaticos que pertencem publicamente á seita, nem pelos infantes que follcceram antes do baptismo.
Porisso, perguntando-se ao S. Ofücio «se é licito offerccer a i\lissa por aquclles que morrem cm.
manifesta heresia, principalmente quando fôra conhecida uma tal applicação-sc é tambcrn licita no
caso cm que u.na tal <~pplicação da Missa fôra conhecida só do sacerdote e d'aquelle que dú a esmolai>, o S. Offo.:io respondeu 11cgatframe11/c a uma
e outra pergunta, a 7 de abril de 187 5 (Àcta S. Sedis, Feb. de 1 8~)3 p. 445). Isto mesmo foi estabelecido afim de que da praxe contraria se não deduzisse que todas as formas do Christianisrno são
egualmente bôas, e assim se abrir o caminho ao
inditferentismo. Porisso, aquelle que, sem ser rogado por ningucm 1 espontaneamente applicasse a
:Vlissa por um hereje material que parecesse ter
fallecido na bôa fé, não ficaria, provavelmente, incurso n'esta prohibii.,.·ão.
Basta isto sobre o mvstcrio da SS. Eucharistia. Porem os clerigos nâ'o devem nunca esquecer
estas palavras: ((Se tiveras uma pureza angelica,
e a santidade de João Baptista, não serias digno
de receber ou tractnr este sacramento. Porquanto
não se obtem pelos meritos dos homens, o homem
consagrar e tractar o sacramento de Christo e tomar cm alimento o pão dos Anjos . (Da Imit. 1. IV,

e. 5.)

1
. Si quis. dixcrit J\l issx sacrificium .. . neqüe pro vivis et
defunctts offern dcrcre, A. S.
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flõverfencia ao leifor

Sendo todos os Con~ilios unanimes em aconselhar aos rcvcrcnJos parochos, que por muitas
vezes expliquem ao povo christão a excellencia do
Santo Sacrificio da Missa, e os fructos uberrimos
que d'cllc colhem os fieis, ouvindo-a com attenção
e dcYoção, pareceu-nos de summa utilidade publicar, cm appcndicc, n'este volume, dnde se tracta do
augustissimo Sacrificio da Missa, a lnstrucção que
sobre clla escreveu S. Leonardo de Porto Maurício, a mais resumida, a mais clara e popular sobre esta matcria.
Eis a razão d'este appendicc.

Thcolosia Dosmatica-Vol. 6.•
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1nstruoça1 abbrevtada sobre aBXCBllancla, nacsssldada 8UlllldadB da S·aota JDISSB
CAPITULO I

Tre• grandes excelleneias da Santa
Missa

E' precisa muita pacicncia para soffrer a linguagem pestilencial de alguns libertinos, que de
qwrndo cm quando ejaculam proposições escandalosas; que cheiram a atheismo, e são o veneno da
piedade. Uma Missa a mais ou uma }rfzssa a menos pouco importa . Já não é pouco que se ouça uma
Afissa nus dias de festa. A ..Missa de tal sacerdote é
a da Semana Santa; quando elle sóbe para o altar,
saio eu para fóra da egreja.
Quem assim discorre bem mostra que tem pouco ou nenhum apreço pelo sacrosanto sacrificio da
Missa.
Mas quereis saber o que é realmente a santa
Missa P
E' o sol da christandade, é a alma da fé, o cenhttp://www.obrascatolicas.com
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tro da religião catholirn, a que se referem todos
os ritos, todas as cerimonias e todos os sacramentos, cm summa, é um compendio de todo o bem
e de todo o bcllo que se encontra na Egreja de
Deus.
Portanto, leitores, ponderae bem quanto vou
dizer-vos n'csta instru\.'.çiio.

confere. E', por tanto, um tão grande sacrifício, o
mais vcncravcl e o mnis cxcellentc de todos. Para
formardes o devido conceito dt.! tão rico thesouro,
explicaremos aqui, breve e succintnmente, algumas
das suas divinas cxccllencins, porisso que o dizei-as todas está fóra do alcance da nossa mente.

:I:I
E' uma vcràade irrcfutnvel que todas as religiões que leem cxistiJo desde o principio do mundo, tiveram sempre algum sacrificio, como parte
essencial do rnlto, que se deve tributar a Deus.
Mas porque as suas leis eram ou vans ou imperfeitas, assim, do mesmo modo, o eram lambem os
seus sacrifü:ios. Harissimos eram os sacrificios dos
idolatras, e imperfeitos eram os dos hebreus, porquanto, apesar de então professarem a verdadeira
religião, os seus sacnfü:ios eram, comtudo, pobres
e defeituosos, e porisso S. Paulo chamava-os elementos fracos e pobres 1 ; porq11c não podiam apagar os pcccados e conforir a graça. Só o sacrifício que temos na nossa santa religião, isto é, a
sa_nta Missa, é um sacrifü:io santo e perfeito ; e
omnimodamentc completo ; com o qual cada fiel
honra altamente a Deus, protestando ao mesmo.
tempo o seu nada, e o dominio supremo que Deus
tem sobre cllc, e que David chamou: Sacri.ficio de
justiça 1 ; quer porque contem o Justo dos justos,
o Santo dos santos, antes a mesma justiça e santidade; quer porque sanLtifica as almas com a infusão da gra~a, e com a atfluenl.'.ia dos dons que
t

Ad Gal. 4,

z Ps. 4· ti,

~l·

:III
A principnl exccllcncia do sacrificio da Missa
con:-;istc cm dever considerar-se o mc~mo, antes o
mcsmissimo que aquellc, que' no Calvaria foi offerecido sobre a cruz : só com esta unica differença
que o sacrificio da cruz foi sanguinolento, e se realisou uma unica vez, e só isto bastou para satisfazer plenamente por todos os peccados do mundo;
e o do altar é sacrificio incruento, que pode repetirse muitas vezes, e foi instituido para nos ser applicado cm particular aquelle pagamento universal, que Jesus Christo satisfez por nós sobre o Calvaria. De maneira que o sacrificio cruento foi o
meio da redempção, da qual o incruento nos põe
de posse : um nos abre o crario dos mcritos de
Christo Senhor nosso, e o outro nos fornece o seu
uso.
E adverti que na Missa não se faz unicamente
uma representação ou uma simples commemoração da paixão e morte do Redemptor, mas faz-se,
no verdadeiro sentido, a mesma acção sacrosanta
que se effectuou sobre e Cal vario; e pode com toda n verdade dizer-se, que cm cada Missa que se
celcbni, o nosso Redemptor torna a morrer mysti1..:àmente por nós, sem rcnlmente morrer: vivo e ao
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mesmo tempo como morto 1 : «vi o cordeiro de pé,
como ~e fôra morto".
No dia de Natal a Egrcja representa o nascimento do Senhor; mas não é verdade que o Senhor nasça n'aquellc dia. No dia da Ascenção e do
Pentecostes representa-se a subida de Nosso Senhor ao Ccu, a vinJa do Espírito Santo sobre a
terra; mas não é verdade que n'aquelle dia o Senhor suba ao ccu, e o Espirita Santo desça visivelmente sobre a terra.
Mas já não pode dizer-se o mesmo do mysterio da Missa, porisso que se não faz uma simples
representação, mas foz-se o mesmo sacrificio incruentamente, que se fez sobre a cruz com a effusão do sangue: nqucllc mesmo corpo, aquelle mesmo sangue, aquellc mesmo Jesus, que então se offercceu sobre o Cal vario, se offcrece agora na santa Missa:~ c<Alli se põe em acção, diz a Egreja, a
obra da obra da nossa rcdempção».
Sim, faz-se, completa-se aquelle mesmo sacrificio que se fez sobre a cruz.
Oh! que estupenda obra t
Ora, dizei-me por favor: se quando ides á
egreja para ouvir Missa, ponderasscis bem, que
ides ao Cal vario para assistirá morte do Redemptor, por ventura iríeis com um porte tão immodesto e com vestidos tão dcsi..:ompostos i1 Se Magdalena tivesse ido para o pé da cruz, toda adornada,
perfumada e enfeitada, como quando conversava
com os seus namorados, que dirieis d' e lia? Ora que
deve dizer-se de vôs que ides á Missa, como se
fosseis para um baile P E o que seria, se profanas1
1

ViJi Ag1111111 stantem tamquam occisum .
Opus, Jiz a Egreja, nostr.ic redemptionis e.xercetur. Oraç.
secreta na Missa <la dom. 9. depois Jo Pent.

seis aquella acção sacrosanta com acenos, com risos. com ditos, namoros e sacrilegios? Digo que a
iniquidade é propria de todo o tempo e de todo o
logar; mas os peccados que se commettcm durante a Missa e juncto dos altares, são peccados que
attrahcm, sobre os que os commcttem, a maldicção
de Deus 1 : « Maldicto o que faz a obra de Deus
com negligencia)).
Pensae n'isto seriamente, emquanto eu vou
descobrindo outras maravilhas e excellencias de
tão precioso thesouro.

IV
Parece que não pode achar-se prerogativa mais
exccllcntc do sacrificio da Missa, como é o poder
dizer-se, que não é somente copia, mas é o proprio original do sacrificio da cruz : e na verdade,
muito mais o faz sobre-sahir o ter por sacerdote
um Deus humanado.
E' certo que cm tão santo sacrificio tres coisas
devem considerar-se: o sacerdote que o offerece, a
victima offerecida e a magcstade de Deus a quem
se faz a oblação.
Ora, eis ahi o realce maravilhoso, que por todas estas trcs considerações offercce a santa Missa: o sacerdote que a offerece é um Homem-Deus,
Christo Jesus; a victima é a vida de um Deus; e
nem a mais ningucm é offerecido senão a Deus.
Avivae, por tanto, a fé: e reconhecei, no sacerdote que celebra, a pessoa adoravel de Nosso Senhor
Jesus Christo. Elle é o primeiro offerente, não só
porque foi ellc quem instituiu este santo sacrificio
e lhe deu toda a efficacia com os seus meritos ;
1

JO.)
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mas porque cm cada Missa Elle mesmo se digna,
para nosso bcm 1 transubstanciar o pão e o vinho
no seu corpo santíssimo e no seu preciosíssimo
sangue. Eis ahi 1 por tanto, o maior dos privilegias
da santa Missa-o ter por sacerdote um Deus humanado; e quando vêdes no altar o celebrante, sabei que a sua qualidade mais apreciavel é o ser
ministro d'cstc sacerdote invi~ivel e eterno, qual
é o nosso Hedemptor. E' por isso que o santo sacrificio da Missa não deixa de ser grato a Deus,
ainda que seja iniquo, sacrílego e malvado o sacerdote que celebra ; porquanto, o principal offerente é Christo Senhor Nosso, e o sacerdote é um
simples ministro seu. Assim como quem dá a esmola por meio de um crcado, se diz com toda a
verdade que é o principal doador, e não obstante o seu servo ser pedido e malvado, se o patrão
é justo, a esmola não deixa de ser meritoria e santa.
Bemdicto seja, por tanto, Deus que nos deu um
sacerdote santo, santíssimo, que não só em todo o
togar, (achando-se hoje propagada por toda a parte a santa fé), mas ainda cm todo o tempo e cm
cada dia, antes a cada hora (como se pode ver pelo curso do sol, que vac nascendo para uns, emquanto para outros está no seu occaso) offerece ao
Eterno Padre este divino sacrificio.
Por tanto 1 em cada hora, em varias partes da
terra, este santíssimo sacerdote offercce ao Padre
o seu sangue, a sua alma e todo o seu ser por nós,
e tudo isto faz tantas vezes quantas são as Missas
que se celebram cm todo o mundo. Oh thesouro
immenso ! oh mina de riquezas inestimaveis que temos na Egrcja de Deus! oh! felizes de nós se podessemos assistir a todas estas Missas. Que capi-

tal de mcritos não nos grangearia :1 Que cumulo
de graças n'esta vida, e quanta gloria 1!ª ou_tr~
não conseguiríamos com tão amorosa ass1stencia ~

V
\ias que disse eu, assistencia :1 Os qu~ ouvem
Missa não fazem somente o offic10 de assistentes,
pois tambcm ellcs se pod~m chamar sacerdotes • :
«Fizestes para nús um remo e sfü.:c~d?tes n. O ~a
ccrdotc que celc.:bra, é como um ministro publico
da Egreja cm commum ~ o mediad?r de todo.s os
fieis, e particularmente dos que ass1stcn~ á M1.ssa,
juncto do sacerdote i1wisivcl, que é Chnsto, e JUnctamcntc com ellc offcrece ao Eterno Padre, quer
em nome commum quer cm nome particular todo o grande preço da redcmpção humana: ~as
não cstü sosinho cm tão santa funcção; pois iuntamentc com clle offorecem tambem o sacrificio
todos os que assistem á Missa, e é porisso ~uc,
quunJo o sacerdote se volta para o povo, d.1z :!. :
« Orac, irmãos, para que o n1eu e o vosso sacrificw
se torne acceito a Deus n, alim de intendermos que,
se bem que ellc foz a figura de ministro principal,
todos os que estão presentes, fazen:i ~º':1 clle a
grandi.! offorta. E assim, quando a~s1st1s a santri
Missa, fazeis cm certo modo o offic10 de sacerdotes.
E o que dizeis a isto ;1 Ousareis d'aqui em diante ouvir a Missa, sentado, conversando, olhando
d'uma parte para a outra e talvez até dormind.?,
contentando-vos de resar sem nenhuma attençao
algumas orações vocaes, sem pensar no officio
- - 1
2

bile jiat.
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tremendo de sacerdote que exerceis? Ah! eu não
posso conter-me de exclamar: oh mundo imbecil
que nada percebes de mysterios tão elevado~! Como é possível que se esteja junto do altar com o
espírito distrahido e o coração dissipado, na occa- ,
sião em que os santos Anjos alli assistem tremendo
e attonitos a contemplar os effeitos d'uma obra tão
estupenda ?

VI
Ficaes talvez maravilhados ao ouvir dizer que
a Missa é uma obra estupenda ? E parece-vos pequena maravilha o que operam poucas palavras
de um simples sacerdote? E qual a lingua angelica ou humana que poderá explicar um poder tão
extraordinario? E quem poderia imaginar que a
voz d'um homem, que não pode sequer levantar
uma palha do chão, recebesse da graça uma força por tal modo estupenda que chega até ao ponto de fazer descer do ceu á terra o Filho de Deus?
Este é certamente um poder maior do que o de
transportar as montanhas d'um lagar para outro;
do que seccar os mares e revolver os ceus; antes é
exceder, em certo modo, o primeiro fia!, com que
Deus tirou todas as coisas do nada , e, pode d' algum
modo, parecer, que ultrapasse ainda aquell'outro
fiai com que a grande Virgem attrahiu para o seu
seio o Verbo eterno . porisso que ella não fez mais
que subministar a materia do corpo de Christo feito d'ella, é verdade, isto é, do seu sangue puríssimo, mas não feito por ella, isto é, não por obra
sua.
Porem, a voz do sacerdote, qual instrumento
de Christo, no acto de consagrar, d'um outro mo-

::lo admiravel) isto é, sacramentalmente, o reprojuz, e, tantas vezes quantas consagra. Foi esta
verdade que o B. João Buono de Mantova fez
:omprehender, a um eremita seu companheiro 1 o
qual não podia capacitar-se, como é que as palavras d'um sacerdote tivessem t'ão grande força,
~ue _mudassem a ~ubstancia do pão no corpo de
c...hnsto ~ a s~1bstancia do vinho na do seu sangue,
~'.o q~e e mais deploravel, consentiu na suggestão
iiaboltca. O bom servo de Deus advertiu no erro
~m que este laborava e levando-o a uma fonte e
'
Jegan d o n ' um copo d'agua, lh'a deu a beber. E deJois de a beber, confessou, que em todo o decur;o da sua vida não tinha saboreado um vinho tão
:lelicioso.
E foi então que João Buono exclamou: Não
vê~, meu c~ro irmão, o facto maravilhoso ? Se por
11e1~ da mmha pessoa miseravel, a agua, por divirn virtude, se converteu em vinho, quanto mais
ievcs crêr que, por meio das palavras do sacerdoe, o pão e o vinho se convertam na substancia do
:orpo e do sangue de Christo ?
E quem se atreverá jámais a pôr limites á omüpotencia de Deus?
E tanto bastou para esclarecer o illuso cremi~' o qual depois assim illuminado, fez grande pelltencia do seu peccado.
. E' preciso um pouco de fé, 1~ fé viva, e conessaremos que as excellencias prodigiosís simas que
•e conteem n'este adoravel sacrificio, são sem nunero : nerr: nos causará grande admiração o ver:10~ reduplicar a cada hora o prodígio de ver mul1pltcar-se em mil e mil Jogares a humanidade sa:.:rosanta de Jesus, gosando, por assim dizer, qua.'

S. Ánt. 3. p. hist., tit. 24; e. 13.
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de ser um só, indivisível e invariavel, por um exsi uma espcóc de immcnsidade, que não existe en1
qualquer outro corpo, e ~ó a ella reservada pelos
meritos da sua v1Ja sacriücada ao Ahissimo, como por intermcdio d'um demonio, que fallava pela
bocca d'uma possessa, se deu a entender a um judeu
incredulo, com uma semelhança material e grosseira 1 •
Estava este n'uma praça, onde havia muitas
pessoas e entre estas a possessa do demonio. Passou n'aquella occasião um sacerdote, o qual, acompanhado de muitas pessoa:;, conduzia o Santissimo
Viatico a um enfermo.
Toda a gente se ajoelhou, cm acto de adoração
ao SS. Sacramento, si'> o judeu ficou de pé sem dar
nenhum signal Jc reverencia . Vendo isto a mulher,
ergueu-se furiosa, tirou o chapeu da cabeça ao
judeu e deu-lhe uma grande bofetada, .dizendo :
Oh misero! poryue não fazes tu reverencia ao verdadeiro Deus que cstú n'aquellc divino sacramento?
Qual vcrJadciro D..:us :1 rcpplicou o judeu: se
isto f<lra vcrJadc, scguir-sc-hia que havia mais
deuses, ao passo l)lle sobre cada um dos vossos
altares, quando se diz a missa, não ha s@não um.
Dito isto, o espirito maligno que possuia ttquella mulher, tomou logo um crivo na mão e, collocando-o de encontro ao sol, disse ao judeu que
olhasse para os raios do sol, que entravam pelos
boraquinhos do crivo: diz-me, judeu: Ha por ventura muitos soes por haver muitos boraquinhos
por onde passam os seus raios, ou ha somente um
sol? E respondendo o judeu que o sol era só um,
a mulher replicou : Mí..ls então porqJe te admiras
tu que Ol!us humanado e sacramentado, apezar
_

__Í ___ Ji,11/tiul .

i11

Si/1• . liist . p .

;i

1.

8 . ..:.

1.", tit. 20

cesso de amor, se faça ver com presença real e
verdadeira sobre diversos altares? E só isto bastou para confundir a perfidia do judeu, e por uma
tal razão foi obrigado a rnnfessar a verdade da

fé.
Oh santa fé! E' preciso um raio da vossa luz
para replicar com fervor de espirita: E quem ousará pôr limites á omnipotencia de Deus :1 Em razão do alto conceito que Santa Thereza formava
da omnipotcncia de Deus, costumava dizer: Que
tanto mais altos, profundos e incomprehcnsiveis
eram os mystcrios da nossa santa fé, com tanto
maior firmeza e devo1Yão cria n'ellcs, sabendo muito
bem, que o Deus omnipotcntissimo pode obrar
prodígios infinitamente maiores . A vi vac, por~anto,
a fé, e confcssac que este divino sacrificio é o milagre dos milagres, a maravilha das maravilhas, e
que a sua maior excellencia consiste em ser inconprehensi vel ao nosso pobre entendimento, e cheio
de espanto, dizei mais. e mais vezes: Oh! que grande thesouro ! que grande thesouro ! Mas quem se
náo commovc cm vista da sua excellcncia, commova-se pela summa necessidade que d'ellc temos.

VII
Se no mundo não houvera sol, o que seria do
mundo? Assim, tudo seriam trevas, horror, esterilidade e miseria summa . E se no mundo não houvesse a santa .Missa, o que seria de nós? Oh infelizes! ficaríamos privados de todo o bem, innundados de todos os males; seriamos o alvo de todos os raios da ira divina.
~laravilham-sc alguns, parecendo-lhes que o

Ex. 7.
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nosso bom Deus tenha, em certo modo, mu~ado
- a sua maneira de governar: antigamente fazia-se
chamar o Deus dos cxercitos, e fallava aos povos
do meio das nuvens e com os raios na mão: e,
com etfeito, castigava as culpas com todo rigor da
sua justiça.
Só por causa d'um adulterio fez passa.r a fio
de espada vinte e cinLO mil pessoas da ~nbu de
Benjamim. Por urna ligeira soberba de David ao reccrn.:car o povo, mandou uma peste tão desol~dora,
que a hrcve trecho c?hiram .mortas setenta mil pessoas. Só por uma vista LUnosa e m.cnos r~verente
dos Bethesamitas, fez destroçar mais de cmcoenta
mil d'cllcs. E agora solfre com paciencia, não s.ó
as vaidades e as leviandades, mas tambcrn os mats
sordidos adulterios, os esG111dalos mais iníquos e
as blasphemias mai~ horrendas, que muitos c~ri~
tãos vomitam a cada passo contra o seu santtss1mo Nome. Porque é isto então ? Porque tão div~r
so modo de governar ? Por ventura, as nossas ingratidões são mais dignas de esc~1sa do .que o erai:n
d'antcs? Pelo contrario, são mmto mais culpave1s
no meio da agglomeração de tão numerosos beneficios. A verdadeira razão de tão estupenda clemencia é a santa .\1 issu, onde se offcrece ao Eterno Padre u grnnJe victíma --Jesus Christo. . .
Eis o grande sol da santa Egrcja que dissipa
as nuvens e serena o ccu
Eis o arco íris que aplaca as tempestades da
divina iustiça.
a santa
Q u~nto a mim , creio ' l)LIC, se não fôra .d
Missa, o mundo estaria
jü agora submergi o em
razão das suas ini,1uidades. A Missa é quem o
o conserva i1Kolumc : e de tudo isto podeis ver
quanto seja ncccssario este divino sacrifício.

3o~

Mas não basta isto, se nas occasiões não nos
sabemos portar como devemos. Porisso, quando
nós assistimos á santa Missa, devemos fazer o
mesmo que praticou Affonso de Alhuquerque 4, o
qual, achando-se com a sua armada em risco de
perecer no meio d'uma terrivcl e espantosa tempestade, adaptou o seguinte exi~cdi~ntc:
Tomou nos braços um menino mnoccntc, que
se encontrava no navio, e erguendo-o para o Céu,
exclamou: Se nós somos pcccadorcs, esta creancinha é por certo innoccnte e sem pcccado ; ah, senhor! por amor deste innoccnte, pcrdoae a morte
a nós que somos culpados.
.
Acreditai-o-heis!) Agradou tanto a Deus a vista d'aquelle menino illibado, que, abrandada a tormenta, trocou-se para aquelles míseros em alegria
o temor da morte que já estava im.ninente.
Ora, que pensaes vós que fará o Eterno Padre,
quando o sacerdote, levantando ao alto a Hostia
sacrosanta, lhe mostra a innocencia do seu Filho
divino P Ah ! por certo que a sua piedade não po~
de resistir á vista da innocencia illibadissima de
Jesus, e sente-se como que violentado a pôr cm
tranquillidadc as nossas tempestades e a provêr
a todas as nossas necessidades.
E se não fôra esta victima sacrosanta de Jesus
crucifo.:~do por nós, primeiro na cruz, e todos os
dias sobre os nossos altares, estaríamos perdidos,
e cada um de nós podia dizer ao seu companheiro: adeus até ao inferno. Sim, sim, iriamas parar
ao inferno. Mas com este thesouro da santa Missa
nas mãos, respira a nossa esperança e temos nas
mãos o paraizo. Beijemos, pois, os nossos altares,
perfumemol-os com incenso, e honremol-os mais
t

Oso1·. li i' . 3 rcr .
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ainda com uma grande ffi()destia, pois é d'elles que
nos provém tão grande bem. E vós juntae as
mãos para dar graças ao Eterno Padre, que nos
collocou na nmorosa necessidade de offerecer-lhe
muitas vezes esta victima celestial, e muito mais
ainda, de dar-lhe graças pela immensa utilidade, que
d'elle podeis colher, se fordes fiel não só em offerccel-a, mas tambem cm offcrecel-a para os devidos
fins, porque nos foi feito um dom tão precioso.

V:II:I
O grandioso e o honesto são dois motivos bastante fortes para mnvcr os corações; porem, o util
não move somente, mas apesar de todas as repugnancias, akarn;a quasi sempre a victoria. Tenhamo'> embora cm pouca conta a excellencia e a neces.,idadc da Santa Missa: mas como podereis deixar de apreciar a utilidade summa que ella traz
aos vivos e aos dcfunctos, aos justos e aos peccadores na vida e na propria morte.
Figurae-vos ser aquclle devedor evangclico, o
qual onerado com a enorme somma de dez mil
talentos e citado para dar contas, se humilha, supplica e pede tempo para satisfazer inteiramente os
seus de bitos 1 : " Tem pacicncia commigo, que tudo
te restituirei.,.
O mesmo deveis fazer vós que tendes não um,
mas muitos debitas 110 banco da divina justiça.
Deveis humilhar-vos, pedir tanto tempo quanto se
requer para ouvir a santa missa, e ficae certos de
que com elln satisfareis pcrfcitissimamente a todos
os vossos dchitos. O anjo das Escolas, S. Thomaz'
1

t

J>acicntiam halic in me ct omnia rcddam tibi . S . },f,110.

2

1. ~ .

s, 28.

\lrt . :; ad

,~,.

3o5

a todos nós insinua quces são os nossos debitos
para com Deus, e diz que são especialmente quatro e todos elles infinitos.
O primeiro é louvar e honrar a sua infinita
Magcstade, digna de infinita honra e infinitos louvores. O segundo é dar-lhe satisfação por tantos
peccados commettidos. O terceiro é dar-lhe graças
pelos benefici1)S recebidos. O quarto é dirigir-lhe
supplica, como dador de todas as graças. Ora como é que nós, creaturas miseravcis, que até temos
prcôsão do ar que respiramos, podemos satisfazer a tão grandes dividas:'
Eis o modo cornmodissimo que deve consolar-me a mim, consolar a vós e a todos. Procuremos ouvir muitas Missas e ouvil-as com toda a
devoção passivei, fozcndo por outro lado celebrar
muitas, as mais que se poderem; e embora sejam
exorbitantes as nossas dividas, e mesmo que sejam
innumeraveis, não ha duvida de que com o thesouro que se tira da santa .\1íssa, a todos poderemos sntisfozer completissimamente. E para que entendaes melhor, e tenhaes um conhecimento mais
perfeito d'cstes debitas, explicai-os-hemos todos
quatro, um por um, e não sentireis pequena consolação, vendo a utilidade summa e a riqueza incxhaurivel que podeis tirar d'csta mina tfto rica
para satisfazei-os todos .

IX
Sim, o primeiro dever que contrahimos com
Deus é honrai-o: é um dictame da propria lei natural, que todo o inferior deve respeitar o seu superior. e tanto maior é a sua grandeza, quanto deve ser maior a homenagem que se lhe prc..;ta. D'aTheologia Dogmatica-Vol. 6.0
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qui se vê que, possuindo Oeus u.ma grandeza infinitamente infinita, se lhe deve tnbutar uma homenagem infinitamente infinita.
Oh t miseras de nós! !vlas onde encontrarer:1os
uma offerta digna do nosso Creado~? Estendet os
olhos por todas as crcatur.as d'? un~verso, e fica:
certos que não eni.:ontrar<..:1s c~1sa digna de Deu~,
pois que offerta pode haver 91gna de Deus senao
Deus mesmo:• E clle que reside sobre o throno da
sua grandezn , é conveniente que desça a collocar-sc como victima sobre os nossos al~ares, afi~
de que a homenagem. c<~r~csponda perfe1ta~:nte a
preeminencia da sua mfm.ita Magestade. E. e isto o
que se realisa na santa l\.11ss.a 1 onde Deus e honrado quanto merece, por,p.1e ? honrado pelo mesmo
Deus isto é, por .Jesus Lhnsto, o qual, collocando-sd na qualiJadc de victim": s~bre o altar, com
um acto de íncxplic:.n·cl subnussao, adora a ~S.
Trindade, tanto quanto clla é digna de _adoraçao;
de maneira que todns ns outros 0hseqmos que lhe
tributam as crcatura~, desappareccrn em face d esta humilhação de .1 esus Christo, corno as estrellas,
ao apparecimcnto Jo sol.
Narra-se d'uma alma santa 1, a qual, c~iamor~
da de O..!us, desafor;ava cm mil dc-;cjos o mcend10
da sua caridade. Ah! me11 n~us, exclamava clla,
meu Deus, cu quereria ter tanto-; corações e tantas línguas, quantas as folhas das nrvorcs, os atamos do ar e as f.;Ottas J'agua, para amar-v_os e
honrar-vos quanto v<is mereceis. Oh! se eu .tivera
na minha mflo a todas as crcaturas, quereria depol-as a vossos pés, afim de que todas se derretessem em amor para comvosco, com tanto que eu
amasse só a vús mais Lio que todas juntamente, e
1

1

San.;t . .Jur. p. 3 ..:.

10 .

ainda mais do que todos os Anjos e todos os Santos, e do que todo o paraizo. Mas eis que, quando
um dia fazia isto com mais fervor, ouvi que o
Senhor respondia assim: Conso 1a-te, filha, que só
com uma Missa que venhas ouvir com devoção,
me tributarüs toda essa gloria que desejas, e infinitamente maior.
Admirae-vos, talvez, de ouvir esta proposição!,
Mas não tendes motivo para isso. Porquanto, sendo o nosso bom Jesus, não sómente homem, mas
tambcm verdadeiro Deus e omnipotente, humilhando-se sobre o altar, com aquclle acto de humilhação, tributa a toda a SS. Trindade um obsequio
e uma honra infinita, de maneira que nós que concorremos juntamente com elle para otferecer o
grande sacrifü.:io, tambem nós, por seu meio, tributamos a Deus um obsequio, uma honra infinita.
Oh ! que coisa grande! Digamol-o ainda uma
outra vez, porisso que muito importa sabei-o: sim,
sim, quando nós ou-vimos a santa Missa, tributamos a Deus um obsequio, uma honra infinita. Ora,
n'este ponto, pasmae de assombro, e reflecti, que
é muito verdadeira a dita proposição, isto é, que
quando uma alma assiste com devoção á santa
Missa, dü mais honra a Deus do que com as suas
adorações lhe tributam todos os anjos e todos os
Santos juntamente. Porquanto, elles, afinal de contas, sáo simples crcaturas, e assim, o seu obsequio
é limitado e finito, ao passo que na Missa é Jesus
que se humilha, e a sua humilhação é de merito e
valor infinito; e porisso, o obsequio e a honra que
nós, por seu meio, damos a Deus na Missa, é um
obsequio e uma honra infinita.
E sendo assim, quanto se paga bem a Deus
esta primeira divida, ouvindo a santa Missa ! oh!
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mundo cego quando abrirás os olhos para comprehender esta verdade tão importante? E ainda
tereis a coragem de dizer: Uma missa de ma.is ou

dl menos, pouco importa ! oh cegueira horrível !

X
A segunda divida que temos para com Deus é
satisfazer á sua justiça por tantos peccados que temos commettido. Oh! immcnsa divida esta! Um
só peccado mortal pern tanto na balança da justiça divina, que para satisfazer por cllc não são bastantes todas as obras bons de todos os Martyres e
de todos os Santos que tem havido, ha e haverá.
E todavia, com o santo sacrifü:io da Missa, se se
considera o seu preço e valor intrínseco, pode perfeitissimamentc satisfazer-se por todos os pcccados commettidos.
E para saberdes quanto sois obrigados a Jesus,
attendei : Se bem que l; Elle o offcndido; todavia.
não se contentando de satisfazer por nós á divina
justiça sobre o rnlvario, nos de9 e dá continuamente este meio de satisfazei-a, no santo sacrificio
da Missa, afim de que, renovando-se alli aquella
offerta, que Jesus Christo fez ao Padre Eterno sobre a cruz, pelos pccccudos de todo mundo, aquelIc mesmo divino sangue, que jü foi derramado para remir o gcnero humano, vem a applicar-se e a
offereccr-se especialmente na Missa pelos pccca·
dos do que a celebre ou foz celebrar e de todos os
que assistem a tão tremendo sacrificio.
Não quer isto dizer que o sacrificio da Missa
apague por si mesmo immeJiatamcnte as nossas
culpas, como o faz o sacramento da penitencia,
mas porque as apaga mediatamente, obtendo-nos

\'arios auxilios neccssarios de impulsos interiores
boas inspirações e graças actuaes para dignamen~
te nos arrependermos dos nossos peccados, ou no
mesmo tempo 0a Missa, ou em outra occasião opportuna.
E só Deus sabe quantas almas se erguem do
lôdo dos peccados pelos auxílios cxtraordinarios
que lhes provêem d'este divino sacrificio.
E sobre este ponto rcflccti bem, que, se bem
que, a ql!c°:1 cst.1 cm peccado mortal não aproveita o sacnfic10 emquanto é propiciatorio; aproveita
porem como impetratorio e todos os peccadores
deveriam ouvir muitas Nlissas para mais facilmente conseguirem a graça da conversão ; porisso
que üs almas que vivem na graça, dá uma força admiravcl para se conservarem em estado de
gra5a e apaga immediatamcnte, segundo a opinião
mais commum, todos os pcccados veniaes, comtan·
to que, ao nv.!nos em geral, estejam arrependidas
como claramente o ensina S. Agostinho: ((Se um~
pessoa ouve devotamente a Missa, não cahirá em
pcccado mortal e lhe serão perdoados os veniaes
ctcn i.
Quem ouvir devotamente a Missa, receberá
uma grande força para não commetter peccado
mortal, e lhe serão perdoados todos os peccados
vcniaes que tiver commcttido até áquella hora. E
nem isto nos deve causar maravilha, emquanto que,
como o refere S. Gregorio 2 , se as missas que uma
pobre mulher fazia celebrar todas as segundas feiras pela alma do seu marido feito escravo dos
barbaras, e que ella julgava morto, lhe fazia saltar
1
Si quis d:vo!e audi.it .w~·ssam, non i11cide1 in
mm·tale~ t!l vt'mafra rem1tte11tur e1 . (Supra tAn . qi1ia
COllS . d1st :! .
i
Lil>. 6 dos Deal. cap 57.
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fóra as cadeias dos pés e as algemas dos braços,
de maneira que, em todo aquelle tempo que se celebravam as Missas. ficava livre e solto, como elle mesmo confessou á mulher, quando lhe foi restituída a liberdade; quanto mais devemos crêr, que
um tal sacrifü:io será clficacissimo, para quebrar
as cadeias cspirituaes, que são os peccados veniaes,
que como que teem a alma encarcerada, não a deixando obrar com aquella liberdade e aquelle fervor com que operaria sem taes impedimentos 11 Oh
berndicta Missa que nos restitue liberdade dos filhos de Deus e satisfaz pelas penas devidas aos
nossos peccados !

h1aior ou menor disposição de quem a celebra ou
ass;stc.
Ora, considerae aqui o engano cm que lab.)ram aquelles que andam cm busca das Missas mais
ligeiras, e menos deYotas, e, o que é peior, assistem com pouca ou nenhuma devoção; nem fazem
diligencia alguma, quando a!> fozem celebrar, por
escolher sacerdotes mais fervorosos e devotos.
E' verdade, que todos os sacrificios são eguacs
cm ordem ao sacramento, diz S. Thomaz 1, não
súo porem cguaes cm ordem aos cffeitos que d'ahi
proveem; porisso, quanto muior é a piedade actual ou habitual do celebrante, será maior tambem o fructo da sua applical,'.ão; de maneira que
o não fazer differenl,'.a entre um sacerdote tíbio e
um devoto, será o mesmo que não fazer differença, se é grande ou pequena a rêdc com que se pesu1: o mesmo dizei dos que assistem á Missa.
E embora vos exhortc, quanto sei e posso, a
ouvir mu~as Missas; vos advirto, porem, que tenhaes cuidado em ter n'dla maior devoção, do que
cm ouvir maior numero de Missas, porque se n'uma
se '> Missa tiverdes maior dcvoi;iio, que um outro
qualquer núo terá cm ouvir cincoenta, só n'aquelJa unica dareis maior honra a Deus, e tirareis ainda
maior fructo, ouvindo-a d'esta maneira, que se diz
ex opere operato, do que aqucll'outro não tirará,
ouvindo cincocnta.
lva sati.~fação diz S. Thomaz, attende-se mais

:x::r
Portanto direis vós, basta ouvir ou fazer celebrar uma só' Missa para descontar as dividas gravíssimas contrahidas com Deus, cm razão de tantos peccados que temos commettido, porisso que,
sendo a Missa de valor infinito, com ella se dá a
Deus uma satisfação infinita.
De vagar, por favor; porque apesar da missa
ser de valor infinito, deveis, todavia, saber que Deus
a acceita d'uma maneira limitada e finita, mais ou
menos conforme a maior ou menor disposição do
que celebra, ou faz celebrar, ou assiste ao sacri~
cio: Cuja fé e conhecida assim como lambem notarza
a devoção, diz a Egreja no canon, cnsinuando co1!1
um tal modo de faltar o que expressamente ensinam grandes mestres 1, que a maior ou menor satisfação pelas penas devidas aos nossos peccados,
que se applica no sacrilicio, é determinada pela

ao atfecto do offerente do que ..z quantidade da oblacão 2.
• E se é verdade (como o affirma um auctor gra.'>. p . qu. R:!, a. li.
.\'lagi ~ attcnJitur atfoctus offcrcntis, quam quantitas obla·
tioni,;. .~. p . q. 'J . arl . 75 .
1
i

1

Lugo Dist . y. w3 .
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ve), que com uma unica Missa ouvida com sino-u1ar devoção, se pode dar o caso de ficar satisf;ita
a justiça de Deus por todos os pcccados mortaes
commettidos, ainda que seja pelo maior peccador
em conformidade com os ensinos do Cone. Trid.:
o qual diz que, com a offerta d'cste grande sacrificio, Deus concede o dom da penitencia, e mediante a verdadeira penitencia, perdoa peccados gravíssimo;, enormíssimos e infinitos 1•
Todavia, porque a vós não é manifesta a disposição interna com que ouvis a Santa Missa 1 nem
a satisfação que a ella corresponde, deveis as seo-u. que po d er d es, ouvindo
.
rar-vos o mais
muitasb e
com toda a devoção possi vel.
'
E feliz de vós, se tiverdes uma grande confiança na misericordia de Deus, que admiravelmente
se manifesta n'cste divino sacrificio, e com esta fé
viva e com devoto reconhecimento ouvireis todas
as ~1.issas que "!ºs fôr possível ; digo que podeis
nutnr no coraçao esta bella esperança ,de irdes direito ao paraizo sem tocardes no purga to rio. A' Missa, porta~to, e não deixeis sahir da bôcca aquella
propos1çao escandalosa: Uma Missa de mais ou
de menos pouco importa.

XII
A terceira divida é a da gratidão pelos beneficias
immcnsos que nos fez o nosso amantissimo Deus.
E na verdade, reuni todos os dons e todas as graças que tendes recebido de Deus ; tantos bens da
natureza e de graça, do corpo e alma, sentidos e
1
H11J11s 911ippc• oblatio11e 1rratiam, et donum poenitentiae
co11cedens, cnmrna et peccata etiam i11ge11tia dimittit, (sess. 12

cap.

2.

'
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potencias, saude e vida; e até a mesma vida de Jesus seu filho e a mesma morte que por nós soffreu
augmenta extraordinariamente a grande divida que
temos com Deus.
E como poderemos nós dar-lhe graças sufficicntes :> Por uma parte, a lei da gratidão é observada até_ mesmo pelas feras, as quacs para os
seus bcmfe1tores chegam ás vezes a mudar cm
obsequio a crueldade: muito mais devera ser observada pelos homens dotados de razão e tão altamente beneficiados pela divina liberalidade. Mas,
P?r outro lad~, é tão g.rande a nossa pobreza, que
nao temo' meio de satisfazer pelo minimo dos ben~ficios que de Deus temos r.ccebido; porque o minimo de todos, tende-nos vmdo das mãos de tão
grande magestade, e sendo acompanhado d'uma
caridade infinita, adquire um valor infinito e nos
obriga a uma infinita correspondencia. Oh míseros de nós! se não podemos corresponder a um
só beneficio, como poderemos fazei-o por tantos e
t~ntos sem numero P A ser isto verdade, como é,
eis-nos collocados na dura necessidade de viver
e morrer ingr-atos ao nosso grande bemfeitor.
.Mas nã~; ~omae coragem. O modo de agradecer complet1ss11namente ao nosso bom Deus nos
foi ?~signado por David, o qual tendo previst'o em
esp1rito este grande sacrificio, confessa claramente
que coisa nenhuma pode ser sufficiente para tributar a Deus as devidas graças, excepto a Missa.
O que retribuirei eu ao Senhor por todas as coisas

que me dispensou? O que darei em troca ao Senhor
por tantos benejicios que t·epartiu commigo? ~ E res1

Psalm.
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pondendo a si mesmo diz : Tomarei o calix da salvação, ou ainda segundo uma outra versão: Levantar:ei ao alto_ ~> _calix du Senhor, isto é, offerecer-lhehez um sacn/1cw que lhe é a rrradabilissúno e só com
elle satisfarei a divida de t;ntos e tão assf unalados

!\-las eis que lhe appareceu um dia a SS. Virgem e
pondo-lhe nos braços o seu celestial Menino: toma-o, disse-lhe, que é teu, e sabe aproveitar-te
d'elle, porque só com elle satisfarás a todos os teus
deveres.
O' Missa bemdicta: que nos pões, não só entre
os braços, mas nas mãos e no coração, o Filho de
Deus: Foi-nos dado wn menino; t afim de que d'elle nos possamos aproveitar; não havendo duvida
alguma de que, só com cite, podemos satisfazer
completamente á divida de gratidão que temos
contrahido com Deus. Antes, se bem pensarmos,
na Missa damos a Deus, em certo modo, alguma
coisa mais do que aquillo que elle nos deu a nós,
se não na realidade, pelo menos na apparcncia :
porquanto, uma vez só o Eterno Padre nos deu
o seu divino Filho na sua Encarnação, e nós lh'o
damos innumeravcis vezes n'este sacrificio.
De maneira que parece que, em certo modo,
ficamos superiores, se não na qualidade do dom,
não se lhe podendo dar coisa maior do que um filho de Deus, ao menos, na apparencia, dando e
tornando a dar por tantas vezes o mesmo dom . O'
grande Deus, ó Deus amorosisimo, porque não temos nós infinitas linguas, para dar-vos agradecimentos infinitos por um tão grande thesouro, que
nos tendes dado na santa Missa !
E o que fazeis vós ? Tendes ainda os olhos
abertos para conhecer thesouro tão preciso :1 Se
no tempo passado foi para vós um thesouro desconhecido, agora que começaes a conhecei-o, como
não clamaes, attonito pelo espanto: Oh! que grande thcsouro, que grande thesouro !

beneficias.
b
·
Accresccntac que este sacrificio foi instituido
principalmente pelo nosso H.edemptor, com est~
fim, a saber para reconhecer a bcneficencía divina
e. d~r-lhe gra~· as; e é porisso que se chama Euchanstta por cxcdlencia, e significa acção de graças.
An_tes, e!l~ mesmo nos deu o exemplo, quando, na
ult1m? Ceia, antes Je consagrar n'aquella primeira Missa, levantou os olhos ao ceu, e deu graças
ao seu Pac celeste : 1 "Elevando os olhos ao ceu
deu-lhe graçc.~s » . 0~1 a_gradecimento divino, que no~
descobre o fim alt1ssm10, para que foi instituído
este divino sacrifü:io, e nos convida a conformarm?-nos com o nosso Chefe, afim de que, em cada
Missa a que assistirmos, nos saibamos aproveitar
de tão grande thcsouro, offerecendo-o por gratidão
ao nos.so summ~. Bcmfcitor; tanto mais que todo
o para1zo. e: a V1rgem e os Anjos e Santos se alegram porque nús paguemos este tributo de graças
a tão grande Momm:ha.

x:r:r:r
Vivia <ingustiaJa por mil ancias d'amor a veneravcl irmã Francisca Farnese 2, por ver-se, da
cabeça até aos pés, cheia de bcneficios divinos,
~em encontrar meio de aliviar-se de tão grande pezo, dando ao Scnhor a competente retridbuição·
1
•

l·~le~.1/is ~Jcu/is

i

/11 t'JllS Vllol .

i11

,·ot•/11111 tibi gr,1tias agens jrecrit,
O

1

'Parvulus dal11s esl 11obis . is .
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se constitue nosso advogado? Oh .Missa bemdicta,
thesouro de todos os nossos bens!

:XIV
Mas não tenho ainda dieta tudo sobre a utilidade summa do santo sacrificio da Missa; pois com
elle podemos, mais ainda, pagar a quarta divida
que temos para com Deus, que é supplicar-lhe e
pedir-lhe novas graças.
Já sabeis quanto são grandes as vossas miserias, quer do corpo, quer da alma, e a necessidade
que tendes, porisso, de recorrer a Deus, para que
a cada momento vos assista e vos soccorra, visto
que só cllc é o auctor e o principio de todo o nosso bem, tanto temporal como eterno. Mas, por outro lado, com que animo, com que coração podeis
vós supplical-o para que vos dispense novos beneficias, vendo a ingratidão surnma com que tendes
correspondido a tantos favores que vos fez; antes,
tendes convertido cm otfensa sua as suas mesmas
graças i' Mas ainda assim, tomae coragem, porque
se vós não mereceis estes novos benefü:ios, por
vós os mereceu o bom Jesus que para este fim quiz
ser na Missa hostia pacifica, isto é, sacrificio impetratorio, para n'ell<:1 nos obter do Pae tudo aquillo de que temos necessidade. Sim, sim: na santa Missa o nosso caro e amado Jesus, como primeiro e summo slh.:crJotc, recommcnda ao Pac a
nossa causa, ora por nós e torna-se nosso advogado. Se soubesscmos que a grande Virgem se unia
comnosco a orar no Eterno Padre para obtermos
ns graças que desejamos, que confiança não conceberiamos nós de sermos ouvidos ? Que confiança portanto, que esperança não devemos nós ter,
sabendo que na Missa o mesmo Jesus ora por nós,
otferece o seu sangue ao Eterno Padre por nós, e

XV
Mas e preciso escavar bem dentro para desc?brir os thesouros preciosissimos que n'ella estao
encerrados. Oh~ quantas joias preciosas de gr~~~st
de virtudes e dons nos alcança a Santa -~1ssa ·
Primeiramente alcança todas as graças ;spmtuacs
e bens que pertencem á alma,_ con~o sao o arrependimento dos pcccados, a v1ctona sobre a_s tentações, tanto externas dos .maus companh~1ros e
demonios infcrnacs, como mtcrna? da nossa pr?pria carne rebelde; alc~nça os atIXilos_ da graç.a tao
neccssaria para rcsurgir, estar de pe e ~armnhar
ávante no caminho de Deu~; al~ança mu1~as boas
e santas inspirações, e mrnt?~ 1~pulsos m~ernos
que nos dispõem para sacudir. a ttb1cza, e sao. estimulo para fazer tudo com maior_ fervor, com vontade mais prompta, intenção m?1s r~cta e pura, e
que \eva comsigo t~m. thesouro rnest1mavel, sendo
estes meios cfficac1ss1mos para obter de Deus a
graça da perseverança final, de que depende a
nossa salvação eterna e a segurança moral que se
pode ter n'cstc mundo da eterna bemaventurança.
Alem d'isso, impetra tambem os ben~ tcmporacs, cmquanto concorrem par~ a salvaçao eterna
da alma: a saude, a abundancia e a paz, com exclusão de todos os males que se l?es oppõem; ~es
tes, terremotos, guerras, car~stt~s: P.ersegmçoes,
demandas, inimisades, calummas, mi una~; em summa, livra-nos de todos os ?1ales e en~1quece-no~
de todos os bens. E para dizer tudo numa p~la
vr" : a santa ~issa é a chave d'o1,1ro do paraizo,
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e emquanto o eterno Padre nos dér esta chave, o
que nos poderá negar de todos os seus bens?
Aquelle que não perdoou ao seu proprio Filho, diz
S. Paulo: mas por todos nós o entregou: como é
que com ellc nos não dará tudo o mais? '·
Agora vêde se tinha toda a razão aquelle bom
sacerdote que costumava dizer 'que, por maiores
que fossem as graças que pedisse a Deus, tanto
para si como para outros, quando celebrava a santa Missa\ parecia-lhe que não pedia nada, comparando as coisas para obter as quae~ recorria a
Deus, com as offcrtas que lhe fazia. E dizia assim :
Todas as gn11,:as que cu peço a Deus na Missai
são bens crcados e finitos, ao passo que os dons
que lhe offcrt!ÇO, são dons increados e immensos ;
portanto, bem sommadas as contas, eu sou o credor, e ellc o devedor. E por este motivo pedia graças grandes, e obtinha muitas.
E vós, porque não despertaes ? Porque não pedis grandes graças ? Se vos agrada o meu conselho, pedi cm cada Missa a Deus, que vos faça um
grnnde santo. Parece-vos muito? Não é.
Não é o nosso bom Senhor que protesta no
Evangelho, que por um copo d'agua dado por seu
amor, nos quer dar o paraizo? Como é pois que,
offerecendo-lhe todo o sangue do seu filho bemdicto, não nos darü cem paraisas, se outros tantos
houvera :1 Como podeis duvidar que vos concederá todas as virtudes, e todas as perfeições que se
requerem para vos fazer santo e grande santo no
ceu?
Oh Missa bemdicta !
t
Scd pro nobis omnihu~ tradiilit illum: quomodo n,m etiam
çum illo omnia nohis donavit. Ad Rom . 8, 3i.
: Osor. Con. 8, to"1. 4.

Dilatae, pois, o coração e pedi coisas grande;s,
reflcctindo que pedis a um Deus, que .dando~ nao
se empobrel'.e, e porisso quanto mais pedirdes,
mais obtereis.

:X.VI:

Crêl-o-heis ? Alem dos bens que pedimos º.ª
santa Missa, o nosso bom J?eus no? concede muitos outros que nós não pedimos . D1l-o claram~ntc
S. Jcronymo, Sem dut1ida que o Se1~/10r ~10s da na
.1..\lissa o ·que lhe pedimos~ <J ~ .que ~ mais, dá-nos
muitas vqes 0 que lhe nao p~dzmos
Sem duvida alguma, diz o Santo, o S~nhor
concede todas as graças que na Missa lhe pe?1i:ios,
uma vez que sejam convenientes. E, o q~1e e amda
maior maravilha, o Senhor con_ccde muitas vezes
o que se lhe' não pede, se todavia da nos~a par:e
não pomos algum obstaculo. Pode, ponsso, dizer-se que a Mis<;a é o sol do gcnero humano, q_ue
espalha os seus explendores so~re os .bons e sobre os maus; e nem ha alma . tao p:rnda sobre a
terra, que ouvindo a santa .M issa, nao obtenh~. algum grande bem e muitas vezes, sem que n isso
pense, e sem que o peça ·
Como acontece n'aquclle caso c~lebre. n~rra<lo
ntonino~ que tendo um dia dois 1ovcns
po r .S . A
'
'
fl
libertinos e licenciosos entra~o n uma o~esta, .e
um dos quaes tinha ouvido Missa e outro°:ªº' agltando-se no ar temerosa tempestade, ouvlfam º.º
meio dos relampagos e trovões uma voz que gritou: JJfata, mata. E immediatame;nte. estalou ~1m
raio que reduziu a cinzas o que nao unha 0tlVido
·1 · ~b·s--q ue dubio dat nobis Dominns quo<l in Missa petimus;
.... .
.
e
m mart
et quod m;i~1s csc, saere dat ~uod non peumus. ap. cu ·
·
de celeb. M1ss.

z
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M.i ssa. O outro, todo aterrado continuava a ca~mhar, procurando escapar á morte, quando ouviu de novo a mesma vo~ que replicou : Mata, mata, e esperando o pobre JOven uma morte eminente, ot:viu urna outra voz. que respondeu: .J..Vão posso) nao posso, porque hoJe ouviu o Verbum caro factum est. A Jíissa que elle ouviu impede-me de descarregar o l(Olpc .
Oh ! quantas vezes Deus vos tem livrado da
morte ou ao menos de perigos gravíssimos em virt:1de d<.~ santa 1\:1 issa q uc ouvistes ? Assegura S.
<1rcgono que: pela assistwcia á Missa o homem se
t~·vra de 11111itos males e perigos. 1 E' v~rdade, diz o
~anto Oou~or, que quem ouve a santa Missa, será
livre de ~lllllos r_nales e de muitos perigos, apesar
de os nao prever .
Antes, replica S. Agostinho, será livre de morte r<.!pentina, que é o golpe mais formidavel que
contra os pcccadorcs descarrega a divina justiça :
A~uelle que 01111e ,~evo;amente a .lt.fis!Ja, não perecera de morte rcpe11tma -.
Eis ahi um prc ..,;ervatiYo admiravel diz o San.
'
t~, para evitar a morte rcpentina, --ouvir todos os
dias a santa Missa e ouvil-a com toda a devocão
possível.
'
. Quen~ trouxer comsigo um prcser\'ativo tão
cfficaz, viva seguro de que não lhe acontecerá tão
espantosa desgraça.
Corre uma certa opinião, por al 0 uns attribuida a S. Agostinho, i~to é, que no te°mpo em que
uma pessoa ouve missa, não envelhece, mas em
todo aquellc tempo se conserva com o mesmo vi1

.
. Per auditionem i\li ssae homo liberatur a multis malis et
pencuhs. 4 d1 ;ilogo .
'
2
• Qui M! ssam di.:Yotc ·~udicrit , su~itanea morte non peribit.
Sup. Can . Qu1a pa ssu ~, Jc Consca . J1st . 2 .

gor, com que se achava no principio d'clla. Não
me importa saber, se isto é verdade ou não; digo,
sim, que se bem que quem ouve Missa envelhecesse emquanto á edade, não envelhece, porem,
na maEcia ; porque, no dizer de S. Gregorio, um
homem de bem que ouve a Missa com devoção,
conserva-se no caminho recto do espírito: O justo que ouve },fissa conser·va-se no caminho da rectidão 1 e lhe augmenta sempre mais o merito e a
graça, e adquire novas virtudes, para agradar sempre mais ao seu Deus.
Antes, replica S. Bernardo, se ganha mais n'uma se> rvlissa (e isto deve entender-se com relação
ao seu valor intrinscco) do que em distribuir aos
pobres os seus proprios bens e andar peregrinando pelos mai s famosos sanctuarios da terra : Ouvindo ou celebrando del'otamente a Missa, ha muito mais merecimento do que se qualquer désse aos

pob,-es todos os seus haveres e se andasse em peregrinação por todo o mundo ~.
Oh riquezas immensas da santa Missa!
Comprchcndei bem esta verdade ; pode merec<:r mais quem ouve ou celebra uma só Missa, considerando-a cm si mesma e no seu valor intrinseco, do que, aquclle que ahrindo o erario de todas
as suas riquezas, distribuísse tudo para soccorrer ·
os pobres e anda sse peregrinando pelo mundo inteiro e vi sita sse com summa devoção os sanctuarios de Jerusalem, de Roma, de Compostella, do
Loreto e outros.
E a razão pode deduzir-se do Doutor Angeli1 .lustus auJiens Missam, in via rectitudinis conservatur. De
Sacrii. Miss. apuJ Bern. ~e Bust .
.
2 Audicns devote Missam, aut cel ebrnns, multo mag1s merctur, q uam si.substanti:1m. suam p:1uperibus erogaret, et totam
terram p cre~rmanJ o trans1ret. Apud Bern. de Bust. p. 2, ser. 3.
Theologia Dogmatica-Vol. 6.0
21
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co, S. Thomaz, o qual diz que na Missa se conteem todos aqucllcs fructos e todas aquellas graças,
antes, todos os thcsouros immensos que o Filho
de Deus tão abundantemente espalhou sobre a Egreja, sua Esposa, no sacrificio cruento da Cruz: 1e Em
qualquer Missa se e11co11tra lodo o fructo e utilidade, que Chrislo operou 11a Crut 110 dia de Parasce-

até mesmo de todos os maus christãos, fechando
a porta do inferno a todos os peccadorcs e tornando vasio o purgatorio de todas as almas que lá se
estão purificando.
".'l'ôs miseraveis, com a nossa tibiesa, pouca devoção, e com as immodestias escandalosas que
commcttcmos ao ouvir a Missa, oh quanto restringimos os limites da sua grande esphera e tornamos
ineficaz o seu grande valor! Permitti, portanto, que
cu suba ao cume dos mais altos montes, e alli cm
altos gritos cu exclame: Povos ingratos, povos enganados~ que fazeis v1)s :• Porque não correis aos
templos a ouvirdes o maior numero de !\1issas que
puderdes:•
Porque não irnitacs os santos Anjos que, no
dizer de S. Chrysostomo, quando se celebra a santa Missa, descem cm esquadrões do empyrco e estão dinnte dos nossos altares cobertos com as azas
d 'uma reverente modcstia, e espernm pelo bemdicto tempo da Missa para por nós interceder com
maior dlicacia, sélbcndo muito bem que é este o
tt>mpo mais opportuno e a occasião mais propicia
do que nenhuma outra para obter graças do ceu.
E vós, cobri-vos de confusão, por terdes, nos tcml'ºs atrnz 1 aprccindo tão pouco a santa Missa; antes por ttrdcs, por tantas vezes: profanado uma
acçõo tão sacrosanta; e muito mais se sois do numero d'aqudlcs guc com i'alavras temcrarias se
atrevem a dizer: uma ltfissa de mais ou uma 1lfissa de menos pouco impor/d.

ves » ' ·

Ora, dcmorae-vos aqui um pouco, fechae o livro, não Jcacs; mas cumulac todas estas utilidades tãc particulares que a Missa traz comsigo, reflecti bem cm silencio, e depois dizei-me: tereis
ainda difficuldadc cm crC:r, que uma só Missa, quanto está da sua parte, e rdativamcntc ao seu preço
e valor intrínseco, seja de tanta efficacia, corno o
dizem varios Doutores, que bastaria para obter a
salvação de todo o gcncro humano?
Imaginac uma hypothesc-gue Nosso Senhor
Jesus Christo coisa nenhuma tinha sotfrido sobre
o Calvario, e cm vez do sacrifü.:io cruento da cruz
tinha somente instituído a Missa, com ordem expressa que cm todo o mundo não se celebraria senão uma só Missa.
Ora, admiuida esta suppos1çao, sabei que só
aquclla Missa celebrada pelo mais miseravcl sacerdote do munJo, ti.:rin :-;iJo sulllcicntis~ima, considerada intrinsecamente cm si mesma, e quanto está du sua parte, para akarn;ar de Deus a salvação
de todos os homncns. Sim, sim; uma só Missu,
segundo o modo de faltar acima, bastaria para obter
a conversifo de todos os turcos, de todos os hercjcs,
de todos os schistimaticos, de todos os infleis e
1
•
.
/n qu.i_libct Afiss,1 im ·e1rit11r u1111iis fr11ctus,et 11tilit,1s, q11,1m
Cltnstus 111 d1c />,u\1scc1•cs opcratus t•st i11 cruce. rde Co11sec.
dist . ~ . /
·

XVII
Para concluir e terminar esta instrucção, rcficcti, que não foi por acaso que acima se disse, que
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urna só Missa, quanto está da sua part7, e attcndendo ao seu valor intrínseco, é suffic1ente para
tirar do Purgatorio todas as almas que alli _se est?o
purificando, ~ i_ntroduz~l-a_s no :ant~ pa:a.1zo, visto que este d1vmo sacnfic10, 1~ª.º so. alhvta as ~1mas dos defunctos, comof prop1c1atono, p~ra satisfazer a pena\ mas auxilia tambem, com? nnpetratorio para obter a remissão; cm conformidade com
0 co~turnc da Egrcja, a qual não só offerece a Missa peltis almas purgantes, mas n'ella ora pelo seu
liberamento.
Portanto, para vos moverdesá compaixãod'aquellas almas santas sabei que o fogo em que estão
involvidag, é um 'fogo tão devorador, que não é inferior ao do inferno, segundo o sentir de S. Gregorio !, e corno instrumento da divina justiça opéra com táo grnndc vigor que sobre ellas acarreta
penas insupportavcis, superior a quanto~ martyrios podem n'cslc mundo v~r-se o_u exp~n~entar
se e até imaginar-se ; e muito mais affl1cçao lhes
1
ca usa a pena do damno, p~rque as p~iva da visão
de Deus, como diz o Angehco 3 experimentam um
frencsi intolcruvcl, pelo vivo desejo .que teet.n. de
vêr o summo Hem, sem que lhe sep pcrmitt1do
conseguil-o.
Ora n'cstc ponto, entrac cm vós mesmo e considcrac: Se visseis o vosso pae e a vossa mãe que
estavam para afogar-se n'um lngo d'agua, e o seu
livramento não vos custasse mais naJa que esten-·
der a mão, não serieis vós obrigados, por lei de
caridade e de justi~a, a estender a mão para soccorrel-os 11
t

De Luf!. scd . tj, 11 . 1.<.S.
Dia/ . r . ./., e . 1 ·; 1 .
111 dist. l:!. art. ;.:.

E como é isto então 11 VêJes com a luz da fé
tantas pobres almas, e talvez dos vossos parentes
mais proximos, que ardem vivas n'um lago de
chammas, e não quereis soffrer um pequeno incommodo de ouvir devotamente uma Missa para
as soccorrerl'
Que coração é o vosso !1
Que a Santa Missa cause tão grande allivio
üqucllas pobres almas, quem· poderá duvidai-o?
Bnsta que deis credito a S . .Teronymo, e elle vos
dirú com toda a clareza que quando se celebra a
Missa por alguma alma do Purgatorio, o fogo que
por outro lado, é voracíssimo, suspende o seu vigor, e aquella alma não soffre pena alguma, por
todo o tempo que dura a Missa : (<As almas que
estão no Purgatorio não sentem tormento nenhum
cm quanto a .\-lissa se está celebrando» t.
E até afürma que a cada Missa que se celebra
sahcm muitas almas do Purgatorio para voaren~
ao paraizo: Celebrada a 1l:fissa, sahem muitas al-

mas do Purgatorio" 2 •
Accrcscentae que esta caridade que usaes para com os pobres purgantes redundará toda em vosso bem : e não obstante poderem adduzir-se exemplos sem fim, cm conJirmação d'esta verdade, bastarú um muito authcntico que se deu na pessoa de
S. Pedro Damião (Na sua Vida)3, o qual tendo
ficado orphão de paes, ainda em tenra edade, foi
admittido cm casa d'um seu irmão que o tractava
o mais mal que podia, até mesmo o fazia andar
t Animre qure sunt in purgatorio, pro quibus solet sacerdos
in ;\'liss:.i orare, interim nullum tormentum sentiunt, dum Missa
cclcbratur. Cap . cum Nar . infra dv celeb . Miss.
·
2
Missn celehrata, plurcs :inimaes exc,.1nt de puri;atorio.
J ln cju ; 1·it .
.
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desc.'.ll\'.O: esforrapaJn, fazendo-o sotfrer todo o
gcnero de privações.
Acontc..:c11 um dia cncontrnr no caminho não
sei que moeda: imagirrnc quanto ficou contente·
.
persua d1u-sc
ter cncontradt) um thcsouro. Que fa-'
zer d' este dinheiro !1 cm que gastai-o:> Muitas coisas lhe suggeriam as suas necessidades; mas afinal,
pensando e tornando a pensar, resol vc-sc a dai-o
a um sacerdote para celebrar uma Missa pelas almas santas do purgatorio.
Crel-o-heis !1 D'alli cm diante mudou a sua sorte. Foi acolhido por um outro irmão de melhor índole, que o amou como filho, vestiu-o com decencia, mandou-o parn as escolas onde se tornou aquellc grnnde homem, aqucllc grande santo que serviu
de ornamento á purpura cardinalícia e de tão grande proveito á Egreja.
Vêdc agora, como d'uma só Missa feita celebrar com algum incommodo resultou para ellc um
bem tão grande.
Oh be~11~icta .'vl!ssa qut! ao mesmo tempo que
serve Jc al1v10 aos vivo~ e aos mortos, nos aproveita no tempo e na ett!rnidadc ! Porquanto, aquellas
almas santas s<Í<> tãn agradeddas. aos seus bcmfeitorcs, guc quando chegam ao ccu se convertem
cm suas advogadas, e não Jcscançam emquanto
as não vêem na posse da gloria.
E bem o experimentou uma mulher deshonesta
aqui em Hom.:1, a qu.:11 inteiramente esquecida da
sua eterna salvação, sú se occupavn de dar satisfação ás suas paix6es, servindo de negaça ao diabo para arruinnr a juventude; e nenhum outro bem
fazia senão fazer quasi todos os dias celebrar uma
Missa pelas almas do Purgatorio.
Estas, como piamente se crê, tanto oraram pc-

la sua bemfcitora, que um dia foi surprchcndida
por tão vehemente contricçõo dos seus peccados,
que abandonando o ~ogar infomc, dirigin~o-~e aos
pés d'um zeloso confessor, fez a sua confissao geral, e pouco depois morreu tão bem disposta que
a todos deixou signaes inequívocos dn sua eterna
salvação.
Esta graça tão prodigiosa attribue-se á c~ca
cia das \1issas que fez celebrar pelas bcmd1ctas
almas do Purgatorio. Despertemos nós tambem~ e
niio consintamos que os publica110.'i e as meretriz.es

nos precedam

11 o 1·ei110

de Deus

1

•

XVIII
Se fosseis d'aquclla raça do5 grandes avarentos, que não sú faltam á caridade, deixando de or~r
pelos seus defunctos, sem ouvirem júmais uma un~
ca Missa por aqucllas almas penantes, mas de mais
d'isso, calcando todo o direito de justiça se recusam a satisfazer os legados pios das Missas, que
os seus maiores deixnram em legado. ou sendo sacerdotes accumulam muitas !vlissas, sem jámais .as
celebrarem; oh então, sim, ardendo cm zelo, vos
direi na cara: Ide qLTc sois pciorcs do que um demonio, porque, afinal~ os demonios atormentam
somente as almas rcprobas, porem, vós atormentaes
tambcm as almas escolhidas; os demonios enfurecem-se contra os preceitos, mas vós enfurecei-vos
contra almas predestinadas, e que Deus tanto ama.
Niío, para vós não ha confissão que tenha valor,
nem absolvição que sirva, nem confessor que vos
possa absolver, se não fazeis grande penitencia, e
1 P11blic,111i, ri m1•rrln'crs pr.'1<'Cl'dar1t nos in r<'f[llllm Dri,
21, 31 .

/11ath .
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não satisfazeis pontunlmcntc a todns as obrigaç6es
que tendes para com os mortos.
Mas, meu padre, não ha dinheiro, não se pode.
Não ha dinheiro, não se pode P
Para gastar cm luxos, ha e pode-se; para gastar em bons jantares, ha e pode-se; para gastar em
bailes e thcatros, h[! e pode-se; para gastar nos prostíbulos, ha e pode-se. E para satisfazer as dividas,
não só para com os vi vos, mas tambem para os
pobres mortos, não ha, não se pode ?
Já entendo; não ha n'este mundo quem vos reveja as contas, mas tendes de saldar contas com
Deus.
Comei, pois, o que vos deixaram os dcfunctos, os lega·dos pios e c:s sacrificios, mas sabei que
para vós está registada pelo oraculo do propheta
uma intimação de desgraças, de doenças, de fallencias, de contradicçiíes e minas irreparaveis na
fortuna, na vida e na honra. E' vóz de Deus que
não pode faltar . Comeram os sacrificios dos mortos
e n'el/es se multiplicou a ruina 1•
Sim, sim, ruinas, desgraças, precipícios irreparaveis n'aqucllas casas, que não satisfazem as obrigações que teem a .cumprir com os mortos. Girae
por toda a Roma e vêdc, quantas familias, dispersas e quantas casas arruinadas, quantas lojas de
negocio fechadas, negocios paralisados, commercios interrompidos, fallcncias, desgraças e ais : Oh
pobre Roma arruinada! me dizeis vós.
Mas qual a causa de tantas ruinas ? Se fordes
procurar a causa de tantns desgraças, achareis que
uma das princi paes é a crueldade q uc se usa para com
os pobres mortos, negando-lhes o devido soccorro,

pelos descuidos em cumprir os legados pios; e por
isso se commettem infinitos sacrilegios, profanamse os sacrificios, e o templo de Deus, como disse o
Salvador, e se convertem n'uma espelunca de ladrões.
Nem vos deveis admirar, se o céu faz despedir raios, e ameaça guerras, terremotos e extermínios; eis a razão: comeram os sacrificios dos morlvs e n'elles se multiplicou a ruina.
E' porisso, que com toda a razão estes ingratos foram declarados excommungados pelo concilio Carthaginense, como verdadeiros homicidas
do seu proximo, e pelo concilio Valense foi ordenado que fossem escorraçados da Egreja como
infleis.
Mas ainda não é só este o maximo castigo
que Deus descarrega sobre estes, que assim odeiam
os dcfunctos : maior pena está para elles reservada na outra vida: protestando S. Thiago que
estes são julgados por Deus com todo o rigor da
justiça sem com elles usar nenhuma misericordia,
visto não a terem usado com os pobres mortos:
O juiz.o será sem misericordia para aquelle que não
usou misericordia 1 .
E Deus permittirá que sejam pagos com a mesma moeda pelos seus successores, isto é, que não
sejam cumpridas as suas ultimas vontades, nem
se celebrem as missas que deixaram cm testamento por suas almas : e celehrando-se, Deus não as
acceitará, mas serão applicadas a outras almas necessitadas que durante a vida tiveram compaixão
dos pobres mortos. E assim se lê nas nossas chronicas d'um frade, que depois da sua morte appa-

t
Comederunt sacrificia mortuorum, et multiplicata est in
eis rui na. Ps . 1oS, 28 .

1 Judicium sine misericordia illi, qui non fecit misericordiam. Jac. 2, 13.
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receu a um seu companheiro e lhe manifestou sua
ace~bissimas penas que soff;ia no Purgatorio, especialmente, por ter sido muito n~gligente para
com os o~Hros fra~cs dcfunctos, e que finalmente
n~da lhe unha s~rv1do todo o bem que se lhe tinha
feito, nem as missas que por sua alma tinham sid~ ccle~radas.; porque Deus, em castigo da sua neg~1genc1a, as linha applicado a outras almas que cm
v1da fo_ram devotas das almas do Purgatorio: e dizendo isto dcsapparcceu 1.

ceder á vossa vida, se a tiverdes empregado a ouvir quantas mais .\'lissas poderdes !
O outro motivo é, para sahir cm breve do Purgatorio e voar á gloria eterna; não havendo meio
mais adaptado para obter de Deus uma graça tão
preciosa, qual é a de ir direito ao ~éu: sem tocar
no Purgatorio, ou ao menos para abbreviar a demora no meio d'aquellas chammas, do que as indulgencias e os sacrifidos.
Quanto ás indulgencias, os Summos Pontifices
alargaram a mão cm conceder muitíssimas a quem
devotamente ouvir a santa ~1issa.
A cfficacia do santo sacrificio da Missa para
accclcrar a remissão das penas do Purgatorio, já
acima s11fficientemente se demonstrou. E deveria
bastar o exemplo e a auctoridade d'aquelle grande
servo de Deus, João de A vila, que foi o oraculo
das Hespanhas. quando achando-se em extrema
agonia, e interrogado sobre qual a coisa que tivesse
mais a peito, e que sorte de bem maior clle desejava que lhe fosse feito depois da morte? Missas,
respondeu cllc, Missas, Missas. •
Mas se o permittis, desejaria sobre este negocio dar-vos um conselho de grande pezo, e é : que
todas as Missas que dcscjacs sejam celebradas por
''Ós depois da morte, as foçaes celebrar em vida e
não vos fieis nos que ficam n'este mundo depois
de vós. Tanto mais, que santo Anselmo nos faz saber~ que uma só Missa, ouvida ou celebrada pela
vossa alma cm vida, vos será talvez mais proveitosa do que mil outras depois da morte : uuvir de-

XJ::X.
. ~ntes de ter~11i11ar a presente instruç<;ão perm1tt1-.mc que de lºc~hos ~ com as mãos postas, vos
supphque que nao f cchc1s este livrinho, sem fazerdes antes um proposito firmissimo de, para o futurC?, empregar todas as vossas diligencias em ouvir e fazer celebrar todas as Missas, que a medida das vossas occupaç<Jcs e do vosso estado vai-o
permittir, não sc> pelas almas dos defunctos, mas
tarl?bcm pela vossa; e ist~ por dois motivos: primc1ramcntc para consegrnr uma boa e santa morte, pois é opinião constante dos Doutores não haver meio mais efficaz para chegar a um fim tão
santo, do que a santà Missa: antes, Christo, nosso Senhor, rcvcl?u a Santn Mathildc ! que aquellc
qt~e durante a vida fôr sollicito em ouvir a santa
M1~sa, ser<\ na morte consolado pela presença dos
An1os e ~antas seus advogados, que valorosamente o deff endcrão de todas as insidias dos dêmonios infernaes. Oh! que bclla morte está para sue1

~

Cron . Fratr . ,Mi11 . par-.
Liv. 3. Gr,1t. spi,.. e. 27.

votamente uma unica ...Vissa em vida, ou dar uma

2.

l
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Egreja. E n.:novac o santo proposito de ouvir d'aqui cm diante o maior numero de 1\'1issas que poderdes e de as ouvir com a devida devoção. E para este fim servi-vos do seguinte modo pratico e
devoto.

esmola por e/la, é 11uis proveitoso do que deixar
nzil para celebrar depois da morte 1.
Bem comprehendcu esta verdade um rico negociante de Genovn, o qual não deixou coisa alguma para sutfragar a alma depois da morte. Todos ficaram attonitos, sem poderem comprehender
como é que um h11111em tão rico, tão pio e tão generoso par.a co1n todos, fosse na morte tão cruel
para coms1go.
Mas depois da sua morte achou-se-lhe escripto
n'um seu livrito o grande bem que em vida tinha
feito á sua alma. Mi~sas mandadas celebrar pela
minha alma duas mil ; para casar donzellas dez
mil, duzentas para tal logar pio, etc. E no fim do
livrito achavam-se escriptas estas palavras : Quem
quiz..er o bem 1 faça-o e1111 1ida, e 11ão se fie de quem fica depois da mor/e. E' bem sabido o proverbio : dá
mais luz uma candeia na frente do que um archote atraz.
Tomae :iota de uma tão bella lembrança, e
ponderac bem a cxccllencia e a utilidade da santa
Missa ; pasmac da cegueira cm que tendes vivido
até agora, sem fazer a devida estima d'um tão grande thesouro, que para vós tem sido um thesouro
escondido .
Agora que lhe conheceis o valor, eliminae da
vossa mente e muito mais da vossa língua estas e
outras proposições escandalosas : E' mais uma Missa menos uma Missa . Basta ouvir uma nos dias de
festa . À Jfissa de tal sacerdote é uma semana san-

ta; qttandu apparece

110

altar, saio para fóra da
1

AuJire devote uni.:am Missam in 1•ita, vel Jare eleemosy- ·
nam pro ea, prodcst maKis quam relinq11cre aJ celebrandum mille
post obilum. •4pud <:.utell. di11,. . .me . 'I'nrep.
1

j
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Methodo breve e devoto para ouvir com

fructo a santa Missa

:e
Foi opinião de S. Chrysosthomo 1 como acima
se indicou na instrucção, confirmada e approvada
ror S. Gregorio no seu quarto Dialogo, que quando o sacerdote celebra a sa:Jta Missa, abrem-se os
ccus, e do cmpyreo baixam muitos esquadrões de
anjos para assistirem ao divino sacrificio. E S. Nihilo, abbade, discípulo de S. João Chrysosthomo,
atfirma que quando o S. Doutor celebrava, via em
volta do altar uma grande multidão d'aquclles espíritos celestes, que assistiam aos ministros sagrados n'aquella funcção tão santa.
E eis o modo mais proprio para assistir com
fructo á santa Missa: ir para a Egreja como se se
f ôra para o Calva rio, e estar diante do altar como
diante do throno de Deus em companhia dos santos Anjos. Vêdc, portanto, que modestia, que re1

Homil. 3. Je ncomp. Dei Nat.
http://www.obrascatolicas.com
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verem.ia, que attenção de nós se exige para alcançar os fructos e as bençãos que Deus costuma
co~ced~r a quem honra com respeito devoto mystenos tao sacrosantos,

riormentc commovido, alcançando por este meio
um grande fructo e augmento de graça.

J:J:
Lê-se, que quando os hebreus estavam celebrando os sacrifü:ios da antiga lei, nos quaes se
não sacrificavam senão bois e cordeiros e outros
animacs, era para admirar o vêr com quanta applicação, decôro e silencio assistia todo o povo, e
apesar d'alli estarem assistindo um sem numero de
pessoas, alem dos setecentos ministros que sacrificavam ; apesar d'isto, o templo parecia um deserto, não se ouvindo o minimo rumor, nem sequer
um suspiro. Ora, se tanto respeito e devoção se
usava n'aquclles sacrificios, que afinal não eram
senão uma sombra e uma simples figura do nosso,
que silencio, que attençüo, que devoção não merece a santa. Missa, onde o Cordeiro immaculado, o
Verbo divmo se offerece cm sacrificio por nós?
Bem o tinha assim entendido o glorioso S. Ambrosio, o qual, conforme o refere Cesario 1, celebrando a santa Missa, depois de lido o Evangelho,
voltava-se para o povo, e cxhortando a todos a
um devoto recolhimento, intimava-lhes um rigorosissimo silencio, não só refreando a língua, mas
abstendo-se de proferirem a mais pequena palavra:
queria de mais a mais que reprimissem a tosse e
qualquer outro estrepito natural. E era, com etfeito, obedecido, e quem assistia á sua .Missa, sentiase como que arrebatar d'um temor sagrado, e intet

Lib.

1.

Mi1w;. e. 40.

Eis ahi explanado todo o systema da presente
obrasinha, na qual nada mais se pretende do que
illuminar e mover, quem se compraser em a ler,
a abraçar com fervor de espírito a pratica e o modo de ouvir a santa Missa, que vai descrever-se.
Mas. porque são varias os modos, todo~ devotos e santíssimos, que até agora se tem ass1gnalado para assistir á santa missa, como ~e vê devarias livrinhos que para este fim teem ~ido ~da~os .á
estampa com proveito summoldos .fi~is, nao e m~
nha intenção violentar o vosso arbitno: mas deixando-vos a liberdade de escolher o que vos parecer mais agradavcl e mais confon:ne como ':osso
gcnio devoto, e com a vossa ca~ac1dade, ~arei somente o officio de Anjo Custodio, suggermdo-vos
mais fructuoso ' isto é, o que, segundo o dictame
0
. .
do meu fraco juízo, poderá tornar-se. p~ra ~os ma1~
util e menos penoso. Para este fim d1stmgutl-os-he1
cm tres classes.

J:V

O primeiro modo de ouvfr Missa é o d'aquellcs que com o livrinho na mão, acompanham com
attençã~ summa todas as acções do sacerdote: a
cada uma d' ellas rezam uma oração vocal que acha:n
escripta no livro, e d'est~ modo passa~ toda a
Missa, lendo: e não ha duvida que, se a leitura vae
acompanhada da meditação d'aquelle.s ~antos mysterios, é um exccllente modo de assistir ao santo
sacrificio, e é tambem de grande fructo.
Theologia Dogmatica-Vol. 6. 0
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Porem, como obriga a muita sugeição, deven·
do, quem assiste, attender a todas as cerimonias sagradas que faz o sacerdote, e depois voltar com os
olhos ao livro para ler a oração correspondente
áq~elle mysteri_o, torna-se, na pratica, não pouco
fatigante, e creio que são poucos os que perseveram a servir-se de tal methodo por muito tempo,
não obstante ser utilissimo: attenta a fraqueza da
nossa mente, que facilmente se cansa, quando tem
que reftectir sobre tnntns acçõc~ diversas que o sacerdote faz no altar.
Comtudo, quem se não achar bem e não colher
proveito espiritual, continue, se assim o quizer, por
que a uma industria tão laboriosa não faltará da
parte de Deus o premio rnmpetcnte.

V
O segundo modo de ouvir a santa Missa, é o
d'aquelles que não se ser 1:cm de livrinhos, nem leem
coisa alguma quando c"tão assistindo ao santo sacrificio, mas fixam o olho da sua mente, avivado
pela fé, em Jesus Christo crucificado, e apoiados
na arvore da cruz, recolhem os fructos d'uina dôce
contemplação, passando todo a que li e tempo em
devoto recolhimento interior, entretendo-se mcntalment~ a considerar os sagrados mystcrios da
paixão de Jesus que não só se representa, mas misticamente se opéra n'aquellc divino sacríficio.
~. E' certo que para aquellcs que, tendo recolhido
as potencias da sua alma cm Deus, vão exercitando
actos heroicos de fé, esperança e caridade e outras virtudes, não ha duvida que este modo de
ouvir Missa é mais perfeito do que o primeiro, e.
até mesmo mais doce e suave, como o experimen-

tou um bom religioso leigo t, o qual costumava dizer que quando ouvia Missa não lia senão tres letras.
A primeira cm negra, isto é, a consideração
dos seus pcccados, que lhe causava confusão e
a:rcpcndi~11cnto E n'isto meditava desde o príncip10 da ~11ssa até ao Otfortorio.
A .se_gunda era vcrm~lha, isto é, a meditação
d.a yaixao de Jesus, cons1dcrnndo aquelle prccios1 ss1mo sangue que Jesus por nós derramou sobre
o Cal~ario, sotfrendo tão acerba morte, e n'csta se
entretmha nté á comnmnhão.
A terceira era branca, porque emquanto o sa. ccrdotc commungava, mentalmente se unia com
J_c sus sacra_mcntado, fazendo a communhão espinllwl, depois da qual permanecia todo absorto em
Deus, c?nsidcran?~ na gloria que o esperava pelo
fructo d aqncllc d1vmo sacrificio. Este idiota ouvia
Missa com muita per~cição, e bem desejava que
todos aprendessem d'cllc uma tão alta sabedoria.

VI
O terceiro modo de ouvir a Missa com fructo
con_tcm L~m caminho medio: não é preciso fazer
mu_itas leituras vocacs, como se prescreve no primeiro ; nem é preciso um espirita muito elevado
na contc:mplação, como se requer para o que segue
o segundo.
]~orem, se bem se considera, é o mais adaptado
e mais conforme com o espírito da Egrcja, a qual
se compraz de que nós n(ls conformemos com os
sentimenlos do sacerdote celebrante, o qual tem
l
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obrigação de offerecer o sacrificio pelos quatro
fins, que se indicaram na ins.trucção preced~nte,
sendo este no dizer do Angehco, o modo mais efficaz para pagar as quatro grandes dividas que temos contrahido para com Deus.
E' porisso que, exercendo vós! e.m _cer~o modo,
o officio de sacerdote quando assistis a Missa, deveis exercitar-vos, quanto é possível, na consideração dos ditos quatro fins; e esta pratica se v?s
tornará facillima, se praticardes, no tempo da Missa, as quatro otfertas que abaixo vão descriptas.
Se quizerdes vêr o modo como se põe em pratica, eil-o.
. .
Trazei por algum tempo comvosco este hvnnh?
até terdes aprendido de cór est~s otfertas, ou ~te,
pelo menos, estardes bem imbeb1do do seu sentido,
importando-vos pouco de vos prender ás palavras;
e, quando começar a Missa, e~quanto o sacerdote se humilha ao pé do altar, dtzendo o Confiteor
etc. fazei vós um exame breve, excitae no vosso
cor~ção um acto de verdadeira contricçáo, pedindo perdão a Deu:-> dos vossos peccados e. invoca.ndo o auxilio do Espirito Santo e de Mana Santlssima, para ouvir aquella Missa com toda a reverencia e devoção.
Dividi-a depois, porisso, cm quatro espaços de
tempo, para n'ella pagar as quatro ditas grandes
dividas, do modo e fórma que segue.

VJ:I
No primeiro, que será desde o principio até ao
Evangelho, pagareis a primeira divida .de h.onrar e
louvar a magcstadc de Deus, digna de mfinita honre e de louvores infinitos.

Humilhae-vos, portanto, com Jesus, e profundae-vos no pensamento do vosso nada; confessae
sinceramente o miserabilissimo nada que sois diante de tão grande magestadc; e dizei-lhe, assim humilhado n~ interior e mesmo no exterior, (devendo
estar na Missa bem composto e modesto) :
Ah ! meu Deus, adoro-vos e reconheço-vos por
meu Senhor, e se11hor da minha alma : protesto que
tudo o que sou e tudo o que tenho, tudo reconheço
como vindo de vós.
E porque a vossa summa magestade merece uma
honra e um obsequio infinito; e eu sou um pobresinho r.ea_Jmenle impotente para pagar-vos esta grande divida, offereço-vos as humilhacões e os obsequios, que Jesus vos tributa sobre d altar, isto é, o
que Jesus/a\, tenho lambem eu a intenção de o fat_er, humzlho-me e me abato junctamente com elle
diante da vossa magestade; adoro-vos com as mesmas humilhações que Jesus pratica para comvosco,
alegro-me e compra{_o-me que o bemdiclo :Jesus vos
dê por mim uma honra e um obsequio infinito.
Fcchae em seguida o livro; e continuae a fazer
muitos d'estes actos internos de complacencia, de
qu~ Deus seja .infinitamente honrado, e repeti-o
muitas vezes : Srm, meu Deus, comprara-me da honra infinita que redunda para a vossa magestade deste .santo sacrificio: comprara-me, alegro-me quanto
ser e quanto posso.
Não estejaes solicito das palavras que acima
vão postas, mas servi-vos das que vos dictar a vossa devoção, permanecendo todo recolhido e unido
com Deus. Oh! quão bellamente pagareis d' este
modo a primeira divida!
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afogac os yossos nffectos e sem rumor .de. palavras mas no intimo do vosso coração, d1ze1 a Jesus:'

No segundo espaço de tempo, que será do Evangelho até á Elevaçüo, pagareis a segunda divida,
e dando uma ligeira vista aos vossos peccados, e
vendo a di viJa immcnsa que por elles tendes contrahido para com a divina justiça, dizei-lhe com o
coração humilhado:
Eis aqui, meu Deus, o traidor, que tantas vezes

se rebellou contra 11<Js. Ai de mim, que com dôr abomino e dc:testo com o mais 1 ivo dos meus ajfectos todos os meus gravissimos peccados, e em desconto
d'elles JJos o!fereço a mesma satisfação que Jesus
vos dá sobre o altar. Qjfereço-vos todos os meritos
de Jesus, o sa11g11e de Jesus, todo Jesus Deus e Homem, que na qualidade de victima de novo se sacrifica por mi111, visto q11e Jesus sobre aquelle altar fa{
o ojficio de meu mediador e meu advogado; e com
o seu preciosissimo sangue de vós implora o perdão
.para mim; u1w-nu.• com as vaies d'aquelle sangue
amoroso e JJos peço 111iserico1·dia para tantos meus
peccados gravissimos.
..1.lfisericordia 1os pede o sangue de Jesus, misericordia 1•os pede o meu corL?çáo cheio de dôr. Ah l
meu amado Deus, se J1us 11ão 11wJJem as millhas /agrimas, movam-11os os gemidos do meu Jesus; e
aquella misericordia que sobre a Cnt\ obteve para
todo o genero h11ma110, porque não deverâ obtel-a
para mim sobre este altar?
Sim, eu espero que, cm l'irtude d'aquelle preciosíssimo sangue, me perdoareis todas as minhas gravíssimas culpas, que cm1ti11uarei a chorar até ao meu
ultimo suspira.
1

1

Fechando o livro, repeti muitos d'estcs actos

de contricçüo verdadeira, intima e vchcmcnte. Dcs-

Meu aniado Jems, dae-me as lagrimas de Pedro a conlriccão da Jfagdalena, e a dô1· dos santos,
que' tendo sid~ peccadores, foram depois verdadeiros
penitentes, afim de que n'esta .._\fissa oblenha um
perdão geral dos meus pecc;zdos.
.
Fazei muitos actos assim, todo recolhido cm
Deus e ficae certos que d'estc modo pagareis inteira~ente a Deus todos os debitos que com elle
tendes contrahido com tantos peccados vossos.

i::x
No terceiro espaço de tempo que decorre da
elevação até á communhão, considerando-\:os enriquecido de ta~tos e. tão relevantes bcncfic1os, ~m
troca d'cstes oftcrecc1 a Deus um dom de val~r mfinito, isto é, o corpo e o sai:gue de Jesus Chnsto:
antes convidae todos os Anios e todos os Santos
' d' este ou d'outro moa dar, graças a Deus por vos,
do semelhante :

Eis-me aqui meu amantissimo Deus, can·egado

de beneficios ge:.aes e particulares que me ten~esfei

to e estaes para me fa{er no tempo e na etermdade.:
reconheço que as Fossas .misericordia~ para commzgo tt!em sido e são i11Ji11ztas, 1~zas assu~1 mes1~i? esto~
prompto apagar-11os tudo ate ao. uf tzmo ceztil. Eis
aqui, por gratidão e pa~~' est~ drvmo sangue, preciosíssimo corpo; esta J.1zc/1ma rnnoct•nte que eu vos
apresento por mão do sacerdote. Esta ojferta que
vos faço, estou certo que bas~a pa~·a paga!·-vos ~o
das os dons q11(' me tendes jezto. Esta dadzva de m-
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finito valor vale, só por si, todos os do11s que tenho
1·ecebido, recebo e estou para receber de vós.
Ah! Anjos, Santos e todos vós, Bemaventurados
do ce1~, ajudae-me a dar graças ao meu Deus e efferecez-lhe, em agradecimento de tantos beneficios
não só esta mas todas as Missas que actualmente s~
celebram no mundo inteiro, afim de que a sua amorosa beneficencia fique completamente recompensada por todas as graças que me tendes feito e eslaes
para fazer-me, agora e nos seculos dos seculos. Amen.
Oh ! quanto o nosso bom Deus se comprazerá de tão. af~cctuoso agradecimento! Oh quanto
fic~rá sat1sfctto com esta unica offerta, que vale
mais que todas as outras, sendo de valor infinito!
E para mais vos actuardcs cm tão devoto sentimento, convidac todo o paraizo a empenhar-se
todo.por vós: invocae todos os Santos pelos quaes
tendes maior devoção, e dizei-lhes com as vozes
intimas do vosso coração : O' meus caros Santos
ad1Jogados, dae graças por mim á bondade do meu
Deus, para qne não vii•a nem morra ingrato; ah !
supplicae-lhe que acceile o meu bom coracáo, e os
agradecimentos amorosos que n'esta }Jissa lhe far.
o meu Jesus por mim.
t\ão v.os contenteis .de dizer-lhe uma vez só,
mas repeti-o uma e muitas vezes ; e ficae seguro
de que d'este modo vireis a satisfazer inteiramente
a esta grande divida ; e muito mais fructo colhereis se todas as manhãs fizerdes o acto de offerecimento que começa : Meu eterno Deus etc., o qual
encontrareis no fim d'cstc livrinho, para offerecerdes com este fim as santas Missas que se celebram
em todo o mundo.
·

.

X
No quarto espaço de tempo, que será da communhão até ao fim da Missa, depois de fazerdes
a communhão espiritual, quando o sacerdote communga sacramentalmente da forma e modo que
vos insinuarei no fim d'este capitulo, considcrae a
Deus dentro de vós e depois dilatae o coração para lhe pedir muitas graças, sabendo que n'aquella occasião Deus se une comvosco, e tambem elle
ora e supplica por vós ; e porisso alargae o coração e não peçacs coisas de pouca monta, mas pedi grandes graças, :.endo tambem grande a otferta que lhe fazeis do seu divino Filho, e porisso dizei-lhe com o coração humilhado:
1'rfeu amado Deus, muito indigno me reconheço
dos vossos favores : confesso a minha summa indigi1idade, e que em ratão de tantos e tão gi·aves peccados, não mereço ser ouvido. 1\fas como podereis deixar de ouvir o vosso divino Filho que sobre o ai lar está orando por mim, e por mim offerece o seu sangue
e a sua vida ? Ah J meu ama11tissimo Deus, ouvi as
supplicas d'este meu grande advogado, e em attençáo a elle, concedei-me todas as graças que sabeis
me são 11ecessarias para conseguir o grande negocio da salvação.
Agora, sim, que estou animado para pedir-vos
um perdão geral de todos os meus peccados, a graça da perseverança final 110 bem, antes, peço-vos,
meu Deus, confiado nas supplicas do meu Jesus, todas as virtudes em grau heroico, todos os auxilias
ejficates para fazer-me wn verdadeiro santo; peçovos a conversão de todos os infleis, de todos os peccadores, e particularmente d'aquelles que me pertencem pelos laços do sangue, ou por affenidade es-

•
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pi,.itual; peço-llus o livramento, não de uma só alma, mas de todas as do purgatorio : tirae-as todas
d'alli parafóra, afim de que, pela effecacia d'este divino sacrificio,fique va\io aquelle carcere das almas
que al/i se estâo purificando, e convertei todas as almas dos vivos; esle misero mundo se converta para
vós em parai\O de delicias, onde, amado e reverenciado no tempo por nós todos, cheguemos a louvarvos e abe11çoar-vos por toda a eternidade Amen.
Pedi, sim, pedi por vós e pelos vossos filhos,
pelos vossos amigos, parentes e conhecidos; pedi
para obter o soccorro nas vossas necessidades,
tanto espirituacs como temporaes ; mais ainda, pedi a plenitude de todos os bens, e o allivio de todos
os males para a santa Egreja, e não peçaes com tibieza, mas com grande confiança, e ficae certos de
que as vossas supplicas unidas com as de Jesus,
serão ouvidas. Acabada a Missa, fazei um acto de
agradecimento a Deus com o agimus tibi gt~atias ele.
e sahi da egreja com o coração compungido, como se dccesseis do Calvaria.
Agora dizei-me: se todas as Missas que tendes
ouvido até aqui, as tivesscis ouvido assim, de quantos thesouros tcricis enriquecido a vossa alma?
Oh! quanto tendes perdido, tendo assistido á
Missa, olhando para um lado e para o outro, para
quem entra e sahc da cgrcja, e ás vezes foliando e
dormitando, ou mastigando alg.Jmas orações, sem
nenhum recolhimento interior.
Rcsol vci-vos por tanto a abraçar este methodo
suavissimo e muito facil, de ouvir a Missa com
fructo, e que consiste cm pagar as quatro dividas
que tendes contrahido com Deus, e ficae segurissimos de que, dentro de breve tempo, adquirireis um
riquíssimo thcsourn de graças singularíssimas, e

3'47

nem tornareis mais a dizer: uma Missa a mais ou

a menos, pouco importa.

XI
Emquanto ao modo de fazer a communhão cspiritt~al, no tempo_ cm que. o sacerdote communga
na Missa, como acima se disse, é conveniente saber
a doutrina do Cone. Trid., o quaJ ensina que podemos receber o Santíssimo Sacramento de tres maneiras : a primeira só sacramentalmente; a segunda só espiritualmente; a terceira sacramental e ao
mesmo tempo espiritualmente.
Aqui não se falia da primeira, que é dos que
commungam cm peccado mortal, como fez Judas,
nem lambem da terceira, que é commum a todos
os que commungam cm graça; mas falia-se da segunda, que é propria d'aquelles que, diz o sagrado
Cone. , comendo com o desejo aquelle pão celeste
com fé viva que se opera pelo amor, experimentm~
o seu fructo, e utilidade t.
Estes, não podendo receber sacramentalmente
o corpo do Senhor, recebam-no espiritualmente
com os actos d'uma fé viva e fervorosa caridade
e com summo desejo de se unirem áquelle sum-'
mo bem, e por este meio se tornam capazes de receber o fructo d'estc divino Sacramento.
Para facilitar a pratica de tão grande bem, ponderae quanto vou dizer-vos.
Quando o sacerdote está para commungar na
s~nta Missa, e achando-vos bem disposto no interior como no exterior, excitae no vosso coração
um acto de vcrdeira contricção, e batendo humil•

1

Qu1 i•oto proP_ositum il/11m caelestem pan.em edentes, fide
per dilectwnem opl'1«1/11r, fn1ct11m l'JllS, et utilit.1tem

viva~ q1"w
se111111111 .
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demente no peito em signal de que vos reconheceis indigno de tão grande graça, fazei todos os
actos de amor, de offerecimento e humi+dade, com
tudo o mais que costumaes fazer quando comrnungaes sacramentalmente, e depois suspirae com um
vivo desejo por receber o bom Jesus sacramentado para vosso bem.
E pttra avivar a vossa devoção, imaginae que
Maria SS. ou qualquer outro Santo vosso advogado, vos dá a sagrada partícula; figurae-vos que a
estaes recebendo, e abraçando Jesus no vosso coração, repeti uma e muitas vezes com palavras intimas dictadas pelo amor: Vinde, meu amado Jesus, vinde a este meu pobre coração, vinde, e saciae
os meus desejos; vinde e santificae a minha alma :
vinde, dulcíssimo Jesus, vinde.
E dito isto, ficae em silencio, olhae para o vosso bom Deus dentro de vós; e, corno se realment:>
tivesseis commungado, adorae-o e dae-lhe graças.
e fazei todos os actos que costumaes fazer, depois
da communhão sacramental.
Agora sabei que esta bemdicta e santa communhão espiritual, tão pouco praticada pelos christãos dos nossos tempos, é um thesouro que vos
enche a alma de mil bens ; e como o ensinam vanos auctores ', é por tal modo util que pode produzir todas aquellas mesmas graças que produz a
communhão sacramental, e até maiores ainda. Porquanto, se bem que a communhão sacramental,
isto é, quando realmente se recebe a sagrada partícula, é, por sua natureza, de maior fructo, porisso que, sendo sacramento, tem a sua virtude propria (ex-opere opera/o); todavia, pode uma alma fazer com tanta humildade, amor e devoção, a sua

co~munhão

espiritual, que mereça uma graça
maior, do que a que mereceu uma outra, que commungar sacramentalmente, sim, mas não com devoção tão perfeita.
E' porisso que ao nosso divino Salvador tanto
agrada este modo de commungar espiritualmente,
que muitas vezes, por milagres evidentes, se comprazeu de benignamente ouvir os desejos dos seus
servos; ora dando a communhão por suas proprias
mãos, como o fez a S. Clara de Montefalco, a santa Chatharina de Scnna e ·a rnnta Liduina; ora por
mão dos anjos, como aconteceu ao meu seraphico Doutor S. Boaventura e a outros dois santos
bispos, Honorato e Fermino; ' e algumas vezes
até por meio da grande Mãe de Deus, que por
suas proprias mãos deu a communhão ao B. Silvestre.
E nem vos deveis admirar d' estas maravilhosas finezas, porque a cornmunhão espiritual inflamma a alma do amor de Deus, une-a com Deus e dispõe· na para receber os màis assignalados favores.
E como é que, reftectindo n'estas verdades, ficaes
tão frio e insensato? Ah! acabae d'uma vez para
sempre por vos resolverdes; e todavia adverti que
esta communhão espiritual vos offerece vantagem
sobre a communhão sacramental; pois esta não
pode fazer-se senão uma vez no dia, porem, a communhão espiritual, podeis faze!-a a todas as Missas a que assistirdes, e até mesmo fóra das Missas, pela manhã e á noite, na egreja e em casa
sem precisardes de licença do confessor.
'
Em sumrna, todas as vezes que praticardes o
que fica prescripto, outras tantas vezes fareis a

·· -

1

P. Rodr. P.1rt. ·l , Exerc. de Perf., Trat. 81 e. 15.
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communhão espiritual, e vos enriquecereis de graças, de mcritos e de todos os bens.
Ora, eis aqui o fim d' esta pequena obrasinha,é imprimir no coração de todos os que a lerem um
santo desejo de que se introdusa no mundo catholico o uso de ouvir a santa Missa todos os dias,
com a mais soliàa devoção e piedade, e todas as
vezes que se ouve Missa, se faça acommunhão espiritual.
.
Oh! que grande bem, se se consegue este fim!
Tenho esperança de ver reAoreccr em todo o mundo o santo fervor que se admirou no seculo d'ouro da Egreja primitiva, em que, os fieis assistiam
todos os dias ao santo sacrificio da Missa, e todos
os dias commungavam sacramentalmente.
Se não sois digno de tamanho favor, ao menos, ouvi todos os dias a santa Missa, e commungae todos os dias espiritualmente. Se consigo ganhar-vos, afigura-se-me ter ganhado o mundo todo e darei por bem emr>regada esta minba pequena fadiga.
Mas para acabar com todas as escusas, que alguns costumam apresentar para não ouvir a santa
Missa, no capitulo seguinte apre sentar-se-hão varios exemplos adaptados a toda a qualidade de
pessoas, afim de que todos entendam que, se se
privam de tamanho bem, por sua culpa, é pela sua
tibieza e desmazelo em obrar o bem, e não será
pequeno o remorso que experimentarão em ponto
de morte.

CAPITULO III

Varios exemplo& para indusir os fieis
de todos os estados e condição a
ouvir todos os dias a santa Missa

São muitas as escusas que favorecem a tibieza
d'aquelles que de má vontade se induzem a ouviJ
a santa Missa .
Vel-os-heis todos afadigados, todos anciosos e
applicados a tractar interesses ~e lôdo; para estes
toda a fadiga é ligeira, nem ha 1~commodo q~e os
detenha, ao passo que para ouvir a santa Missa,
que é o maximo dos negocios, vel-os-heis sem vontade e frios, tendo sempre á mão centcnares de
pretextos frivolos, de occupações graves, de pouca
saudc, de intrigas de fa!11ilia, escassez de tempo,
multiplicidade de negocios etc. Em summa, se a
santa Egreja os não obrigasse, sob pena .de peccado grave, a ouvir Missa, ao menos em dias d~ fesla, sabe Deus se jámais visitariam uma egreJa ou
dobrarimtt o joelho dc~ntc d'um altar.
Oh vilupcrio ! oh summa desgraça dos nossos
tempos! Desgraçados de nós! Quanto nos temos
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afastado d? fervor dos primeiros fieis, os quaes,
como se disse acima, assistiam todos os dias ao
santo sacrificio e se recreavam com o pão dos anjos, commungando sacramentalmente.
E todavia, não lhes faltavam os trabalhos da vida, negocios e occupaçócs: antes por este meio
encaminhavam be,n os seus negocios e interesses,
tanto tcmporaes como espirituaes.
~fo1\do cego, quando abrirás os olhos para conhecer um erro tão palpavclP
Eia, dcspcrtac todos, e seja esta a vossa devoção mais cara e mais amada, isto é, ouvir todos
os dias a santa Missa, e fazer n'ella a communhão
espiritual.
Para conseguir um fim tão santo, não acho
meio mais effü.:az do que o exemplo : sendo maxima irrefragavcl que todos nós vivemos do exemplo; e se nos torna facil tudo aquillo que vemos
fazer aos outros nossos com-semelhantes: e< Tu não
poderás, exprobrava a si mesmo S. Agostinfio, tu
não poderás o que poderam estes e aquelles?» t Addusiremos, portanto, alguns que dizem respeito a
varias condições de pessoas, e d'este modo espero
que ganharemos a todos.
·

Exemplos para mover os sacerdotes
a celeraP todas as manhãs, afóra
o caso de legitimo impedimento
Uma historiasinha que chegou ao meu conhecimento explanará este primeiro paragrapho dos
exemplos respeitantes a sacerdotes; e é, que um
1
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sacerdote, que por uma grave ferida que tinha feito no indice da mão, fü·ou impedido de celebrar
por dois mczcs, e ao passo que antes dizia a missa todos os dias não deixando nem uma só; creio-heis :1 n'cstcs dois mczcs, apesar de decorrerem
festas assignaladissimas, não commungou nem uma
vez só, e não ouviu uma unica missa nos dias da
semana. ~las porquê? Dir-vol-o-hei: para commungar simplesmente e para ouvir Missa, não se recebe esmola, como succedc quando se celebra .
Oh sordída avareza dos sacerdotes, que vivem
esquecidos do seu estado sublimíssimo! Isto é, nem
mais nem menos do que querer que o ceu sirva á
terra, é destruir todas as leis e toda a boa ordem
da economia espiritual, dando-se a entender que
se tem cm maior estima a esmola da missa do que
a Deus.
Não digo que não seja devido o estipendio a
quem celebre porque qui altari inservi!, de altan
vivere debet; porem, não hade ser este o fim principal do celebrante.
Dcspertac, pois, ó sacerdotes de Christo, e procurae cm primeiro logar que seja simples e puro
o olho da vossa intenção, olhando puramente a
Deus : e todavia, antes de dar principio á santa
.\lissa, rcnovae, ao menos mentalmente, os quatro fins acima indicados e prescriptos pelo Doutor
angclico, e no J1emellto, depois de ter applicado o
sucrificio por aquelles porque sois obrigado, fazei
em resumo as offcrtas ao Altissimo, dirigindo-as
áquelles santos fins para os quaes foi instituído;
isto é, para honrar a Deus, para dar-lhe graças,
para dar-lhe satisfação e para impetrar todos os
bens da sua bondade.
Empregae, porisso, toda a diligencia para celeTheologia Dogmatica-Vol. 6. 0
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brar com toda a modestia, recolhimento e auenção, pausadamente, sem vos apressardes, empre~
gando todo o tempo que é necessario para pronunciar bem e distinctamente todas as palavras e
fazer com toda a perfeição todas as cerimonias,
com a gravidade e conveniencia que se deve; visto que, se as palavras não são bem proferidas e
as cerimonias não são feitas com decencia e ma~u~:za, em vez. de ser estimulo de piedade e de relig1ao, são mottvo de cscandalo para quem as observa.
Um bom conselho é, que o sacerdote tracte de
ter ? seu interior hem recolhido, attendendo ao
sentido das palavras que pronuncia, saboreando a
sua significação e formando no seu interior actos de
varias virtudes que a clla correspondem. Então
sim, produsirá, grande devoção nos assistentes ~
alcançará um grande proveito para si mesmo.
Supposto tudo isto: todo o sacerdote deve tomar a firme e constante resolução de celebrar toda_s ~~manhãs_ a santa Missa; porisso que, se, na
pnm1t1va Egre1a 1 os leigos commungavam todos
os dias, com quanta maior razão devemos crêr
que os sacerdotes celebrassem todos os dias p disse
Santo André apostolo ao tyranno: Todos os dias
off.ereço ~ Deus o C01..deiro ;·,~unarnlado •: E S. Cypriano numa sua epistola dJz : 1Vós os sacerdotes,
celebramos, e ojferecemos todos os dias o Sacri/icio a Deus~; E S. Grcgorio Magno 3 contade S.
Cassio, Bispo de Narni, o qual costumando dizer
a Missa todos os dias, ordenou Deus ao seu capel3o

1

Quotidie immolo lli:o Agnum imm aculatum

'

Sacerdotes, qui Sac riri cium Oco guotidie immolamus ,

3

llom. 27 . in Evan(?

Nov .

Ep. 55.

Ex Sur.
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Ião que lhe dicesse da sua parte que fazia muito bem
e que a sua devoção _lhe era m:1ito grata e largamente o recompensana no para1zo.
Ao contrario d'aquelles sacerdotes que por méra negligencia deixam de celebrar, e quem poderá
dizer o grande damno que causam a toda a Egreja i>
E' bem sabida a opinião do VeneravelBcda a este
respeito: «Ü sacerdote que, sem impedimento legitimo, deixa de celebrar todos os dias, quanto está da
sua parte, priva de gloria e louvor a Santissima Trindade, os Anjos de alegria, os peccadores de perdão, os justos de auxilio e de graça; as almas do
Purgatorio de suffragio e de refrigerio; a Egreja
J'um immenso beneficio, e a si mesmo de medicina e de remedio 11 1• Onde encontrareis um ladrão tão
famoso que d'uma só vez realise roubos de tanta
monta como os foz um sacerdote, que, sem se achar impedido, deixa de celebrar, e rouba tamanhos bens aos vi vos, aos mortos e a toda a Egreja?
E nem tem valor a desculpa das muitas occupações.
O B. Fernando, arcebispo de Granada, que era
no mesmo tempo primeiro ministro d'aquelle reino, e por conseguinte muito occupado, ainda assim cdcbrava todas as manhãs . O cardeal de Toledo avisou-o de que na côrte se murmurava d'ellc 2 por, no meio de tantos negocios, celebrar todos os dias :-E' exactamcnte porisso mesmo, respondeu o servo de Deus; tendo-me S. Alteza pos1 Sacerdos qui absque legitimo impedimento Missre ceie·
b"ationcm omittit, guantum in ipso est, sancti ssimam . Trinitatem
privat laude et glori a; An~elos lretitia, peccatorcs venia; justos auxilio, et gratia; exi stentes m puq~atorio subsidio, et refrigerio; Ecdesiam ipsam ingcnti beneficio ; et seipsum medicina, et remedio .
i
Rodrig, Eser. 'Perf p. ~. Trat. ; , e. 16.
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to aos hombros um pczo tão exorbitante, não encontro maio~ ap.oio, par~ não cahir em terra, do que
o santo sacnfic10 da M 1ssa, para supportar o emprego que me foi imposto.
~uito menos valor tem uma certa especie de
humildade. S. Pedro Celestino, pelo grande concei~o que f~Jrmava da grandeza de tão sublime rnysteno, queria abster-se de celebrar todos os dias :
apparcce-lhc um santo Abhade, • de quem tinha
recebido o hahitn monachal, que lhe disse em tom
de voz imperiosa: E que Serafim encontrareis vós
cm todo o cmpyrco que seja digno de celebrar?
Deus fez os homens ministros do santo sacrificio
~
.
'
e .n~o os ~1~1os, e como homens estão sujeitos a
mil 1mperfc1çôcs. Humilhae-vos, sim, mas celebrae
todos os dias, porque é esta a vontade de Deus.
f'omtudo, para que a frcquencia não diminua
a devota reverencia, deveis cxforçar-vos por imitar aqu~Jles santos, que mais se distinguiram na
modestia e na attcnção em tão santo ministerio.
O grande e famoso arcebispo S. Erberto, quando celebrava, estava tocado de devoção tão extraordinaria, que parecia um anjo do paraizo 2• S.
Lourenço Justiciano, quando celebravn a santa
Missa, ficava C (~ mo immovcl, viam-se os seus
olhos banhados cm lagrimas e o seu espirita todo
enlcvado cm Deus.
Mas sobrelevava a todos S. Francisco de Sales. ~unca se viu ccclcsiastico que estivesse ao altar com maior reverencia do que a que n'elle se
notava : apenas se vestia com os habitos sacerdotaes, irnmcdiatamcntc se despojava de todos os outros pensamentos : depois de pôr o pé no primeiro
1

Sur. in Vit. ipsills, e. J.

2

ln Vit. eQnm1 .

degrau do altar, todo o seu interior e exterior' tomava ares ·por tal modo angclicos, que arrebatava quem olhava para elle.
Mas como é que estes Santos encontraram um
tão grande pasto espiritual na celebração da santa
Missa? Porque celebravam como se estiveram em
presença da côrtc do ceu 1 como succcdcu a S. Bonito, Bispo de Clermonte, que achando-se uma noite retirad? na egreja, appareceu n'aquelle templo a
grande Virgem com uma enorme comitiva de Santos: alguns d'estcs perguntaram á grande Senhora
quem tinha de c~lcbrar a santa Missa ?-Respon~
deu: o meu Bomto, servo amado. O santo Prelado, ao ouvir-se nomear, retirou-se para traz pelo
temor, querendo esconder-se, porem, a pedra a
que estava encostado, com milagre estupendo, amoleceu, e tomou as impressões do corpo do santo
que ainda ~gora al:i se vê~m esculpidas; porem:
a sua humildade nao servm senão para tornai-o
mais digno.
E assim foi digno de celebrar cm presença da
l\lãe de Deus, e de ser servido por todos aquelles
cidadãos do ceu.
Porem, depo~s da ~i~sa, a Santíssima Virgem
deu-lhe uma camisa alv1ss1ma, d'um tecido tão fino
- se enc~mtra coisa
. que possa comparar-se-'
que ºª?
l?c, .e ainda ho!e ~e mostra como uma preciosa rehqu1a 1• Ora, d1ze1-me com que modestia, recolhimento e amor terá celebrado aquclla Missa ?
E se este exemplo vos parece muito sublime
podeis imitar o modo de celebrar do glorioso S .'
Vicente Ferrer, que celebrava todas as manhãs antes de prégar, e duas coisas levava para o altar :
1

http://www.obrascatolicas.com

Sur.

1~

Jun.

APrENOICE

3S8

APPl!NDICF.

surnrna pureza interior e limpeza extrema no exterior t. Para conseguir a primeira confessava-se todas
as manhãs ; e isto desejaria de vós, ó sacerdotes,
que procuraes o maior go~to de Deus, quando tractacs os soberanos mystenos.
.
Grande coisa ! Alguns ha que gastam meta hora a Iêr livrinhos, para se prepararem para o grande Sacrifü:io, ao passo que com um breve exame,
e excitando-se á verdadeira dôr d'alg~m pecc~do
da vida passada, á falta de outra rnater~a, podenarn
adquirir urna grn nde pureza de coraçao. .
Eis a mais nobre preparação que podeis fazer
para a Santa Missa: confcssac-vos todas as rn~
nhãs, lançae fóra os cscrupulos e não desprezeis
es!e meu conselho.
.
Oh ! que riquíssima m:quisição de mentos fareis!
Oh ! quantas grnças me dareis, quando nos
acharmos na bemaventurada eternidade!
Para conseguir a segunda, queria o santo que
o altar fosse adornado com pompa e decôro, e celebrando ordinariamente na presença de imm~nso
povo, exigia aceio summo cm todas as alfaias e
paramentos sagrados. .
Ora, n'este ponto dc1xac-mc. chorar, porquanto andando nas missões por vanos logares, encontr~ muitas vezes, em grande numero ~e egrejas,_ nã~
só das villas mas até mesmo das cidades prmc1paes, quer por avar.e7:a, quer por negli~encia e irreligiosidade dos m1m~tros, encontro, disse, p~~a
mentos. corporaes, purificadores e outros utens1hos
brancos, tão sujos e manchados que fazem asco e
provocam nausca, tanto aos sacerdotes como aos
seculares que não podem vcl-os sem horror. E
1

ln ejus
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coisa demasiadamente absurda, diz o sagrado Concilio Lateranense, não fa\er caso de porcarias em
coisas sagradas, as quaes não ficariam hem nas
profanas 1•
Não posso soffrer uma tamanha desordem. e
a vós, sachristáes, a vós, reitores, a vós, parochos,
cito-vos para o tribunal de Deus, para dardes conta d'um inconveniente tão horrível.
Quem poderia desculpar-vos de culpa grave,
quando vos servis para o altar d'aquillo a que teríeis horror n'uma meza profana ?
E vós, o que fazeis, ó Bispos, ó ·Prelados, e
Visitadores :1 Porque motivo, quando nas vossas
visita~ encontraes purificadores sujos, corporaes
que parecem rodilhas, vcus delidos, porque os não
rasgaes na cara d'esses parochos tão negligentes ?
Porque os não castigaes com penas rigorosas ?
Dir-mc-heis que achaes todas as coisas limpas
e com aceio. Enganam-vos, crede-me, enganamvos; e se quereis, podeis servir-vos da bella estratcgia d'um zelosíssimo prelado, que achando uma
sachristia provida de paramentos nobilíssimos, planetas de brocado d'ouro, alvas finas e outras semelhantes alfaias muito preciosas, disse ao parocho, ordeno-vos sob pena de suspensão a divinis ipso facto i11currenda, que não permittaes que
nenhuma d'cstas sagradas alfaias sejam d'aqui tiradas d'csta egreja sob qualquer pretexto. E' que
estas alfaias tinham sido para ali levadas de emprcstimo para illudir o Prelado visitador.
Eu concedo, que pela pobreza das egrejas não
haja paramentos ricos, tecidos de sêda e curo; mas
t

Nimis vi,letur ahsurJum in sa.::ris sorJes negligere, quae
c ti ;1 . ~1 in profanis. C. rcli11qui tfc cuslod. Euch.

ucdc.:c rc nt
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que desCltlpn pode haver pela falta de limpeza e
aceio :'
O nosso scraphico padre S. Francisco era dotac'.o de tanto zelo para com o Sacrosanto rnysterio, que apesar de estar todo enamorado da pobresa, queria assim mesmo que as sacristias e os
altares estivessem extraordinariamente limpos e
aceiados, e muito mais as sagradas alfaias, que servem immediatamcnte ao divino sacramento: e até
elle mesmo se punha muitas vezes a barrer a egreja, com summa dcligcncia. S. Carlos, nas suas ordcnaçócs, mostra-se tanto exacto nas coisas, que
parecem insignificantes, que na verdade causa espanto a quem o li'.!. E para concluir, a mesma grande Mãe de Deus quiz cm pessoa fazer-nos entender esta convcnicncia, quando apparecendo a S.
Brizida, lhe disse: 1 «A missa não deve r:elebrarse senão com paramentos limpos)).
N.ão se deve celebrar a Santa Missa senão com
paramentos muito limpos, que inspirem devoção
·SÓ com a dccencia e aceio .
Antes de terminar este primeiro paragrapho,
resta dizer alguma coisa do ministro que serve á
Missa.
Nos nossos tempos deixa-se este officio aos rapazes e ús pessoas idiotas, quando é certo que as
primeiras testas corúadas nüo seriam dignas de
tanta honra, diz S. Boaventura, pois é um officio
angelico, porque ao santo sacrifü:io da l\:lissa assistem muitos anjos que servem a Deus n'aquelle santo ministerio 2.
A gloriosa S. Mathildc viu a alma d'um irmão
1 Afissa dici non debet 11isi
Brigid. 1. G, ..:. -lG .
2 Ex lib. 5. Spirit . gr.1t .

i11

or11a111e1itis m1mdis . Revel. S.

leigo adornada de admiravcl explendor, por se ter
exercitado com summa deligencia a servir a todas
as Missas que podia. E S. Thomaz d' Aquino, que
foi o sol das escolas, porque conhecia o thesouro
escondido que trazia comsigo o officio de servir
ao divino sacrificio, não estava contente se depois
de celebrar não se empregava a servir outra Missa 1 •
E Thomaz Moro, grande chnnceller da Inglaterra, fazia consistir as suas delicias no santo emprego de servir ás Missas. E porque um dia foi
exprobrado por um dos grandes do reino, que lhe
disse que ao rei Henrique teria desagradado aquella baixeza, respondeu o chanceller: 2 <e Não pode
des.igrndar ao meu Rei e Senhor, o obsequio que
presta ao Patrão do mesmo rei, ou antes ao Rei
dos reis e ao Senhor dos senhores 1>.
Confundam-se certas pessoas, até mesmo religiosas, que se fazt-m rogar e tornar a rogar para
servir ús Missas, quando deviam disputar-se a honra de empregar-se n'um officio tão devoto, que causa inveja aos mesmos Anjos e bemaventurados do
ceu.
Deve empregar-se tarnbem toda a deligencia
para que aquellc que serve á Missa, seja bP.m instruido no seu emprego; deve estar com os olhos modestos, com compunção exterior, grave e devota;
deve proferir as palavras distinctamente, pausada:mentc, com voz, nem tüo bé:!ixa que o sacerdote a
não ouça, nem tão estrepitosa que cause perturbação aos outros que estão celebrando nos altares
visinhos.
E todavia deviam ser cxduidos certos rapazo1
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tes muito levianos que fazem tregeitos e bar~lho,
com summa distrnção do sacerdote; e supphco a
Deus que illuminc os homens mais sensato~ a empregar-se cm tão santo e ~ão louvavel offi~1oi antes ,os mais nobres e os mais prudentes deviam dar
exemplo aos outros.

Doe vario• Prlncipes, Reis e Imperadores
Os exemplos dos grandes costumam mover
muito mais do que a piedade, pt>r singular que se) a, dos particulares, sen~o mais que verdadeiro o
axioma commum: Reg1s ad exemplum totus componitur orbis. E que longa serie não .podia eu fazer
desfilar para animar a todos a seguir os seus vestigios, ~uvindo todos os dias a santa Missa!
Reforircmos apenas alguns de passage~. 1 C~ns
tantino Magno não só ouvia todos o: dias. Missa
no seu palacio, mas quando andava mvolv1.do em
qualquer empreza grave, no meio do es.trep1to. d.as
armas levava comsigo um altar portattl, e ah fazia ceiebrar continuamente. E por este meio alcançou victorias assignaladissimas. ~ observou constantemente o mesmo mcthodo o imperador Lotario, o qual, quer cm tempo de paz quer de guerra,
queria ouvir tres Missas.
.
E o piedoso rei de Inglaterra, He~nque III,
ouvia tambem do mesmo modo tres Missas com
summa edificação de toda a sua corte : 2 ((Em caRef. gen. i11 ann. 32, ex tripl. 1. 1, e. g ..
Singulis diebus tr~s 1\!issa.~ cum nota aud1re vol~bat, et
plures audire c1.1piens, pnvatzm celebrantzbus ass1d11e ass1steba1.
Matt. de Par. l11sl. A11g., pag. m. b79.
t
2
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da dia ouvia tres Missas, e desejando ouvir mais
ainda, assistia assiduamente aos que celebravam
particularmcntcn.
E Deus o premiou ainda mesmo temporalmente, dando-lhe um reinado de cincocnta e seis annos.
Mas para mostrar a piedade dos monarchas
inglezes e a sua assiduidade cm ouvir a santa Missa, não é preciso recorrer aos seculos passados ;
basta lançar os olhos para a grande alma de Maria Clementina, rainha piedosissima, cuja perda
ainda Roma não acabou de chorar. Elia, como por
mais d'uma vez teve a bondade de m'o communicar cm confidencia, tinha postas todas as suas delicias cm assistir ao divino sacrificio, e todos os
dias ouvia quantas mais Missas podia e assi!'tia a
ellas immovcl, sem almofadas, sem apoio, como
se fôra uma verdadeira estatua de piedade; e urna
assistencia tão devota accendeu-lhe no coração
um amor tão entranhado a Jesus sacramentado,
que todos os dias queria achar-se presente a tres
ou quatro bençãos do Santisssimo que se davam
cm varias egrcjas. fazendo correr a todo o galope
os cavallos da sua carruagem pelas ruas de Roma afim de chegar a tempo a todas. Oh! quantas
'
. a
lagrimas
derramou esta boa senhora para saciar
fome qu" tinha do pão an3elico ! fome tão vehernente que a fazia enlanguidecer de dia e de noite; porque a cada momento sentia transportado o
seu coração onde tinha o seu amor.
E todavia, Deus permittiu que não fossem ouvidas as suas ardentes instancias, e permittiu-o para tornar heroico o seu amor, antes, para fazei-a
rnartyr de amor; porisso que, segundo me p~rece,
este lhe accclcrou a morte, conforme colho ev1den-
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mente da sua ultima carta que, já enferma, escreveu.
O certo é que, se lhe foi tirada a communhão
frequente, não lhe foi tirado o merito, porque
aquelle desafogo amoroso que não podia ter na
communhão sal.'.ramcntal, o encontrava na communháo espiritual, que fazia não só no tempo da Missa,
mas muitas e muitas vezes durante o dia repetia
com summo contentamento do seu coração, praticando-a cxactamcnte na forma prescripta no capitulo precedente.
Ora, dizei-me: este exemplo sublime, que pode
dizer-se ocular, porque foi visto por nós, e admirado todos os dias por Roma inteira, não basta para
destruir todas as es(usas áquelles que experimentam tão grande diftkuldade em ouvir todos os dia~
a Missa e fazer a communhão espiritual?
Mas não basta que imiteis esta boa rainha,
empregando o coração em vivos desejos de receber a Jesus sacramentado; mas quereria que a imitasseis em empregar as mãos no trabalho que ella
muitas vezes fazia para provêr as egrejas pobres
de alfaias sagradas : exemplo imitado em Roma
por muitas damas e senhoras que se recreiam em
preparar com as suas proprias mãos varias paramentos sagrados para ornamento das egrejas: e
fóra de Roma por uma grande princeza, que tem
o titulo de Alteza, de sangue nobilissimo e de não
menor piedade, que todos os dias ouve mais de
uma Missa e emprega muitas vezes as suas damas
a fazer trabalhos para o serviço do altar, mas ate
a preparar caixas inteiras de corporaes: purificadores e outras alfaias semelhantes para os missionarias e prégadores, para que as distribuam pelas
egrejas pobres e para que por toda a parte se of-

3o5

fereça este divino sacrificio com a devida pompa,
aceio e decoro.
Seja-me permittido agora exclamar: Soberanos da terra, eis o modo de assegurardes o ceu.
E vós o que fazeis r Porque não abris a mão para
fazer brilhar a vossa liberalidade cm beneficio de
tantas egrcjas necessitadas r Não podeis dizer que
o erario está bastante cxhausto, nem que as rendas
vão todos os dias diminuindo.
Eu vou dar-vos um meio facílimo de provêr
aos altares, sem prejudicar o dccôro do vosso estado.
Eil-o, facil e á mão. Um cavallo a menos nas
vossas cavallariças, um lacaio de menos para ocoche etc., eis ahi um grosso cabedal para accudir
ás necessidades de tantas parochias pobres.
Vós reunis congressos; celebraes conselhos de
Estado para assegurar a paz das vossas prcvincias, e todavia não o conseguis.
Mas eis que vos acode á mente um feliz pensamento que tudo combina e harmonisa, e d'ahi a
paz que vos assegura um reino.
Mas d'onde vem aquelle pensamento aproveitavcl, d'ondc vem elle !1 De Deus, comprehendci-o
bem, de Deus. E qual é o meio mais efficaz para o
obter P A Santa ~1issa.
Ouvi, pois, mais Missas, fazei tambem celehrar
muitas outras, provêde os altares de vasos sagrados, de alfaias preciosas, e experimentareis sobre
vós uma providencia de Deus maravilhosíssima,
que assegurará os vossos Estados, vos tornará felizes no tempo e na eternidade.
Concluamos este paragrapho com um exemplo
de S. \Venceslau rei da Bohemia' que, se não em
t

http://www.obrascatolicas.com

ln ejus vit .

366

APPENDICE

APPENDICE

tudo, ao menos cm parte, deveria ser imitado por
vós todos.
Este santo rei não se contentava de assistir todos os dias a mais de uma missa, de joelhos so- ·
bre o pavimento; nem de servir pessoalmente os
sacerdotes que celebravam, com maior humildade do que qualquer clerigo de prima tonsura, mas
de mais d'isso, dava para os sagrados altares as
mais ricas joias do seu thcsouro, e os mais preciosos primores das suas alfaias reaes. Costumava alem
d'isto preparar com as suas proprias mãos as hostias que deviam servir no santo sacrificio : para este fim, sem attcndcr á sua dignidade real, elle mesmo empregava as suas mãos, destinadas a empunhar o sceptro, cm cultivar um campo, em pegar
na rabiça do arado, cm semear o trigo, e fazer a
colheita.
Em seguida pizava o grão, peneirava a farinha
para coser e fazer as hostias que deviam servir
para a consagração, que depois apresentava com
reverencia humilissima aos sacerdotes para a converterem no corpo divino do Salvador.
Oh ! mãos dignas de· empunhar o sceptro do
univierso ! Mns que recompensa lucrou ellc com
uma tão terna devoção:• Deus permittiu que Othão
1, imperador, concebesse para com este santo rei
uma bcncvolcncia tão singular, que chegou a conceder-lhe a faculdade de imprimir no seu escudo a
divisa imperial da aguia negra em campo branco,
graça que não foi concedida a outros principes.
E assim Deus, por meio do imperador, quiz remunerar a grande piedade de \Venceslau para com
o divino sacrificio. Mas muito mais foi reniunerado do Rei do ccu, quando por meio d'um gloriosíssimo martyrio lhe foi concedido um diadema de

gloria eterna: e cil-o, pelo amor entranhado á santa Missa, duplamente coroado n'este mundo e no
outro.
Reftecti e resolvei.

Para as senhoras
Uma dama que entra na cgreja, toda vestida de
pomposas galas e cnfoitnda com varios adornos, leva atraz de si as vistas de todos, e não permitta
Deus, qne leve tambem comsigo todos os corações,
roubando a Deus as ndoraçóes.
E' porisso que não julgamos necessario adduzir exemplos para indusir as senhoras a ouvir todos os dias a santa Missa; porquanto, muito inclinadas são ellas a frequentar as egrejas : o ponto
está em dar-se-lhes a entender a modestia e reverencia com que devem portar-se na casa de Deus
particularmente quando se celebra o santo sacrifi~
cio da Missa; visto que, quanto mais me edificam
muitas damas illustres de Roma, que se apresentam deante dos altares com vestidos simples, sem
pompa e adornos artificiosos, outro tanto me eswndalisam certas vaidosas que com plumas na cabc\'.a e com um brio~ theatral pertendem ser as deusas da egreja.
Para despertar n'cstas um temor reverencial
devido ao sacrificio da Missa, vem muito a proposito uma visão da Beata Evetta, nobre Flamenga e,
a qual ouvindo a Missa, viu o portentoso espectaculo d'uma dama bastante distincta, que estava ao seu
lado que deitava com curiosidade os olhos para
1 Bollan. in vit1r .8. EJ•ct. 13 , Jan., cap. 40.
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o altar, não para Jar attcnção ao sacrificio da Missa ou para adorar o sacramento que devia receber,
mas para dar pasto ao seu affe-:to impudico. Em
volta d' elia estavam alguns demonios, fazendo danças, tripudios. Quando se levantou para approximar-se do altar 1 alguns d'aquclles demonios lhe levantavam do chão a cauda do vestido, outros offcreciam-lhc o braço para a apoiar, estes abriam
alas, aquell'outros a serviam de outros modos.
Coisa pcior viu dcpni;; a santa, quando esta,
aproximando-se da sagrada meza, alli se pôz de
joelhos, pois descendo o sacerdote com o Santíssimo
na mão, para dar-lhe a communháo, pareceu-lhe que
o Salvador sahissc da sagrada particula e voasse
para o ceu, por não querer entrar na bocca d'aquella senhora, a quem os espíritos malignos faziam
tamanho cortejo.
A B. lvetta, attonita á vistn do prodígio tão
admiravcl, recorreu com humildes supplicas á misericordia do Redcmptor, que lhe revelou a razão,
certificando-a de que aquella dama tinha affecto
sensual a um ecclesiastico que assistia no altar sagrado, e que no tempo do sacriticio, cm vez de fixar os olhos nos sacrosantos mystcrios, lançava
olhos immodcstos e impudicos para aquelle a quem
desejava mais agradar do que ao seu Deus. Aquclla immodestia desvergonhada, assim como tinha
estimulado os demonios a fazer-lhe cortejo, assim
tinha lançado fóra do seu coração o Salvador, sendo muito verdadeiro o dito do Espírito Santo: «À
sabedoria não entrará n'uma alma malevola, nem
habitará n'um corpo escravo dos peccados t.
Mas vós. dir-me-heis, senhora 1 que não sois do
i
Quaniam in malevolam animal? non introibit sapientia,
nec ha bitabi t in corpore subdito peccatis. Sap. 11 4·
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numero das p~ssoas que assim chegam a est<: cxce~so de perdição, e cu o creio com toda a ingenuidade: porem, o ver-vos comparecer na egrcja
com uma certa nudez escandalosa, toda adornada
de pompas, ~oda perfumada, não vos torna merecedora de mil censuras?
~ n~uito mais se levaes comvosco algum vosso c~osmho, que. com guizos ao pescoço perturba
todos os que as~istem ao sacrificio ; muito mais se
n.o tempo da .Missa vos distrahís fazendo-lhe ca ·crns.
ri
, . _Eis C: prog~ostico que ouso fazer-vos: As
\'Ossas m?os serao, quando não seja mais, pelo menos
por annos
. . mordidas
p dos cães
. e cfü:s de &ogo
J'
,
e .Hinos no urgatono.
. Fico maravilhado de que os sacerdotes vos não
tirem d?s braços aquelle cão, e não o lancem fóra
da cgre1a.
Que vituperio este !
Sois vós que converteis o templo sagrado em
cspcl~nca de ladr6~s, e~quanto roubaes a honra
a Chr isto, com ~ disturbio que occasionaes ao sa~erdo_te, aos clengos e a todo o povo. Ah! entrae
cm vo~ mesmas e resolvei-vos a, imitar santa lzabcl, r.amh·ª· d~ Hungri~ t 9ue com summa magcstade ia ass1st1r ao-sacnfic10 da Missa . porem n'
quella occasião tirava a corôa da cab~ça as '1· .ado d d
d
. d d
'
o1as
.
~ ~' e espo1a a e todos os ornamentos, se
cobria L~m um veu, com uma attitude tão modesta, que nmguem a via nunca voltar os olhos p
outra parte.
ara
E isto foi tão agradavel a Deus que quiz patentear ~ todos o seu agrado ; porisso que, a Santa, na .Missa, estava de tal modo circundada de di1 ln ej11s vit.1.
Theologia Dogmatka-Vol. 6.•
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vino explendor, que os olhos dos que a miravam
ficavam deslumbrados, parecendo-lhes vêr um anjo do paraiso. Sirva-vos de estimulo um tão nobre
exemplo, e ficae certas que agradareis a Deus e
aos homens, e os vossos sacrificios vos servirão de
grande utilidade n'esta e na outra vida.

§IV

r .... ••

mulhera• ordinari••
E' grande a utilidade que se alcança da santa
Missa, como se i:lemonstrou na instrucção precedente ; mas muitas vezes não convem que algumas mulheres venham á Missa em dias feriaes.
Vós que alcitaes os filhos, ou tendes obrigação,
por motivos de justiça ou de caridade, de assistir
a um enfermo ou tendes um marido impertinente
que vos prohibc sahir de casa, não deveis inquietar-vos, e, o que seria pcior, desobedecer : porque,
apesar da santa Missa ser coisa santissima e de
tanto proveito, como o temos demonstrado, todavia, é sempre coisa melhor a obediencia e negar a
propria vontade.
Antes, para vo:>sa consolação, deveis saber,
que, obedecendo, reduplicaes o ganho e o merito; visto que, em tal caso, a bondade de Deus
não só premiará a vossa obediencia, mas até mesmo vos levará a Missa cm conta, como se a tivesseis ouvido, acceitando a vossa bôa vontade.
Pelo contrario, desobedecendo, perdereis um e
outro merito, pois mostraes mais gosto em satisfazer a vontade propria do que a de Deus, o que
expressamente se declarou nas sagradas letras que
é melhor a obediencia do que as victimas t ; que mais
se compraz da obediencia do que das Missas.
t

Melior est obcdientia, ql1am victimae.

J.

Reç.

Mas que seria então, se fosseis á Missa e pelas VO!';sas curiosidades e distracções voluntarias
voltasseis com as mãos vasias ? Assim aconteceu
n uma mulher do campo ', que morava n'um casal algum tanto distante da egreja. Esta, para impetrar de Deus uma graça que desejava, propôz e
prometteu ouvir um grande numero de Missas no
decurso d'um anno. Porisso, quando ouvia dar o
signal no sino para a Missa n'uma egreja campestre, logo interrompia os seus affazeres, e para alli
se dirigia sem se lhe importar com a chuva e com
a neve, nem de outras inclemencias do tempo.
Voltada depois a casa, para contar as Missas que
tinha ouvido e completar pontualmente o numero
das que era obrigada a ouvir, mettia de cada vez
uma fava n'uma bolça que guardava em logar secreto. Passado um anno, quando já estava persuadida que tinha completamente satisfeito a promessa, e ter prestado um grande serviço a Deus e ganhado para si não pouco merito, foi abrir a bolça, onde apenas encontrou uma, sendo tantas as
favas que alli tinha lançado. E, admirada e attoni•a, ficou profundamente afflicta. E voltando-se
para Deus com os olhos arrazados de lagrimas,
disse-lhe : Olz Senhor, como é que de tantas Missas
a que assisti, só encontro assignalada uma ? Pois
não fui eu assistir sempre a el/as, com tanto incommodo meu, sem temer mau tempo, por meio de chuvas, de gêlos, e por maiores quefossem os sacrijicios ~
Quando Deus lhe inspirou que fosse aconselhar-se
com um sacerdote sabio e virtuoso, este lhe perguntou de que modo ia á egreja e com que devoção assistira aos sacrificios ? E respondeu-lhe que
com effeito, no caminho ia fallando sempre de

,s.
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negocios e de chocarrices, e que assistia aos divinos rnysterios depois de ter passado no caminho
o tempo a pensar em coisas domesticas e do campo, conversando com esta e com aquella pessoa.
Eí's a ra{áo, disse-lhe então o sacerdote, porque
aquelias Missas se perderam; as conversas, a curiosidade, as distracções voluntarias vos.fiteram perder o merilo : o demonio tomou-o para si, ou talvet
o Ànjo da Guarda fi\esse aquelle signal para darvos a entender, que as bôas obras são perdidas, se
não se fa{em hem. Dae graças a Deus que uma
Missa hem ouvida foi para vós fructuosa.
Fazei agora uma séria reflexão e dizei : Quem
sabe se de tantas Missas que tenho ouvido em minha vida, quantas terão sido acceitcs e agradaveis
ao Senhor? O que nos diz a consciencia !1 Se vos
parece que bem poucas terão sido frnctuosru; aos
olhos de Deus, remediae este grande mal com
uma verdadeira emenda para o futuro.

não faltará bem nenhum •. E isto se verifica muito
melhor n'aquclles que antes de se irem occupar
nos seus negocios, nos seus affazeres, tractam de
assistir á santa Missa : como o prova o exemplo
de tres negociantes de Gubbio, os quaes dirigindo-se a uma feira que se fazia na aldeia de Cisterna, e depois de despacharem as suas mercadorias,
dois d'ellcs começaram a tractar da partida e tornaram a resolução de partir na madrugada do dia
seguinte para chegar de tarde á sua patria. O terceiro collega não consentiu n'esta resolução e protestou que, sendo o dia seguinte domingo, não se
poria cm viagem sem primeiramente ouvir Missa.
Antes se pôz a cxhortal-os que se queriam voltar de companhia com elle, como tinham vindo,
contassem assistir primeiramente ao sacrificio, e que
depois de tomarem um pouco de refeição, partiriam mais alegremente, e que se não podiam n'aquella tarde chegar a Gubbio, não faltavam hospedarias bem servidas no caminho.
Não se renderam a este sabio e salutar conselho os companheiros, mas resolvidos a chegar de
tarde ás suas casas, responderam que Deus, se
d'csta vez perdessem a Missa, teria d'elles compaixão.
Chegam junto ao rio Corfune que, pela chuva
torrencial que sahira n'aquella noite, tinha crescido desmedidamente, e porisso a corrente da agua, .
batendo com violencia na ponte de pau, já algum
tanto a tinha abalado.
Por sobre ella atravessaram montados nos
seus cavallos e quando chegaram ao meio uma
corrente de agua a partiu e a ponte submergiu-se;

~V
Para os negociantes e artistas

O ídolo dos nossos tempos é o interesse : e
quantos se prostram diante d'ellc cm todo o lagar
e tempo, offerecendo-lhe as suas homenagens. E
d'aqui resulta que correndo atraz d'este idolo, se
esquecem do verdadeiro Deus e porisso mesmo
chegam a precipitar-se n'um abysmo de males, ficando privados de todos os bens.
E' porisso que o real Prophcta protesta, que
todos os que procuram em primeiro togar a Deus,
não lhes acontecerá nenhum mal e abundarão em
todo o genero de bens : Aos que buscam o Senhor

1

11·
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de modo que os dois infelizes negociantes com os
seus cavallos se precipitaram no rio, onde ficaram
afogados, perdendo a um tempo o dinheiro as
mercadorias e a vida, e talvez as suas almas.'
Os camponezes correram a ver aquella desgraça, e por meio de váras e cordas tanto trabalh~ram até que t~raram para fóra os cadaveres que
deixaram cst.end1dos na ribanceira, para poderem
ser reconhecidos e dar-se-lhes sepultura.
No entretanto, o terceiro negociante que se tinha demorado para satisfazer ao preceito da Missa, e que se tinha posto a caminho com muita alegria, chegou ao mesmo rio onde viu estendidos os
dois cadaveres. Pondo-se a fitai-os com olhos curios?s, bem depressa reconheceu os seus companheiros. E das pessoas presentes ouviu a triste narração d'aquella desgraça.
E ~n!ão ergueu as mãos ao ceo, dando graças
ao Alt1:ss1mo, qua tão benignamente o tinha preservado da desgraça commum, e ab~nçoou mil vezes a hora cm que tinha assistido ao sacrificio da
Missa, ao qual attribuia a sua salvação.
. Regressando á patria, espalhou a triste nova;
estimulou os parentes a fazer o funeral dos defunctos e em todos accendeu um vivo desejo de ouvir a santa Missa. 1
Mald.icta avareza (Jeixae-mc desafogar um pouco) maldu;ta avareza, que desapega o coração de
Deus e quasi que tira a liberdade de attender ao
grande negocio da salvação eterna!
. Para que os negociantes avarentos entrem em
s1 mesmos, explicar-me-hei com um exemplo da
Sagrada Escriptura.
Sans~-~, como bem sabeis, foi atádo com ner1

Lolrncr. tom.

2,

tit. 1;4.

vos de boi, e com cordas novíssimas, de que se
não tinha ainda usado; afinal, revelou á sua enganadora que a sua força estava nos cabellos: por
isso, cortados cllcs, perdeu todo o vigor, e ficou
em poder dos Filisteus que o cegarem e condemnaram a puxar a uma mó.
Agora digo: qual foi o maior erro de Sansão?
o deixar-se prender com tantas ligaduras? O erro
não esteve n'isto: sabia muito bem, que toda a força do povo não bastava para o segurar, e que não
havia rêde que colhesse um tal peixe ; todo o mal
consistiu em revelar onde estava a sua força, e deixar tosquear os cabdlos, perdidos os quaes, Sansão já não era Sansão.
Estará a avareza do negociante em prender-se
com mil occupações da loja, de traficas, de contas
etc. ? Não: todo o mal da avareza está em deixar
tosqucar os cabellos.
Eu me explico: ha um negociante que está carregado de negocios; mas de manhã, ouvindo tocar
á Missa diz: não quero agora saber de negocios,
tende paciencia; vou assegurar a Missa. Este é
Sansão, ligado sim por negocios, mas não tosquiado.
Aquell'outro traficante está prezo por sete e
talvez mais cordas :-operarias a quem tem de pagar, cartas que tem a escrever, correspondentes a
sollicitar. Este espera uma resposta, aquelle um
pagamento; oh que labyntho de cordas!
Mas quê? Chega o domingo ou festa de qualquer Santo, seu advogado, e vae com toda a devoção ouvir mais d'uma Missa e fazer as suas devoções.
Este é Sansão ainda ligado mas não tosqueado,
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porque com todos os seus negocios, não perde de
mira o negocio maximo da salvação eterna.
Mas (attendci a isto) quando estaes ligados por
milhares de cordas do interesse, e não tendes força para as partir, para sahir de casa a seu tempo
e observar com firmeza a frequencia dos Sacramentos e a assistencia aos santos sacrificios; oh
pobres Sansóes ! n'cste caso é que estaes ligados e
ao mesmo tempo tosqucados.
Ainda mesmo que os lucros sejam justos, não
é justo este modo de os tractar. E' uma avareza
estupida que vos trará os mesmos resultados que
a Sansão, pois cahiu-lhe a casa cm cima da cabeça; e n'este caso em que mãos virá a parar o que

tendes t?
Mas pensae bem n'isto: estes avarentos não se
arrependerão mais; se não os apanhamos ás avessas.
Ora bem : que pretendeis vós ? enriquecer accumular, arranjar lucros :i Qual é o modo mais seguro? Eil-o: ouvir todos os dias a santa Missa.
Vede-o n'aquelles dois artistas: ambos exercem o
mesmo o officio, um está carregado de familia:
mulher, filhos, sobrinhos; o outro está sosinho
com a sua consorte.
O primeiro sustenta a sua familia com muita
probiJadc, e todos os seus negocios lhe correm ás
mil maravilhas. Vem muita gente á sua loja, dá
expediente aos trábalhos, até ao ponto de pôr de
parte em cada anno um bom peculio para, a seu
tempo dar estado ás filhas. O outro está sosinho,
não tem que fazer, morre de fome e vive em deploravel estado.
Um dia disse confidencialmente ao seu visi• Quae parasli cujus erimt t Luc. 1 2, 20.

nho: mas como fazeis vós? Na vossa casa chovem todos os bens de Deus ; só eu miseravel não
posso levantar cabeça, e na minha casa chovem
todas as desgraças.
.
.
_
Vou ensinar-vol-o, disse o amrgo; ámanha estarei comvosco e dir-vos-hei o logar onde encontro
tanto bem.
.
.
De manhã condusiu-o á cgreja a ouvir Missa,
e depois condusiu-o á officina para trabalhar; e
fez assim por duas 01:1 tres ve7:es..
.
Então este disse-lhe: Ouvi Missa todos os dias
e vereis a mudança que faz a vossa fortuna.
E de facto assim succedeu : porque, começando a ouvir a Missa todas as manhãs, lc~g? teve que
trabalhar, d' entro cm breve pagou as d1v1das, e pôz
a sua casa em optimo estado 1•
Crêdes no Evangelho?
.
Ora, se crêdes no Evangelho, como poreis em
duvida esta verdade? Não diz eHe bem claramente : Procurae primeiro o reino de Deus, e todas as

outras coisas mais vos serão

accrescentada~

'·

Quando não queiraes fazei-o por mais _tem~o,
cxpcrimentae-o ao menos por um anno, ouvi a Misso demanhã e durante um anno 1 e se os vossos negocios temporaes não melhorarem, queixac-vos de
mim.
Mas não será assim, pois tereis motivo para
m'o agradecer.

§ VI
Para oa creado• e camponezea
O apostolo S. Paulo diz que é peior que um in1
2

S11r in vit. S: Joa11. E leem.

yobis ? Math . G, :.1.3.
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fiel aquelle que não tem cuidado da sua familia :

Aquelle que não tem cuidado dos seus e especialmente dos creados, negou a fé e é peior que um
<(

infiel»

1

.

Este cuidado entende-se não só das coisas que
dizem respeito ao corpo, mas muito mais do que
diz respeito á alma: e porisso, seria grande impiedade faltar com o sustento i..:orporal aos seus familiares e creados, muito maior infidelidade deverá
dizer-se o privai-os dos alirl)entos espirituaes, especialmente de não dar-lhe commodidade de ouvir todos os <lias a santa Missa, cuja perda não
poderá ser separada por qualquer patrão, por rico
e poderoso que seja.
Quando Deus estabelei..:eu com Abrahão o grande pacto, ordenou que não só elle se circumcidas·
se, mas tambem todos os seus servos e todos os
seus escravos '·
Signal evidente de que o bom christão não deve contentar-se de só elle praticar os actos do culto
divino (maximamente por meio da santa Missa),
mas deve fazer o que pode para que n'elle tomem
parte os seus servos e toda a sua familia .
Esta santa economia espiritual, praticou-a com
toda a pontualidade S. Elisario, conde de Adriano 3, o qual entre outras muito boas ordens que deu
á sua familia, a primeira foi que todas a<; manhãs
ouvissem a santa Missa; e queria vêr na santa Mis·
sa todos os seus crcados, creadas e rapazes. Cos ..
tume santíssimo que praticam muitos senhores, purpurados e prelados de Roma que todos os dias ou·
1
Si quis suorum, et maxime domesticonim curam non habet, fidem negavit, et est infüleli deterior . 1 Timot. 5. 8.
2
Tam verna.::ulus, quam emptitius circumcidetur . Gen .

17,

1 :23.

ln ejus vit.

vem a santa Missa, e querem que toda a sua crea..
dagem a ouça.
Nem deveis crêr que o tempo que os vossos
creados gastam em ouvir Missa, é tempo perdido :
oh quanto vos será recompensa~o por Deus! .
S. Izidoro era um pobre agricultor 1, porem Jámais deixava de ouvir todos os dias a santa Missa, e Deus, para lhe fazer co~hecer quanto l~e era
agradavel a sua devoção, fazia lavrar os an1os no
seu campo, no tempo em que elle assistia á santa
Missa.
E' verdade, que Deus não fará milagres assim
palpa veis por vós; mas de quantos modos recom·
pensará elle a vossa piedade?
Podeis vel-o, do que aconteceu a um pobre homem .
Era um pobre trabalhador que mantinha a sua
familia com o suor do seu rosto.
Costumava, todos os dias, antes de ir para o
trabalho, assistir ao sacrificio da Missa.
Tendo ido uma manhã para a praça onde se
vão procurar os jornaleiros para dar o seu dia, estava esperando que viesse algum patrão convidai-o
para o seu trabalho; porem, ouvindo tocar á Missa, dirigiu-se logo á egreja para fazer as suas orações.
Terminada a primeira Missa, ouviu uma outra,
movido pela sua devoção. E depois yoltando para o Jogar costumado, achou-o sem mnguem, tendo ido já todos com os seus patrões para os trab.alhos do campo ; e voltando o bom do h?mem mmto
triste para sua casa, encontrou no cammho UIJ\ proprietario bastante rico, o qual vendo-o t~o melancolico, perguntou-lhe a causa da sua tnsteza.
1
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Que quereis? respondeu o bom homem : esta
manhã, para não perder a Missa, perdi o meu dia.
Não vos attlijaes, replicou o rico, ide para a
Egreja e ouvi uma outra missa por minha intenção,
e á noite vos pagarei o dia. Partiu o pobre do homem e ouviu todas as Missas que se celebraram
n'aquelle dia; e á tarde foi receber a paga, seis
vintens, que era quanto costumavam ganhar os trabalhadores n'aquclle paiz.
Voltava todo contente para casa, quando lhe
veio ao em:ontro um personagem desconhecido.
(Era o Salvador do mundo), que lhe perguntou
qual a paga que tinha recebido por um dia tão
bem empregado. E ouvindo-lhe dizer que eram
seis vintens disse-lhe: Táo pouco por uma obra
tão mcritoria.
Voltae para ca~a do rico e dizei-lhe que se não
augmenta a paga, as coisas lhe correrão mal.
Aquella pessoa simples levou a embaixada ao
cidadão, que lhe deu mais meio tostão e mandou-o
em paz. O pobre homem concentrou-se d'aquelle
augmento; mas não se contentou Jesus, que ao
ouvir que lhe tinha dado s<> meio tostão replicou:

Ainda não basta, voltae a casa d'aquelle avarento, e di{ei-lhe qnc se não augmenta a paga i 1irá
sobre e/le uma terrível desgraça. E lü foi novamente cheio de temor respeitoso; e a meia vóz desempenhou-se do seu encargo, e o rico, movido interiormente por Deus, apressou-se a dar-lhe dez tostões com um bom vestido novo.
Sem duvida que vos admirareis, e com razão,
da providencia divina cm acudir áquelle pobre trabalhador, pela religiosa piedade que tinha de, todos os dias, assistir ao santo sacrificio da Missa.
Mas mais dignr. Jc admiralfáO é ainda a graça que

a divina miscricordia usou para com aquelle rico:
porisso que, na noite seguinte, lhe appareceu em
sonho o Salvador, revelando-lhe que pelas Missas
que aquellc pobre tinha ouvido, o tinha livrado
d'uma morte repentina que n'aquella mesma noite
o teria sepultado no inferno.
Deportado por um tão formidavel aviso, detestou a sua má vida e tornou-se devotíssimo da santa Missa á qual assisti<i sempre todas as manhãs,
antes, fazia celchrar muitas todos os dias em varias egrejas, até que, depois d'uma virtuosa, vida,
terminou os seus dias com uma feliz morte.
Agora vêdc quanto é liberal a bondade de Deus
para os que se mostram devotos do s~nto sacrificio
da Missa.
A' Missa, pois, pobre gente, á Missa, e ficae
certos que só com esta devoção achareis allivio
para todas as vossas miserias.

§ VII

li••·

Exemplo foPmidavel pa•a oa que
preaam o grande theaouro da
aanta Miaaa

1. Os dois doutores da Egreja, o angelico S.
Thomaz, e o seraphico S. Boaventura, ensinam,
como se disse na instrucção precedente, que o santo sacrificio da Missa é de valor infinito, em razão da victima, que se offcrece, isto é, o corpo, o
sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Christo; assim como em razão do offerente
primario que é o mesmo Christo Jesus.
E, na verdade, quantos ha que o teem em tão
p0uca estima que preferem a este thesouro qualquer interesse vil.
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Eis ahi .º fim que tem em mira este pequeno

opusc~lo : e que todos os que o lerem fiquem es-

clarec1dos, e cheguem a formar o devido conceito
d'esta i.oia. de valor inextimavel, e se até agora este sacnfic10 era para elles um thesouro escondido
agora que se lhe mostrou o valor infinito que n'ell~
se ~ontem se resolvam efficazmente a adquiril-o,
ouvmdo todos os dias a santa Missa. Para compJement~ d'esta o?ra, vamos contar o seguinte caso, que e verdadeiramente terrivel:
Refere Eneas Silvio t, que foi mais tarde Pio
II, que n'uma parte da Allemanha n'uma cidade
chama~a. SYCzia, se encontrou u~ gentil homem
dos prmc1paes, o qual de muito rico que era tendo. cahido em pobreza, se retirou para um~ sua
quinta sob pretexto de economisar .
. Achando-se n'este isolamento, deixoÚ-se possuir de tal melancolia, que se achava em ponto de
desesperar : o demonio todos os dias o estimulava
a lançar uma corda ao pe5coço para suicidar-se ·
porquanto, dizia ~ maligno, a uma arvore que es~
tá secca, nada mais convem senão o machado.
No meio d'esta batalha de tristeza e de tentações recorreu o fidalgo a um santo confessor, que
lhe deu este bom .conselho. Não deixeis passar dia
nenhum sem ouvir a santa Missa, e não temais.
Agradeceu o cavalheiro aquelle bom conselho,
e promptamente começou a pol-o em execução: e
P.ara assegurar-se de não perder jámaio; a Missa,
&Justou um capelláo que continuamente offerecia
por elle o sacrificio, ao qual assistia todas as manhãs com _religiosa. pieda_de. Mas succedeu que o
seu capellao,. um dia mmto de madrugada foi para uma aldeia um pouco distante para assistir á ·
1
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primeira missa que um jovem sacerdote celebrava.
E porisso, temendo aquelle piedoso senhor ficar
n'aquelle dia sem Missa, apressou a dirigir-se áquella aldeia, para assistir a ella.
Mas encontrou no caminho um aldeão, que lhe
disse que tinha terminado a Missa nova e que não
havia outras Missas.
O cavalheiro perturbado com esta noticia começou a chorar. O que será de mim, repetia elle
por muitas vezes, o que será de mim no dia d'hojc? Talvez que seja o ultimo da minha vida.
O aldeão ficou estupefacto de o vêr tão atflicto : não choreis, lhe disse elle, porque eu vos venderei a minha Missa. Oae-me essa capa que levaes
aos hombros e cu cedo-vos a minha Missa.
De bom agrado acceitou o gentil-homem, e entregando-Ih' a continuou o seu caminho para a egreja, onde, depois de breve oração, voltou ao Jogar
onde tinha feito o accôrdo, e viu o miseravel que tinha vendido a missa, suspenso no ar, enforcado
n'uma carvalha, e morto como Judas. Porquanto,
a tentação de enforcar-se tinha passado d'elle para o infeliz aldeão, o qual privado do auxilio que
lhe teria obtido o sacrificio da Missa, não soube
resistirá tentação maligna do demonio.
E assim, o gentil-homem, acabou de entender
quanto era efficaz o remedio que o confessor lhe
tinha suggerido ; e confirmou-se no seu santo proposito de ouvir todos os dias a santa Missa.
Quereria eu que d'este acontecimento funesto
colhesseis Juas verdades de grande pezo : a primeira é a ignorancia grandíssima de muitos christãos, que não apreciando as. riquezas immensas
que se conteem na santa Missa, chegam a barateai-as por um pouco de ganho: e é d'aqui que
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procede aquelle modo tão improprio de fallar de
alguns, que não se envergonham de apresentar-se
a um sacerdote, dizendo-lhe : Quereis que esta manhã vos pague a Missa ?
Pagar a Missa !
E onde achareis vós tão grande capital, que
po;;sa egualar o valor d'uma Missa, valendo. ella
máis do que todo o paraíso ?
Oh ignorancia insupportavel !
O pouco dinheiro que daes ao sacerdote, é para a sua sustentação, e não para pagamento, sendo a Missa um thcsouro que não tem preço .
E' verdade 9uc n'este opusculo vos exhortei a
ouvirdes todos os dias a santa Missa e a fazer celebrar quantas mais podcsseis; e porisso, quem sabe se o dcmonio vos metterá na cabeça esta suspeita : Os frades com be/los e especiosos motivos nos
e.xhortam a far.er celebrar muitas missas, mas nem
tudo o que lur_ é ouro, emquanto que, sob a apparencia de r_e/o, procuram o seu ganho, e afinal de
contas percebe-se que tudo sefat e se di{ por interesse.
Oh! quanto estacs enganados, se pensaes d' este modo!
Dou graças a Deus que me fez abraçar um instituto em que se professa altíssima e estreitíssima
pobreza, e nem se recebem esmolas para as Missas; e ainda mesmo que por cada uma nos fossem
offerecidos cem mil reis, de maneira nenhuma se
acceitariam; celebrando nós todas as Missas, segundo a intenção que Jesus teve na cruz, quando
ao eterno Padre offereceu o primeiro sacrificio sobre o Calvario.
Portanto, se ha 'quem possa fatiar claro. sem
temor de nenhum labeo, sou eu que procuro so-

mente o vosso bem, e tudo quanto vos tenho ensinado n'este opusculo, vol-o confirmo, ao terminal-o:
Ouvi muitas Missas, eu vol-o supplico, ouvi
muitas Missas, e fazei celebrar muitas, as mais que
poderdes, e assegurareis um grande thesouro de
que colhereis muitos fructos no tempo e na eternidade.
A segunda verdade que deveis tirar do caso
referido, é a efficacia da santa ~issa para impetrar todos os bens, e para vos hvrar de todos os
males, e particularmente para vos tornardes vigorosos e adquirirdes forças espirituaes para vencer
todas as tentações. Deixae-me, portanto, replicar :
A' Missa, por caridade vol-o peço, á Missa se quereis a victoria sobre os vossos inimigos e vêr submisso e abatido todo o inferno.
Um unico conselho tenho a suggerir-vos que
diz respeito quer aos seculares quer aos sacerdotes, e é que para obter em grande abundancia os
fru<.:tos da santa Missa, vós, seculares, deveis ouvil-a com summa devoção.
Este ponto tenho-o batido por mais vezes n'esta obrasinha ; mas agora insisto n'elle com mais vigor.
Assisti, portanto, com devoção á santa Missa ;
e se vos agrada, servi-vos d'este livrinho, e ponde
cm pratica com toda a exactidão quanto se prescreve no capitulo segundo: e dou-vos a experiencia por mestra, porque em breve tempo experimentareis uma mudança sensível no vosso coração, e tocareis com a mão o grande bem que alcançarão as vossas almas.
E vós, sacerdotes, deveis temer a justiÇa de
Deus quando, ou por dema,siada pressa, ou pordesTheologia Dogmatica-Vol . .6.•
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cuidos irreverentes, transgredis as cerimonias sagradas, pronunciacs precipitadamente as palavra-.,
confundis as acções, e n'uma palavra, atrapalhaes
a Missa.
Reflecti que consagraes, comeis e recebeis . o
Filho do Altissimo, e que niío e sem culpa qu_e omtttis a mais pequenina cerimonia ou a fazels ~~1,
como o ensina o doutíssimo Suarez : À om1ssao
ainda mesmo d'uma só cerimonia, leva comsigo realo de culpa 4•
_
E' porisso, que o oraetllo das Hcspanha_s, Joa~
d'Avila, seguia a opinião que o Eterno Ju1~ fora
um rigorosissimo exame aos sacerdotes, ma1s_ que
em outra qualquer coisa, sobre todas as Missas
que celebraram.
.
.
.
..
Porisso tendo m1v1do dizer que tmha fallel-1do
um joven s~ccrdotc, depois de t~r dito apenas a
primeira Missa, o san.to ~ornem d1~se susp~rando:
Disse, portanto, a pnmetra 1lfissa ? E rephcandolhe que tinha tido f7liz _sorte
morrer logo depois de celebrar a primeira Missa, exclamou: Ai
de mim, muitas L·onlas lerá de dar a Deus se cele-

a

9c

brou uma Missa .

E vós e eu, que temos celebrado tantas, o que
será de nós no tribunal de Deus?
Façamos pois o santo prop?sito ~e. examinar
(ao menos nos primeiros excrc1nos espmtuaes que
fizermos) todas as rubricas do Missal, e todas as
cerimonias sagradas, _para celebrar com toda a
exactidão possível. E espero que se nós os sacerdotes celebrarmos com grave e devota compostura exterior, e, o que é mais, com um grande fervor de espírito no interior, até mcsm~ os secula1

rcs serão induzidos a ouvir todos os dias a santa
1"1issa e a ouvil-a com summa devoção ; e teremos a consolação de vêr renovada nos nossos tempos o fervor dos primcirss fieis da Egreja, e o no~
so bom Deus ficará summamente honrado e gler1fü:aJo, pois é este unico fim d'csta pequena obra.
Orne por mim (traductor) resando uma A11e
li-faria.

ACTO DE OFFERT A

Para fa\er-se todas as manhãs
Meu eterno Deus, eis-me prostrado diante da
vossa immcnsa Magcstade, e adorando-vos humildemente, otforcço-vos todos os meus pensamento s, palavras e obras d'cste dia : e é minha intenção fazer todas as obras por vosso amor, para gloria vossa, para cumprir a vossa divina vontade,
para servir-vos, louvar-vos e bendizer-vos, para
ser illuminado nos mystcrios da santa fé, para assegurar a minha salvação e esperar na vossa miscricordia, para satisfazer a vossa justiça pelos
meus pcccados, para sutfragar as almas santas do
purgatorio 1 para impetrar a todos os peccadores a
graça d'uma verdadeira conversão, em summa, é
minha intenção operar todas as coisas, em união
das puríssimas intenções que tiveram em vida Jesus e Maria e todos os santos, que estão no ceu e
todos os justos que ainda vivem na terra, e quereria rubricar com o meu proprio sangue esta minha intenção, e multiplirnl-a a cada momento, por
tantas vezes quantos serão os momentos da eternidade .

Vcl unius cacrimuniac, omissio culpae rcatum inducit.

Tom. 3. in 3. p•trt.; dist. 85, Jc-çt.

2.
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Recebei, meu amado Deus, este meu bom coração, dae-rne a vossa santa benção com urna graça efficaz de não cornmetter peccado mortal em
todo o tempo de minha vida, mas particularmente n'este dia, cm que desejo e tenho intenção de
receber todas as indulgencias de que posso ser capaz ; de assistir a todas as Missas que hoje se celebram em todo o universo, applicando-as todas
em suffragio das almas santas do Purgatorio~ para que todos se vejam livres d'aquellas penas. Assim seja.
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