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j)aÇraça
Hucrores aconsultar
Os Padres dos quatro primeiro secu!os não dissertaram explicitamente da graça, mas só de passagem,
isto é, escrevendo poucas coisas sobre a natureza e incremento da justificação, sobre a necessidade, quer da fé
quer das boas obras para a justificação, sobre os effeitos e perda da graça sanctificante, assim como da Ín ·
dole e merito das boas obras ; entre estes 6/emenfe
j)apa, Ep. I ad Corinthios, cap. 31, 32, 5o; Jusfi170,
Apoloh I, n 43; Dialog. cum Tryphone, n. 141; :Jreneo , contra as Heresias, liv. III, c. XX, n. z; liv. IV,
c. XXXVI, n . 6; liv. V, c. IX, n. 1, 3; c. XI, n. 1,
2 etc.; ./lfhanasio, Orat. 1 Contra ds Arianos, n. 3859; Orat. III e. Arian., n. 25; Orat. contra Gentes,
n. 47; Cyrillo ~1erosolymilanos, Pro.:atech., n.
17; Catech. III, n. 12; IV, n. 2 1; XX, n. 6; Çregor10
)fa~ia11~., Orat. VII, n. 15; XVIII, n. 13; XL, n. etc.
-Saec. V, depois de surgir a controversia com os Pelagianos, os Padres já escreveram tractados inteiros sobre as coisas da graça principalmente S. Jeronymo,
Dialogus adversus Pelagianos; figosfi11ho, com 1ustiça chamado Doutor da graça, De peccatorum meritis
et remissione liv. III, Liber de spiritu et literâ, De naturâ et gratiâ De perfectione justitire homiriis, De Gestis Pelagii, De gratiâ Christi et de peccato originali, Libri VI contra Juliano, Opus imperfectum contra Juliano, De gratiâ et libero arbítrio, De corruptione et gra-
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tiâ,
prredes~inatione Sanctorum, De dono perseverannre; J>rospero fiquifano, duas Epistolas uma a
Agostinho, outra a Rufino, Responsiones pro Augustino ad capitula objectionum; Liber contra Collatorem
(i e. C~ssianum~, Carmen de_ ll!gratis; .'Jnl'/oceucio I,
Respons10 ad Ep1scopos. C~nc1l_h Carth_aginensis, Respons. ~d Ep. Cone·. M1levit~m, Rescnptum ad quinq~e Ep1s~opos; 3oz1117us, Ep1stolre, prresertim ea qure
1 racto_ria vocatur . -:-Sq,ec_. VI, Fulgenfla i?uspense,
De ventate prredestmanoms et gratire Dei, contra Semipel~gianos. -Saec. • VJJ, Çregorio )Yl.," homiJ. in
Ezech1elem, I, de gratiâ et libero arbítrio.
Entre os Theologos : Sec. XII, fil'/selmo
<:_anfuarie_l'/se, De concordiâ prescientire, prredes~inatio
ms et grat1re cum libertate; J>eõro J:ombarõo Sententiarum Libri IV, liv. II, dist. ,29-29 ;-Sec. XIÍI, .,11/exancre 7(a/ense, O. M. Summa theologire, 3" p.;
.Jhorrr,as fiq., O. P., ~urnma theol., 1. 2. q. 109114; C9 Gent., e. 148- 1 b4; e os seus Commentadores
pr~ncipal~ente Caetano e Fen:ariense, ]Joavel'/fura,
Mm., ln hbrum II Sentem., d1st. 2G e seg.-Saec. XIV,
.'J. ,.P. Scofo, O. Min., ln II livr. Sententiarum-Sec.
XVI, ,.Pom Sofo, O. P., De naturâ et gratià, tres livros; João Vicente, O. P., De habituali Christi sanctifica?te grati~; ,)Ylaldonado, S. J., Opera theologica,
De libero arb1tno, de gratiâ, de justitiâ, de just1ficatione; ,)Yfolina, S. J., Concordia liberi arbitrii cum gratire
doms. -Sac. XVII, Suare3, S. J., De divinâ gratiâ,
De verâ intelligentiâ auxilii efficacis, De concursu motjone et auxilio Dei; D~ auxilio _Dei efficaci; ç. Vas~ue3,
S. J., Comment. e disputas m 1 . 2 Summre theologic~; J:. J:essio, S. J., De gratiâ efficaci, decretis divi~1s etc.; ]Jellarrrrino, S. J ., Controversice de gratiâ et
hbero arbítrio, et de justificatione impii; :õ. }>efavio, De
lege et gr~tiâ libri duo; i?lpalda, S. J., de Ente Supernatural!; J>etro de .J:cdesma, O. P., Tr. de divi~re gratire. a~xili~; Fr. de fivi/a, O. P., De g~atiâ et
l~bero arbitno; (.nomas õe .J:emos, O. Panopha grat1re; j)io510 -~lvare3, O. P., De auxiliis divinre gratire;
Çol'/ef,. O. P.? Clypeo tl;eol. thomisticre, de Gratiâ,
Apol~g1a Tho_m1starum; J. ê. )fierember51., S. J., Del
aprec10 y estima de la divina gracia, traduzido em la-

o:

7

tfm «De pretio inrestimabili divin~ gratire)), tr~duzido
em allemão por ~clzeeben, e em mgle\ sob o titulo. de
cc The Glories of divine grace l>; e erp. .france\ sob o tlt~~ .
lo ccLe prix de la Grâce>'i .'Jsaac )(aberf, Theolo_g1re .
grree<:>rum Patrum vindic~tre circ~ ui:iver~am matena.r;1
gratire; fi. Ve51a, O. ~1.n., De_iust1~cat111; 1 de grat1a,
de fide, operibus et mentis; C.. J . .Jr~cassu:o, 9· Ca~.
De necessariâ ad salutem grat1â ommbus. s1_ngu!Is data;
Commentarius brevis in livros D. August1111 cont.r:._a P~
lagianos· Salmal'/flcenses, O. Carro., De Gratia Dei;
Çoudlq: O. P., De Gratiâ Dei -~Sec. :X.VIII, J>eõro
)Yfaqso, O. S ~ug., ~. ~ugusunus sm mterpres, S.
Augustinus grat1re suffic1ent1s asserto_r; Serry, O· .
(Aug. Le Blanc), Historia Congre~attonut? de A~x1h:s,
J:iviqo õe )Vleyer, ~ .. J. (T .. Eleut~~nus) H1stonre
controversiarum de d1vmre gratlre aux1l11s ; .Journe!!f•
Pnelect. theolog. de Gratiâ; Çotf1, O. P ·, de (J[atta ;
j)illuarf, O. P., De Gratiâ; 'Wircebur$,..enses, S · J ·,
De Gratiâ; }'lionfagqe, B. S., De Grat1a.-Sec. xq~:,
Consfa17fe }Jafflm~ O. Serv. B. _M .. V., De Myst~rns
divinre gratire; .J:_iebe:mann, Inst1tut10nes theolog1c~,
de Gratiâ et Just1ficat10ne; J>errol'/e, S · J ·, De Gratia,
Xleuf;Jen, S. J., Theo\. der Vorz. t. 2; ./Yf_azzell~:
S. J., de Gratiâ; J>aJm_ie_ri, S. J.~ De Grat1.~ actua!I,
Cercia, S. J., De Chnst1; Safo/li, De ç.ra!ia, )Yfurray, De Gratiâ; fl Xnol/, -O. Cap.; Inst1tut10nes theolog., De Gratiâ; Jungmann, 7(enr1cl(, 7(urfer, S. J.,
€51ger, 7epe, S. J.; J>escft, S. J ~ t. 5; j)ona/, S · S .,
aliique Compendiorum aucto_res; ;/· 7(. )Yewnaq, Lectures on the doctrine of Just1ficat10n; Schl'/eerrran,. S:.
J., Controversiarum de devinre &ratire. lib~riqu~ arb1tn~
concordiâ)nitia et progressus, Fnburgt Br1sgo~1re 188 I,
:õumrrrerrrrulh, O. P_. '·· S. T~om~s et. doct~ma Pnemotionis physicre_, Pans1~s, 188b; {.err1en, S · J ·, La
Grâce et La Glo1re, Paris, 1897 ·
Entre os Protestantes 1.: Ç. S. Faber_, !he
Primitive doctrine of Justification, 1839;_The Pnm1t1ve

?·

1
Delnovo advertimos que citamos os auctores heterodoxos,
não para serem lidos indistinctamente por todos, mas para que
aquelles a quem incumb~ o en~argo de refu~ar os erros modernos,
saibam as fontes onde podem ir beber as d1fficuldades dos adversnrios.

http://www.obrascatolicas.com

j

---·~-~-·-

. .··.,,.r ·

8

----~~~~~~......------...,......__,,

DA GRAÇA

doctr!ne of Rege_n_era!ion , 1840; Jas j]uchana17, The
d?ctrme of 1Just1f1cat1on, 1867; fi lflfscq/, Die christhche Lehre von er Rechtfertigung und ·" . ersõhnung,
Bonn, 1870-74; fi. }'he/qs, The new b1rth or the
'York of the Ho~J'. S~irit , Boston, 1866; fid Werber,
Etude sur, l~ Just1f1C~t1on par la foi; ;: J:ichfenberger,
En~yclo_ped~e des Sc1e~ses :eligieu,s~s, Paris 1877-11)82,
vocabuhs, Grace, Justijicatzon, Mente; (!. 7(oõge, Systethe~logy, vol. III.,. r 884; .;'/· 7(ovey~ Manual of systemat1c theolc?gy, Ph1l,a~elph1a, 1877, p. 242 e seg.; j]ovon, _Dogmat1que chret1enne, 2 vol. 1895 1896.
Citam-se outras obras no decurso d' este Tractado.

canones edecretos do Concilio Tridentino
Sessão VI. Da justificação
Capitulo 1
Quão fraca é a naturez.a humana e a lei para
just?ficar os homens
Declara em primeiro Jogar o santo concilio, que para se entender bem e sinceramente a doutrina da justificação, convem que cada um conheça e confesse que,
tendo todos os homens pela prevaricação de Adão, perdido a innocencia, e tornados immundos, e, como diz o
Apostolo, filhos da ira por natureza, segundo expôz no
decreto do peccado original, de tal forma eram servos
do peccado e sujeitos ao poder do diabo e da morte,
que não só os gentios com as forças da natureza, mas
nem os judeus com as leis escriptas de Moysés se podiam livrar, nem surgir d'aquelle estado; posto que o
livre arbítrio não ficou n'elle extincto, mas attenuado
de forças e abatido.

Capitulo li
Da dispensação e m_ysterio da vinda de Christo
Por este motivo o Pae celestial, Pae de misericordias e de toda a consolação, tendo chegado a bemaventurada plenitude dos tempos, mandou aos homens seu
Filho Christo Jesus, manifestado e promettido a muitos
santos padres, antes da lei, e no tempo da lei, para remir os judeus que estavam sujeitos á lei; e as gentes
que não seguiam a justiça alcançassem a justiça, e to-
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dos receberem a adopção de filhos. A este propôz Deus
como propiciação, pela fé no seu sangue, pelos nossos
peccados, e não só pelos nossos, mas tambem pelos de
todo o mundo.

Capitulo Ili
Quaes os que são justificados por Christo
Mas ainda que elle morreu por todos, comtudo nem
todos recebem o beneficio da sua morte; mas sómente
aquelles a. quem se communica o merecimento da sua
Paixão. Porque, assim como é verdade , que se os homens se não propagassem e nascessem da semente de .
Adão, não nasceriam injustos, pois com esta propagação, quando são concebidos por meio do mesmo Adão,
contrahem injustiça propria ; assim tambem se não renascessem em Christo, nunca seriam justificados ; porque com este renascer pelo merecimento da Paixão do
Senhor, se lhes concede a graça com que se fazem justos. O Apostolo nos admoesta a que nos fez di~nos de
participarmos a sorte dos santos na luz, e nos tirou do
poder das trevas e transferiu ao reino de seu amado
Filho, no qual temos redempção e remissão de peccados.

GRAÇA

I I

Capitulo V
Da necessidade de preparação para a justificação dos
adultos, e d' onde procede
Além d'isto declara o santo concilio que o principio
da justificação nos adultos se ha de ir procurar á graça
de Deus que vem primeiro por Jesus Christo, a saber,
da sua vocação, pela qual são chamados, não havendo
n'elles merecimentos alguns ; para que aquelles, que
pelos peccados estavam apartados de Deus, pela sua
graça excitante e adjuvante, se disponham para se converter para sua propria justificação, assentindo e cooperando livremente com a mesma graça. De fórma
que, tocando Deus o coração do homem com a illustração do Espirito Santo, nem o homem deixe de obrar
recebendo aquella inspiração, pois a pode rejeitar ; nem
tambem sem a graça de Deus, pela sua vontade livre,
se pode mover a ser justo na presença do Senhor. Porisso, quando nas sagradas Letras se diz : Convertei-vos
a mim, e eu me convei·terei a vós, se nos .Jembra a nos·
sa liberdade. E quando respondemos : Convertei-nos,
Senhor, a vós, e seremos convertidos, confessamos, que
a graça de Deus nos previne.

Capitulo VI

Capitulo IV

De que modo nos preparamos

Em que consiste a 7ustificaç:,fo do impio, e o modo com
que e/la se fa'{, no estado da graça

Dispõem-se porém (os adultos) para a justiça, quando, excitados e ajudados da di vina graça, recebendo a
fé pelo ouvido, livremente se movem para Deus, crendo ser verdade o que estü revelado e promettido por
Deus, principalmente, que o ímpio é justificado por
Deus com a sua graça e pela redempção, que está em
Jesus Christo, e persuadidos de serem peccadores, do
temor da Divina Justiça, que proveitosamente os combate, se voltam a considerar a misericordia de Deus,
alentados da esperança, confiando que Deus lhes ha-de
ser propicio por amor de Christo, a quem começam a
amar como a fonte de toda a justiça; por cuja causa
se movem contra o peccado, por algum odio e detesta-

N'estas palavras se insinua a descripção da justifição do impio, mostrando ser urna passagem do estado
em que o homem nasce filho de Adão, para o estado
de graça e adopção dos filhos de Deus, pelo segundo
Adão Jesus Christo, nosso Salvador : cu1a translação,
depois da promulgação do Evangelho, se não pode fazer sem o lavatorio da regeneração ou o desejo d'elle,
conforme o que está escripto : Se alguem não renascer .
da agua e do Espirita Santo, não poderá entrar no
reino de Deus.

.;
1
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cão isto é com aquella penitencia que deve haver antes do bap~is.m~ ..Emfim, q.uando propõem receber o
baptismo, prmcipiar n?va -:1~a 1 guardar os i:nanda.mentos de Deus. Esta a d1spos1çao da qual esta esc~ipto :
•Quem se chega a Deus, deve crêr que elle existe e
que é remunerado~ dos que o buscam : Confia filho, os
teus peccados te sao perdoados : O temor de Deus lança fóra o peccado : Fazei penitencia, e ba.pti!ae-vos todos em· nome de Jesus Christo, para rermssao dos vossos peccados e recebereis o dom do Espírito Santo :
Ide pois, ensinae a todas as gent~s 7 bapt1zando-a ~ em
nome do Pae, do Filho e do Espmto S.anto, ensmando-as a observar tudo o que vos mandei ; finalmente :
Preparae os vossos corações para o Senhon).

Capitulo VII
Que coisa seja a just!Jicação do impio, e quaes as
suas causas
A esta disposição ou preparação se segue a justificacão que não é sómente a remis são dos peccados, mas
a ~antificacão e renovacão do home m interior pela voluntaria re'c epção da g1:aça e dos do~s ,; l?clo que o homem de injusto se torn a justo, e de m1tmgo amigo, para ser herdeiro segundo a esperança da. vid a eterna. As
cal!sas d' esta justificação, a fin.al : a glona. de .Deu~ e de
Christo e a vida eterna ; efficiente : a m1 sencord1a de
Deus que gratuitamente l a_v~1 e santifica, ass ignal~ndo e
ungindo com o Santo Espmto de pron:es~a que ~ o penhor da nossa herança ; quanto á mentona: C? d1lect1ssimo seu Unigenito Nosso Senhor Jesus Chnsto, que
sendo nós inimigos, pe_l a ~imia ~caridad_e com que. nos
amou nos mereceu a JUSt1ficaçao e satisfez por nos ao
Etern~ Pae com sua santíssima Paixão no lenho da
cruz · a instrumental : o sacramento do baptismo que é
o sac'ramento da fé, sem a qual ninguem jámais se JUS·
tificou.
Finalmente a umca causa formal é a justiça de Deus,
não aguella co:U que elle é jus:o, mas aqu~lla com q,ue
nos faz justos pela qual, sendo-nos concedida pelo Senhor, fica a n~ssa alma espiritualmente renovada, e não

13

só somos reputados justos, mas com verdade se nos dá
este nome, e o somos, recebendo em nós a justiça, cada um a sua, conforme a mediàa que o Espírito _San.to
reparte, como quer, a cada um e segundo ª. propria dis posição e cooperação d'elles. Posto que m~guern pode
ser justo senão aquelle a quem se commumcam os .merecimentos da Paixão de Nosso Senhor Jesus Chnsto,
isto, com tudo, assim succede n' esta JUstificàção do. ii~
pio, emquanto pelo merecimento. da mesma ~acrat1ss1ma Paixão, o Espirito Santo d1ffun~e ~ caridade de
Deus nos corações d' aquelles que se JUstificam, ficando
a elles unida, por isso na mesma justificação recebe o
homem, por Jesus Christo, a quem est~ unido, todos
estes dons infusos ao mesmo tempo, fe, esperança e
caridade, infundidos juntamente com a remissão dos
peccados. Porque a fé, não se lhe juntando a esperanca e caridade, nem une perfeitamente com Christo,
nem faz o fiel seu membro vivo ; por cuja causa, com
toda a verdade, se diz: que a fé sem obras é morta e
ociosa · e que em Jesus Christo nem a circumcisão nem
o prep~cio vale ~oisa algu~a_, mas a f~ que obra pela
caridade. Es.ta fe, por trad1çao apostC?hca, buscam da
Egreja os cathecume~os antes do bapt1smo, quando procuram a fé que dá a vid:::. eterna, a qual não pode dar
a fé sem a esperanca e caridade ; pelo que logo ouvem
por resposta as palávras de Christo: «Se queres entrar
para a vida guarda os mandamentos>>. Por tanto aos
que recebem a justiça verdadeira e christã lhes mandam que a conservem como primeira estola (em Jogar
d'aquella que Adão para si e para nós perdeu) dada por
Jesus Christo, candida e immaculada ; para chegarem
com ella ante o tribunal de Nosso Senhor Jesus Christo e conseguirem a vida eterna.

Capitulo VIII

De que modo se entende que o impio se justifica
pela fé, e de graça
Quando, pois, o Apostolo diz: que o homem se justifica pela fé, e de graça, estas palavras devem e!1tenderse nó sentido que o perpetuo consenso da Egreia catho·
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hca sempre acatou e declarou: a saber, que se diz sermos justificados pela fé, porgue a fé é o principio da salvação dos homens e o fundamento e raiz de toda a justificação, sem a qual é impossível agradar a Deus e chegar a conseguir a companhia dos seus filhos. Porisso,
se diz que somos justificados de graça porque nenhuma
d'aquellas coisas que !"recedem á justificação ou seja a
fé ou as obras, merecem esta graça da justificação Se
ella é graça, não procede das obras, aliás, como diz o
mesmo Apostolo, a graça não seria graça.

Capitulo IX
Refuta-se a falsa C(J11jiança dos herejes
Posto que seja necessario crêr que nem se perdôain,
nem jámais perdoarão peccados, senão de graça, e pela divina m1sericordia concedida por meio de Christo;
nem porisso se deve dizer que os peccados se perdôam
ou perdoarão a quem presumpçosarnente mostra confiança e certeza de e~tarem perdoados seus os peccados,
e n'esta só confiança descança; pois tambem nos herejes. e schismaticos a póde haver, e a ha n'este nosso
tempo em. gue com grande empenho contra a Egreja
c~tholica se préga esta confiança vã e alheia de toda a
p1edade.
Mas tambem se não deve affirmar ser conveniente
que aquelles gue verdadeiramente estão justificados devem assentar absolutamente comsigo sem duvida alguma gue estão justificados ; e que mnguem é absolvido
de seus peccados e se justifica, senão aguelle que crê
certamente gue está absolvido e justificado ; e gue a
absolvição e justicação se effectua só com esta fé, e que
aquelle que isto não crê, duvida das promessas de Deus
e da efficacia da morte e resurreicão de Christo.
Porgue assim como nenhuma' pessoa piedosa deve
duvidar da misericordia de Deus, do merecimento de
Christo, e se não deve duvidar da virtude e efficacia dos
sacramentos; assim tambem quando cada um olha para ·
si mesmo, para a sua fraqueza e indisposição, póde reçeÇJ.r ç tern,er çiçi sua graça ; pois ninguem póde saber ·

com certeza de fé (a qul não póde estar com falsidade)
que conseguiu a amisade de Deus.

Capitulo X
Do augmento da justificação que recebemos
Justificados pois d'este modo e feit~s amigos e domesticas de Deus, indo de virtude em v1rud~, no? renovamos de dia em dia, como diz o Apostolo: isto e, mortificando os membros da propria carne, e tornando-~s
armas de justiça para santificação, _pela observanc1a
dos mandamentos de Deus e da EgreJa, cr~scemos na
mesma justica recebida por graça de qmsto, coop.erando a fé cÓrn as boas obras, e nos justificamos. mais,
como está escripto : q q!1e j~1sto, justzfi,q~e-te mazs. Segunda vez: Não receies 1ustificar-t~ at~ a morte. Outra
vez : Védes como pelas obras se ;_ust~ftca, o homem, e
não só pela fé. Este augment~ de iust1ça _e o que ped:
a santa Egreia quando ora, d1ze~do: DaHWS, Senho1,
augmento de fé, esperança e caridade.

•

, capitulo XI
Da observancia dos mandamentos e da sua
necessidade e possibilidade
Ninguem, posto gue justificado, se. deve JUigar livre
da observancia dos mandamentos ; nmguem deve usar
d' aquelle dictado temerario e prohibido pelos padres sob
peccado de excommunhão: g_ue é impossível ao homem
justificado obse:var ?s pre~elt?s de Deu•>. Porque Deus
não manda coisas 1mposs1ve1s; mas guando ma~da,
admoesta assim a fazer o que poderes, como a pedir o
que não pódes, e ajuda para que possas. Ç)s se1;1s mandamentos não são pezados porgue o seu iugo e suave
. e o seu pezo leve. Os gue são filhos de. Deus amam a
Christo, e os gue o am~m, como elle testifica, observam
as suas palavras; o gue pódem exec~tar com o soc~or
ro divino. Ainda gue n'esta mortal vida, posto gue JUStos e santos, caiam algumas vezes em pecca_dos leves
e quotidianos que tarnbem se çharnarn vemaesi nem
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porisso deixam de ser justos; pois é verdadeiro e humilde aquelle dizer dos justos : «Perdoae-nos as nossas
dividas)J. O que é motivo para que os justos tanto mais
se dêem por obrigados a andar pelo caminho da justiça; quanto mais estando já livres do peccado e feitos
servos de Deus, vivendo, sobria, justa e piedosamente,
pódem aproveitar por meio de Jesus Christo por quem
tiveram accesso a esta graça. Pois Deus não desampara os que uma vez se justificaram, senão desamparando-o elles primeiro. Portanto ninguem se deve lisonjear
por ter só a fé, entendendo que com a fé só está constituido herdeiro e que conseguirá a herança, ainda que
não padeça com Christo para ser~conglorificado. Pois
o mesmo Christo, corno di1, o Apostolo , «sendo filho de
Deus, aprendeu do que padeceu a obediencia; e morrendo foi causa da salvação eterna de todos os que lhe
obedecem. Por cuja causa o mesmo;Apostolo admoesta
os justificados, dizendo: «Não sabeis que os que correm na praça, assim é que todos correm, mas um leva
o premio? correi de modo que alc anceis. Eu pois corro,
não como quem não tem termo certo: peleijo não como
quem açoita os ares; mas castigo o meu corpo e o reduzo á escravidão, pora que não succeda que prégando
eu a outros, venha a ser reprobo. )J Semelhantemente
diz o príncipe dos Apostolos: c<Ponde cuidado em fazerdes certa a vossa vocação e eleição por meio de boas
obras: obrando assim nunca peccareis. D'onde se infere impugnarem a doutrina da religião orthodoxa aquelles que dizem que o justo:em tod as as ,obras boas pecca, ao menos venialmente; ou (o que ainda é mais intoleravel) merece penas eternas; e tambem os que affirmam que os justos peccam em todas as obras, se quando dispertando-se da sua frouxidão e exhortando-se a
correrem na praça, pondo seu intento:na gloria de Deus,
juntamente olham para o premio eterno : pois está escripto: «Inclinei o meu coração para executar as vossas justificações por amor da retribuição». E o Apostolo
diz de Moysés : que olhava para a remuneração.

Capitulo XII
Que se deve acautelar a presumpcão temeraria de

ser predestinado'
Ninguem emquanto está n'esta vida mortal deve presumir do recondit? mys terio da predestinação, de forma
que assente coms1go mesmo ser do numero dos predestinados; como tendo por verdade que o justificado não
pode Já peccar, ou que se peccar, se pode prometter a
emenda com certeza; pois sem especial revelação se não
pode saber quaes são os que Deus elegeu para si.

Capitulo XIII
Do dom da perseverança

O mes!Y.O se deve entender do dom da perseverança, do qual está escripto : O que perseverar até ao fim,
este será salvo. Este dom não pode provir senão d'aquelle que póde segurar ao que está em pé, para que
esteja com perseverança, e restituir ao primeiro estado
o que cahiu. Ninguem promette coisa alguma com certeza absoluta, posto que todos devem pôr e collocar a
sua esperança firmissima no auxílio de Deus. Porque
Deus (se elles não faltarem á sua graça), assim comt>
começou a obra bôa, assim a aperfeiçoará, obrando o
querer e o aperfeiçoar. Porém, os que julgam estar seguros, vejam não caiam , e obrem a sua salvação com
~emor e tremor em vigilias, esmolas, orações, oblações,
jejuns e castidade. Devem pois temer, como quem sabe, que nasceram na esperança da gloria e não Qa glo·
ria, a peleij a que lhes resta com a carne, com o mundo,
com o diabo, na qual não podem sahir vencedores se
não obedecerem ao apostolo quando diz: ccSomos devedores á carne , não para vivermos segundo a carne.
Pois se viverdes segundo a carne morrereis; se porém,. com espírito, mortificardes as obras da carne, vivereis>).
Theelogia Dogmatica-Vol. 5."
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Capitulo XIV
Dos que cáem e seu remedia
Os que pelo peccado caíram da graça da justificaçáo
que receberam, se poderão outra vez justificar quando
excitados por Deus, procurem recuperar a graça perdida pelo sacramento da penitencia e merecimentos de
Christo. Este modo de justificação do que cahiu, a que
os santos Padres com propriedade chamam segunda taboa depois do nai.~fragio _da graça perdida .. P~is _para os
que depois do bapusmo cae~ em peccados, m~tnum Jesus
Christo o. sacramento da penitencia, quando disse: « Recebei o Espirito Santo, áquelles cujos p_eccados perdoa1:des,
J\;Jes serão perdoados; e <1quelles CUJOS peccados retiverdes serão retidos». Por onde se deve ensinar: que a penitencia do homem christão, depms que cahiu, é muito
diversa da baptismal, e que n' ella se conteem nã0 só a
cessação de peccados e detestação d' elles, ou o coração
contrito e humilhado, mas tambem a confissão sacramental dos mesmos, ao menos in voto, que se hade fazer a seu tempo e a absolvição sacerdotal: e de m~is
satisfacão com jejuns, orações, esmolas e outros ptos
exerciéios da vida espiritual, não pela pena eterna que
juntamente com a culpa é perdoada pelo sacramento
ou desejo do sacramento, mas pela pena temporal que
como ensinam as sagradas Letras, não se perdôa, como
sempre succede no baptismo áquelles, que ingratos á
graça de Deus , contristaram o Espirito ,Santo e n.ão r~
ceiaram violar o templo de Deus. D esta pemtenc1a
está escripto : <cLembra-~e ~, onde cah!ste, faz penitencia e pratica as obras primeiras». E noutro l<;>gar: ((A
tristeza que é segundo Deus, obra eem~enc1~ est~vel
para a salvação». E n ' outr~ par~e: «raze1 pemtenc1a:
fazei fructos dignos de pe01tenc1ai1 .

Capitulo XV
Que a graca se perde com qualquer peccado mortal
'
e não afé
·

Tambcm se deve

;;~ssev erar

contra os cavilosos en-

ganos de certos homens, que mm dôces palavras e
bençãos enganam os corações dos innocentes, que não
só com a infidelidade, pela qual se perde a mesma fé,
mas tambem por qualquer outro peccado mortal, ainda
que se não perca a fé, se perde a graça da justificação
que se havia recebido : defendendo n'isto a doutrina da
lei divin a, que não só exclue do reino de Deus os infieis,
mas tambem os fieis fornic arios, adulteras, lascivos,
concubinarios de varões, ladrões, a varentos, beberrões,
mal édicos, roubadores, e todos os que commettem peccados mortaes, dos quaes se podem abster com a ajuda da ~ivina graça, e pelos quaes se separam da graça
de Ch:-1sto.
·

Capitulo XVI
Do fructo da justificacão, isto e, do merecimento das
boas e da 1·a'{Lfo do mesmo merecimentu
D' este modo, pois, se devem intimar aos homens justificados, ou tenham sempre conservado a graça que receberam, ou a tenham recuper;:. do depois de perdida,
as palavras do Apostolo : <cAbundai em todas as obras
boas, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pois não é Deus injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostrastes no seu nome >l. E
est'outras: «Não queirais perder 8. vossa confiança que
tem uma grande remuneração)) . Por esta causa aos que
obram bem até ao fim e esperam em Deus, se ha-de
propôr a vida eterna como graça promettida misericordiosamente aos filhos de Deu s, e como paga fielmente
concedida cts suas boas obras e merecimentos, pela promessa do mesmo Deus.
Esta é pois aquella corôa de justiça de que o Apostolo dizia lhe estava deparada para depois do seu combate e carreira, e . que o justo Juízo havia de dar não
sú a ellc, mas a todos os que amam a sua vinda. Como,
pois, o mesmo Jesus Christo infl.ue a sua virtude continuamente nos justificados, como cabeça em seus membros e vide nos ramos; a qual virtude sempre antecedente ás boas obras, as acompanha e segue; e sem ella
de nenhum modo poderiam ser agradaveis a Deus nem
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meritorias; deve-se crêr que ~ estes justificados nad~
mais lhes falta para com as ditas obras que foram feitas em Deus, poderem pl_en~o;iente, segundo o estado
d'esta vida satisfazer a lei divma, e a seu tempo (morrendo em 'graça) conseguirem a vida eterna . .Dizendo
Christo nosso Salvador: «Se alguem beber da agua qut;
eu lhe der não terá sêde eternamente ; mas rebentara
n' elle uma' fonte de agua que corre para a vida eterna».
Portanto, nem a nossa propri~ justiça que se esta~elece
como propria de nós; nem e ignorada ou repud_iad~ a
justiça de .D eus. Porque a que se chama no~sa 1ust1,ça
por sermos justificados por ella, estan~o umda a no~,
essa mesma é de Deus; porque Deus a mfunde em nos
pelos merecimentos de Christo.
Não se deve omittir, que ainda que na~ sagradas
Letras se attribue tanto ás boas obras, que amda aquelle que a um de seus mir;imos irm~os ~ér ~m copo de
agua fria, prometta C~nsto que nao .deixara de ter sua
paga; e o Apostolo testifique que a mais leve~ moment.anea tribulação do tempo presente obra em nos um pezo
de gloria imponderavel; comtudo, longe deve ~star 5' homem christão de confiar ou se gloriar em si e nao no
Senhor, cuia bondade é tant? para c~m todos os h3rnens que quer, sejam merecimentos d ell~s os que sa?
dons do Senhor. E porque todos nós ca:h1mos em mmtas culpas, cada um deve ter diante do~ olhos, ~a~to a
misericordia e bondade, como a severidade .e 1u.1zo,_ e
não se julgar a si proprio, ainda que na consc1encia nao
tenham nada; porque a vida d? _homem hade ser toda
examinada e julgada, não pelo 1u1zo hum?no, mas yelo
de Deus, que ha-de allumiar as treyas mais fecon~itas e
manifestar os conselhos dos coraçoes; e ent_ao dara D:us
louvor a cada um, o qual, como está escnpto, dara a
cada um conforme as suas obras. .
. ·.
_
Depois d'esta doutrina cathohca d~ 1ust1ficaçao a
qual deve cada um fiel e firmement~. cre_r, para se poder justificar, resolveu º. santo sonc~ho aiuntar estes canones, para que todos saibam, nao so o qu~ devem ~bra
car e seguir mas tambem o que devem evitar e fugir.
,

'

.

Canon I-Se alguem disser que o homem . se pode
justifiçar para com Deus pelas s1.1as obras, feitas com

..
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as forças da natureza ou com a doutrina da lei, sem a
graça divina por Jesus Christo: seja excommunsado.
Canon II-Se alguem disser que a graca divma por
Jes_us C~risto se 9á s~me:ite para que o hÓrnem possa
mais facilmente viver 1ust1ficadamente e merecer a vida
eterna, coo;i.o se pelo livre a.l_vedri<;> sem a graça podesse consegmr uma e outra coisa, amda que com trabalho e difficuldade: seja excommungado.
Ca1.zon III- Se alguem disser que sem a inspiração
preveniente do Espírito Santo e seu adjutorio, pode o
homem crêr, esperar e amar como convem, para lhe
ser conferida a graça da justificação: seja excommungado.
Canon IV-Se alguem disser que o livre alvedrio do
bom.em movido e excitado _por Deus, nada coopera assentmdo a Deus que o excita e chama, com que se disponha pa~·a alca_nçar .ª graça da justificação:. nem pode, se qu1zer, d1ssent11'; mas como urna coisa morta
nada inteiramente obra, e se ha só passivamente : seja
excommungado.
Canon V--Se alguem disser que o livre alvedrio depois do peccado de Adão se perdeu e extinguiu, ou que
é coisa só de titulo, ou antes titulo sem realidade, e em~m uma ficção introduzida na Egreja por Satanaz : selª excommungado.
Canon VI-Se alguem disser que na mão do homem não está fazer os seus caminhos maus, mas que
Deus faz as más obras tanto como as bôas, não só permissivamente mas tambem propriamente e por si, de
sorte que não é menos obra propria sua a entrega de
Judas que a vocação de Paulo: seja excommungado.
Ca11on VII-Se alguem disser que todas as obras
que se fazem antes da justificação, de qualquer sorte
que se façam, verdadeiramente sã0. peccados ou merecem o odio de Deus, e que com quanto maior vehemencia. forceja alguem em se d_ispôr para a graça, tanto
mais gravemente pecca : seja excommungado.
Canon VIII-Se alguem disser que o medo do inferno, por meio do qual, doendo-nos dos peccados, fugimos para a misericordia de Deus, ou nos abstemos
de peccar, é peccado ; ou que faz os peccadores peio·
rcs: seja excornmungado.
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Canon IX-Se alguem disser que o ímpio se justifica sómente com a fé, entendendo que nada .ma~s se
requer que coopere para conseguir a graça da JllSttficação, e que não é necessario por p~rte alguma, que elle
se disponha e prepare com o movimento da sua vontade : seie excommungado.
.
Canon X-Se alguem disser que os homens se JUStificam sem a justica de Christo, pela qual nos mereceu sermos justificados e que por ella são formalmente
justos : seja excornmungado..
.
Canon XI-Se alguem disser que os homens se.iustificam ou só com a imputação da justiça . de Chnsto,
ou só com a remissão dos peccados, excluindo a graça
e caridade que o Espírito Santo infunde em seus coracões e com elle se une, ou tambem que a graça com
que nos justificamos é sómente o favor de Deus : seja
excommungado.
, . .
Canon XII-Se alguem disser que a fe JU.stlfica.nte
não é outra coisa senão uma confiança na d1vm~ ~1se
ricordia que perdôa_ os peccad.os por amo~ de Chnsto,
ou que só esta confiança nos JUsttfica : seja excommungado.
Canon XIII-Se alguem disser que a todo o homem é necessario para conseguir a remissão dos peccados crêr certamente e sem hesitação alguma da sua
fraqueza e indisposição propria, que os peccados lhe
são perdoados: seja excommungado.
,
Can01t XIV-Se alguem disser que o homem e absolvido dos seus peccados e justificado, uma vez que
crêr certamente que é absolvido e se justifica, ou que
ningue?1 ".erdadeiramente é JUSti~c:do s~nã~ que~ crê
que é 1ust1fieado, e que a absolv1çao e 1ust1ficaçao se
effectuam com esta só fé : seja excommungado.
Canon XV-Se alguem disser que o homem renascido pela fé, está obrigado a crêr que certamente é do
numero dos predestinados: seja excommungado.
Canon XVI-Se alguem disser de si, com absoluta
e infallivel certeza, que ha de ter o grande dom da perseveranca até ao fim, sem o ter sabido por especial revelacão ,: seja excommungado. éanon VII- Se alguem disser que a gnça da justificação só se dá aos predestinados para a vida, e que

todos os mais chamados, sim, são chamados, mas não
recebem graça ; porquanto, estão pelo divino poder predestinados para o mal : seja excommungado.
. Canon VIII--Se alguem disser que ao homem jusc
t1fic~do, e que se acha em _estado de graça, lhe é imposs1vel observar os preceitos de Deus : seja excommungado.
Canon XIX-Se alguem disser que no Evangelho
não ha nada de preceito senão a fé, e que as demais
coisas são indifferentes, que nem são mandadas nem
prohibidas, mas livres ; ou que os dez mandamentos em
modo nenhum pertencem aos christãos : seja excomrnun&ado.
Canon XX-Se alguem disser que o homem justificado, por r_nuito perfeito que seja, não está obrigado
á obs~rvanc1a dos mandamentos de Deus e àa Egreja,
mas somente a crer, como se o Evangelho fosse uma
simples e absoluta promessa da vida eterna, sem condição de observar os mandamentos: seja excornrnungado .
. Canon XXI-Se alguem disser que Jesus Christo
foi dado por Deus aos homens como redemptor em
quem devem crêr, e não corno legislador a que~ devam obedecer : seja excommungado.
Canon XXII-Se algLfem disser ou que o justificad.o póde. perseverar na justiça que recebeu, sem especial auxilio de Deus, ou que com elle não pode : seja
excommungado.
,
Çan~n XXIl!- Se alguem disser que o homem, uma
vez 1ust1fi.cado, nao pode peccar mais nem perder a graça, e ponsso aquelle que C<'Íe e pecca, nunca verdadeiramente fôra justificado ; ou pelo contrario disser, que
póde ~m toda ? v'ida o homem evitar todos os peccados, ainda ve111aes, s,~lvo por e~pecial privil:Bio, como
da Bemaventurada Virgem Mana entende a .1:<,greja : seJH excommungado.
Canon X.XIV-Se alguem disser que a justica recebida se não conserva nem tambem augmenta, para
com Deus pelas bôas obras, mas que as boas obras sómente são fructos e signaes da justificação que se alcn!1çou, e de nenhum modo causas que a augmentem :
SC):t cxcommungado.
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Canon XXV-Se alguem disser que o justo pecca
em qualquer obra boa, ao menos venialmente, ou (o
que é mais intóleravel) mortalmente, e que porisso merece penas eternas, e que sómente se não condemna,
porque Deus não imputa aquellas bôas obras para condemnação : seja excommungado.
Canon XXVJ-Se alguem disser que os justos não
devem esperar de Deus a eterna retribuição pelas boas
obras feitas em Deus, pela miserícordia do mesmo Senhor e merecimentos de Jesus Christo, se obrando bem
e observando os preceitos divinos perseverarem até ao
fim : seja excommunRado.
Canon XXVJI-Se alguem disser que não ha outro peccado mortal senão o de infidelidade, e que a graça uma vez recebida, se não perde com outro algum
peccado, ainda que seja grave e enorme, senão com o
de infidelidade: seja excommungado.
Canon XXVIII-Se alguem disser que quando pelo peccado se perde a graça, juntamente se perde a fé,
ou que a fé que fica, posto que não seia viva, não é
verdadeira fé, ou que aquelle que tem a fé sem caridade não é christão : seja excommungado.
Canon XXIX-Se alguem disser que aquelle que
cahiu depois do baptismo se não pode levantar com a
graça de Deus , ou que na verdade póde, mas que com
a fé sómente recupera a justiça que perdera sem o sacramento da Penitencia, do modo qu<;! a santa romana
e universal Egreja ensinada por Christo Senhor Nosso
e seus apostolas, até ao presente confessou, observou e
ensinou : seja excommungado.
Canon XXX-Se alguem disser que, depois de recebida a graça da justificação, a qualquer peccador penitente de tal modo é perdoada a culpa que lhe não fica reato algum de pena temporal que ha1a de pagar ou
n'este seculo ou no futuro, no purgatorio, antes que
possa entrar no reino do ceu : seja excommungado.
Canon XXXf-Se alguem disser que o homem justificado pecca quando faz boas obras com o fim do premio eterno : seja excommungado.
Canon XXXII-Se alguem disser que as bôas obras
do homem justificado de tal modo são dons de Deu<>,
que não são tambem bons merecimentos do mesmo jus~

25

tificado, ou
as .l\a obra.
graça de Deu
. ecii:n.H~
membro vivo ' fi .
l\1f~lfergp~fP1~~12
to de graça , a v1 ~ ' 0-r
- :e;·' ttl_,..::.~
m graça, a conse~ução da m~ · ··
e augmento de gloria :
.se1a excommungado.
. . Canon ~XXIII-Se alguem disser que, com esta doutrma cathohca da justificaç ão, exprimida n'este presente decreto pelo santo concilio, por alguma parte se deroga na gloria de Deus, nos merecimentos de Jesus
Christo Nosso Senhor, e não antes se illustra a verdade da nossa fé, e emfim a gloria de Deus e de Jesus
Christo: seja excommungado.
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Cap. 3.
Qui per Christumjustificantur

Concilii Tridentini Decreta et Canones
Sessio VI de

Just~ficatione

Cap.1.

Verum, etstille pro omnibus mortuus est, non omnes tamen
mortis ejus beneficium re:::ipiunt, sed ii dunta xa t, quibus meritum
passionis ejus communicatur. Nam sicut revera homines, nisi e.x:
semi Adae propagati nascerentur, non nascerentur injusti, cum eâ
propagatione per ipsum dum concipiuntur, propri am injustitiam
contrahant: ita nisi i11 Christo renascerentur, nunquam justificarentur, cum eâ renascentiâ per meritum passioni s ejus, gratia, quâ
justi fiunt, illis tribuatur. Pro hoc beneficio Apostolus gratias nos
semper agere hortatur Patri, •qui dignos nos fecit in partem sortis Sanctorum in lumine, et eripuit de potestate tenebrarum, transtulitque in regnum Filii dilectionis suae, i11 quo habemus redemptionem et remissionem peccatorum" 1.

Cap. 4.

De naturae et legis ad justificandos homines imbecillitate
Primum declarat sa ncta Synodus, ad justifica tionis doctrinam
r.robe et sincere intelligendam, oporte1·e ut unu squisqu e agnoscat
et fateatur, quod cum omnes homines in praevaricationes Ada: innocentiam perdidi ssent, facti immundi, et, ut, Apostolus inquit,
natura filii irae 2, quemadmodum in dec re to de pe ccat o ori~inali
exposuit, usque adeo ser1 1i erant peccati 3, et sub potes tate dtaboJi ac mortis, ut non modo gentes per vim natura e, sed ne Judaei
quidem per ipsa m etiam litteram legis Moysi, inde liberari aut surgere possent ; tamet si in eis liberum m-bitrium 111i11 i111e exstinctum
esset, viribus lic et attenuatum et inclin.atum.

lnsinuantur descriptio justificationis impii, et modus ejus
in statu gratiae
Quibus ve rbis justificationis impii descriptio insinuatur, ut sit
translatio ab eo statu, in quo homo na sc itur filiu s primi Adae, in
statum gratiae et ado ptionis filiorum Dei per secundum Adam Jesum Christum , salva torem nostrum: quae quidem translatio, post
Evangelium promulgatum, sine la vacro reg enerationis, aut ejus voto fieri non potest, sicut scriptum est: «Nisi quis renatus fuerit ex
aquâ, et Spiritu Sancto, non potest introire. in regnum Dei» 2.

Cap. 5.

Cap. 2.
De dispcnsatione et mysterio adventus Christi
Quo factum est ut coelestis Pater, pater misericordiarum et
Deus totius consolationis 4, Christum Jesum, F ilium suurn, et ante
Legem, et Legis tempere, multis sanctis Patribu s de claraturn ac
promissum, cum ven it beata illa plenitude temporis, ad homines .
miserit, ut et Judaeos, qui suh Lege erant, redim eret 5; et gentes,
quae non sectabantur justitiam, j ustitiam ap prehende rent, atque
omnes adoptionem filiorum reci perenr. Hunc preposuit Deus propitiatorem per fidem in sa nguine ipsius pro pecccatis nostris; non
sol um autem pro nostris, sed etiam pro totius mundi 6.
.
'. Cf. Denzing.er, En~Iür idion Symbolorum,. n. 675-725; /\.. Theiner, 11.cta gc:
numa SS. fficum enic1 Conctl11 _fr1dent101, Zagrabiae, 1874, tom . T, p. i5o -3~ 1, ub'
multa inveniuntur quae ad tndentinas definitiones recte intellig endas non parnm
conferunt.
2 Ephes. li, 3.
3 Rom. VI, 1/.
4 II Cor. 1, 3.
5 Galar. IV, 5.
ó l Joa. II, 2 .

De necessistate praeparationis ad justificatíonem in adultis, et
uude sit
Declarat propterea ipsiusjustificationis exordium in adultis a
Deo per Christum Jesum praeveniente gratzá sumendum esse: hec
est, ab ejus vocatione, quâ nullis eorum existentibus meritis vocantur; ut, qui per peccata a Deo aversi erant, per ejus excitantem
atque a4juvantem gratiam ad convertendum se ad suam ipsorum
justificationem, eidem gratiae libere assentiendo et cooperando,
disponantur; ita ut, tangente Deo cor homini s per Spiritus Sancti
illummationem, neg ue homo ipse nihil omnino agat, inspimtionem
iliam recipien s, quipp e qui iliam et abjicere potest, neque tamen
sine gratiâ Dei movere se ad justitiam cornm illo liberâ suâ voluntntc possit. Unde in sacris litteris cum dicitur, «Convertimini ad
me, ct ego convertar ad vos" 3, libertatis nostrae admonemur; cum
respondemus : «Converte nos, Domine, ad te, et convertemur" 4,
1)()t nos 1-1rntiâ praeveniri confitemur.
1
·1
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Cap. 6.

catio; demum unica forma/is causa est justitia Dei, non quà ipse
justus est, sed quà nos jusms facit, quâ videlicet ab eo dona ti renovamur spiritu mentis no"strae; et non modo reputamur, sed vere
justi nominamur et sumus, justitiam in nobis recipientes, unusquis
que suam secundum mensuram, quam Spiritus Sanctus partitur
singulis prout vult, et s.ecundum propriam cujusque dispositionem
et cooperationem.
Quanquam ením nemo possit ·esse justus, nisi cui merita passionís Domini nostri Jesu Christi communicantur: íd tamen in
hac impii justificatione fit, dum ejusdem sanctissimae passionis
merito per Spiritum Sanctum caritas Dei diffunditur in cordibus
eorum, qui justificantur, atque ipsis inhaeret, unde in ipsâ justificatione, cum remissione peccatorum, haec omnia si'lJUI infusa accipit homo per Jesum Christum, cui inseritur, fidem, spem, et caritatem: nam fides, nisi ad eam spes accedat et caritas, neque unit
perfect cum Christo, neque corporis ejus v1vum membrum efficit ;
quâ ratione verissime dicitur, «Fidem sine operibus mortuam et
otiosam essen 1 ; et, «ln Christo Je su neque circumcisionem aliquid valere, neque praeputium, sed fidem, qure per caritatem operatun> 2 •
Hanc fidem ante Baptismi sacramentum ex Apostolorurn traditione Catechumeni ah Ecclesià petunt, cum petunt fidem, vitam
reternam praestantem : quam sine spe et caritate fides praestare
non potest. Unde et statim verbum Christi audiunt: «Si vis in
vitam ingredi, serva mandata• 3.
!taque veram et christianam justitiam accipientes, eam ceu
primam stolam, pro illâ quam Adam suà inobedientiâ sibi et nobis
perdidit, per Christum Jesum ilis donatam, candidam et immaculatam jubentur statim renati conservare, ut eam perferant ante
tribunal Domini nostri Jesu Christi, et habeant vitam retemam.

lvlodus praeparationis
Disponuntur autem ad ipsam justitiam, dum excitati divinà
gratiâ, et adjuti,fidem ex auditu concipientes, libere moventur in
D~um, cred_entes. vera. e~se quae _div!nitus. ~eve~ata et promissa
sqnt; atque 11lud m pnm1s a Deo iusufican 1mpmm per gratiam
ejus per redemptionem, quae est in Christo Jesu; et dum peccatores se esse intelligenres adivinaejustitiae timore, quo utiliter concutiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo,
ín spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium
fore; illumque, tanquam omnis justitia e fonte111, diligere incipiunt:
ac propterea mo ventur adventur adversus peccata per odium aliquod et detestationem, hoc est, per eam poenitentiam quam ante
Baptismum agi oportet: deniqu e dum proponunt suscipere Baptismllm, inchoare novam vitam . et servare divina mandata. De hac
dispositione scriptum est: «Accedentem ad Deum oportet credere
quia est, et quod inquirentibus se remunerator sit» t. Et, «Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua" 2 • Et, Timor Domini expellit peccatum• ~ . Et, «Prenitentiam agite, et baptizetur unusquisque
vestrum in nomine Jesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Spiritus Sanctin ". Et, «E untes ergo
do~~te omnes _gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et
Spmtus Sanctt, docentes eos servare quaecumque mandavi vob1s» ; . Denique «Praeparate corda vestrn Domino» 6.

Cap. 7.
Quid sit justificatio impii, et quae ejus causae
Hanc dispositionem seu pra eparationem justificatio ipsa consequitur, quae non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio, et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptinem
gratiae et dono rum, unde homo ex injusto fit j ustus, et ex inimico a~i~us ut sit heres secundum spem vitae reternae. Hujus justificat1001s causae sunt, fina/is quidem, gloria Dei et Christi ac vita retema : efficiens vero, misericors Deus, qui gratuito abluit, et
sanctificat, signans et ungens Spiritu promiss1onis Sancto, qui est
p!gnus hereditatis nostrae; meritoria autem, dil.ectissimus Unigemtus suus, Dominus noster Jesus Christus, qui, cum essemus ini mici, propter nimiam caritatem, quâ dilexit nos, suâ sanctissimâ
passione in ligno crucis nobis justificationem meruit, et pro nobis
Deo Patris satisfecit : instrumenta/is item, sacramentum Baptismi,
quod est sacramentum fide1 sine quâ nulliynquam contigit justifi-

Cap.8.
Quomodo intelligatur impium per fidem et gratis justificari
Cum vera Apostolus dicit, •justificari hominem per fidem, et
g1·atis» \ ea verba in eo sensu intelligenda sunt quem perpetuus
Ecclesiae Catholicae consensus tenuit, et expressit, ut, scilicet, per
{idem ideo justificari dicamur, quia fides est humanae salutis initium,jundamentum et radix omnis justijicationis; sine quâ impossih1le est placere Deo, et ad filiorum ejus consortium pervenire;

!{l"atis autem justificari id eo dicamur, qui a nihil eorum, quae justificntionem praecedunt, sive fide s, sive opera, ipsam justificationis grntiam promeretur; «si enim gratiam est, jam non ex operihu~: ulioquin, ut idem Apostolus .inquit, gratia jam non est gra-

tin11

1 Hebr. XI, 6 .
2 Matth. IX, 2.
3 Ecc!i. I, 27.
4 Act. II, 38.
s Mat. xxvm, 1q.
6 I Reg., Vil , 3. -
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Cap. 9.

tribus sub anathemate prohibitâ voce uti, Dei prmcepta homoni
justificato ad observandum esse impossibilia. Nam Deus im possibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat ut possis. Cujus mandata gravia
non sunt, cujus jugum suave est, et onus leve. Qui enim sunt filii
Dei, Christum diligunt : qui autem diligunt eum, ut ipsemet testa·
tur, servant sermones ejus. Quod utique cum divino auxilio prrestare possunt. Licet enim in hac mortali vità, quantumvi sancti et
justi, in levia saltem et quotidiana, qure etiam venialia dicuntur,
Receta quaandoque cadant, non propterea desinunt esse justi. Nam
JUStorum illa vox est et humilis, et verax: «Dimitte nobis debita
nostra»: quo fit, ut justi ipsi eo magis se obligatos ad ambulandun in viâ justitire sentire debeant, quod liberati jam a peccato,
servi autem facti De o, sobrie, j uste, et pie viventes, proficere possint per Christum Jesum, per quem accessum habuerunt in gratiam istam. Deus namque suà grntià semel justificatus non deserit,
nisi ab eis prius deseratur.
!taque nemo sibi in solà fide blandiri debet, putans fide solà
heredem esse constitutum, hereditatcmque consecuturum, etiam-,
si Christo non compatiatur, ut et conglorificetur. Nam «et Christus ipse•, ut iequit Apostolus, «Cum esset Filius Dei, didicit ex eisqure passus est, obedientiam; et consummatus, factus est omnilius obtemperantibus sibi causa salutis :oeternre» 1. Propterea Apos.
tolus ipse monet justifica tos, dicens : «Nescitis quod ii, qui in sta (
dio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium
~ic currite, ut comprehendatis. Ego igitur sic curro, non quasi i n
incertum: sic pugno, non quasi rerem verberans: sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo, ne forte cum aliis prredicaverim, ipse reprohus efficiar» 2. Item princeps Apostolorum Petrus:
«Satagite, ut per bona opera cerram vestram vocationem et elecJ-ioncm faciatis : hrec enim facientes, non peccabitis aliquando» 3 •
llnde constat, eos orthodoxre religionis doctrinre adversari,
qui dicunt, justum in omni bono opere saltem venialiter peccare,
1111t, quod intolerabilius est, pa::nas <eternas mereri : atque etiam
tios, ljllÍ statuunt in omnibus operibus justos peccare, si in ilhs
~11111n ljJsorum socordiam excitando, et sese ad currendum in stadio co 1ortando, cum hoc, ut in primis glorificetur Deus, merced1.1m l\Uoque intuentur retemam; cum scriptum sit: «lnclinavi cor
11Hllll1l nd faciendas justificationes tuas propter retributionem» 4 ;
ot d!l Moyse dicat Apostolus, quod «respiciebat in remuneratio-

Contra inanem haereticorum fiduciam

11_11

3t
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Quamvis autem n~cessarium sit .creder~, 1'.esu,e r~mit.ti, n~:
que remissa unquam fmsse peccata, ms1 gratls d1v111a m1sencordia
propter Christum: nemini t~men ~duc!am Aet c~rtit~tdinem_remis
sionis peccatorum suorum 1actaQtt, et 111 ea sola qmescenu, l?eccata dimitti, vel dimissa esse dicendum est, cum apud ha:reucos
et schismaticos possit esse, imo nostrâ tempestate sit, et magnâ
contra Ecclesiam Catholicam contentione prredicetur ·vana hrec
et ab omni pietate remota fiducia.
.
. .
Sed negue illud asserendum est oportere eos, qu1 vere JUStlficati sunt, absque ullà omnin? dubitatione apud semetipsos. st8:tuere, se esse justificatos, nemmemque a peccaus. ab~olv1 ac JUStlficari, nisi eum, qui certo credat, se absolutum et;ustzficatwn esse,
atque hac solá fide absolutionem, et justificationem perfici : qu~si
qui hoc non credit, de Dei promissis,_ deque mor~is et res~rre.ctl~
nis Christi efficaciâ dubitet. Nam, s1cut nemo prns de Det mtsencordiâ, de Christi merito, deq_ue Sacramentorum e~cac\â dub!tare debet: sic quilibet, dum se1psmn, suarnque propnam mfirmttatem et indispositionem respicit, de suà gratià formidare et timere
potest: cum nullus scire valeat certitudine fidei, cui non potest
subesse ·falsum, se gr.itiam Dei esse consecutum.
Cap. 10.

De acceptatm justicationis incremento
Sic ergo justifica ti, et a miei Dei ac dom_estic_i facti? e~nt~s de
virtute in virtutem, renovantur, ut Apostolus 111qu1t, de dte m d1em:
hoc est mortificando membra carnis sua:, et exhibendo ea arma
justitire' in sanctificationem, per observationem mandatorum Dei,
et Ecclesire, in ipsâ justitiâ crescunt,_ at3ue magis justifican~ur,
sicut scripn,1m e~t : «Qui justus est, iyst~ficeti:r adhuc» 1. Et lt~
rum : aNe vereans usque ad mortem 1ust1fican» 2. Et rursus: « V1detis quoniam ex operibus justificatur homo, et non ex fi~e tantum»\ Hoc vero justitire incrementum petit Sancta Ecclesia cum
orat : «Da nobis, Domine, fidei, spei et caritatis augmentum».

nom • r••

Cap. 12 .
Cap. 11.

'P1wdestinationis temerariam prmsumptionem cavendam esse

De observatione mandatorum, deque illius necessitate
et possibilitate
Nemo autem, quantumvis justificatus, liberum se_Ae~s~ ab observetione mandatorum, putare debet; nemo temerana ilia, et a PaApoc., XXII, II.
Ecc!i., XVIII, 22 .
3 Jac., II, 24.
1

2

Ncnno quoque, quamdiu in hac mortalitate vivitur, de arcano
pr1udc~mnationis mysterio usque adeo prresumere debet, ut
l'lll'lo .~tutuat, se ornnino esse in numero prredestinatorum : quasi

Lllvl111u

1h-hr., V, ~-q.
1 Cor.1 IX, :i.:1,27.
1 li 1'1•11'., 1, '"·
f f'••, <:XVIII. 11~.

1
:1

~

llcbr., Xl, :.:u.
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verum esset quoJ justificatus aut amplius peccare non possit, aut,
si. peccaver1.t c_ertam si_bi resi~is_centiam promittere debe~t; Nam,
ms1 ex specralz reve/at1Qne1 sczn non potest, quos Deus s1b1 elege-

rit,
Cap. 13.

De perseverantitE munere

, 11 i

1

Similiter de persev_erantire mu~ere, de quo. scriptum est : '.'Qui
perseveravert usque m fine.~, h1c salv_us ent» 1 : quod q~1dem
aliunde haberi non potest, ms1 ab eo qut J?Otei:s est, ~um qut stat,
statuere, ut perseveranter si:et,_ et ~um qut _cadit, resutuere .: _nem~
sibi certi aliquid absolutâ certitudme poll1ceatur; tamets1 m Det
auxilio firm1ssimam spem co\locare. et r~ponere ?mnes debent ·
Deus enim, nisi illius ~ratire defuermt, s1cut ccep1t opus bonum,
ita perficiet, operans velle et perficere. .
Verumtamen qui se existimant stare, v1d~ant ne cadan_t; e~ ~1:1.m
timore ac tremore salutem suam operentur m labo:1~us 1 . m v1g1l11~,
in eleemosynis, in orationibus et ?blationibus,_in JeJLmus et . casutate. Formidare enim debent sei entes, quod m spem glonre, et
nondum in gloriam renati-sunt, de pugnâ qme superest cum cari:e!
cum mundo, cum diabolo : in quâ victo:es e_sse non possunt, ms1
cum Dei gratiâ Apostolo obtempe~ent d1cent!: '.'Deb1tores sumus
non carni ut secundum carnem v1vamus : s1 emm ~ecund~m carnem vixe;itis moriemini; si autem Spiritu factâ carms moruficaveritis, vivetis» 2.

Cap. 14.

Qui vero ab acceptâ justificationis gra~ià per peccatum ex~ide
runt, rursus justificari p_oterunt, C1;111l e_xc1tante De.o per ~cemten
tire Sacramentum, mento Chnsu am1ssam grauam. recuper~re
procuraverint. Hic enim justificationis m_odus est laps1s reparat10:
quam secundam post naufragium deperdltre graure tabul~m sane~!
Patres apte nuncuparunt. Etenim pro iis, qui P?St _Baptismu~ m
peccata labu~tur, Chi:is_tus J~sus sa:ramentum msUtult PO?:::tt~~
tire(cum dicn: «Acc1p1te Sp1r1tum San~tum . :. quorum rem1se~1t1s
peccata, remittuntur eis, et qu?ru!TI ret~n~enus,_rete~ta suntn ·
Unde docendum est Chn&uam hommis pcemte_nua_m post lapsum multo aliam esse' a baptismali; ea9ue contmen non · O?odo
cessationem a peccatis, et eorum detestauonem, aut cor contnt~m
et humiliatum· vero etiam eorumdem sacramentalem confess10nem saltem i~ voto et suo tempore faciendam, et sacerdotalem
abso'Juuonem ; itemque satisfactionem per _j~junia, eleemosynas,
orationes et alia pia spiritualis vitre exercltla; non qmdem pro

Joa., XX , 22-23.

culpa rermttJtur; sed pro pcen_à ternp?rali, qure, ut sacr~ Littera::
doc~nt, n_on tota semper, ut m Baptlsmo fit-, dimittitur illis qui
grawe Dei, quam accerer_unt, ingrati Spiritum Sanctum cont;istav.~runt! et templ~m Dei v10lare non sun~ ve:iti. De quâ pcenitentla s~nptum est . «Memor. est unde exc1dens : age pcenitentiam,
et pnma. ope:a fa~,, 1• Et Iterum : Qure secundum Deum tristitia
e~t, pc;emten~iam m sa~utem stabilem operatur" i. Et rursus : • Pcemtenuam ag1te, et fac1te fructus dii;nos pcenitcnti<e,, 3,

Cap. 15.

Quo/ibet mortali peccato '1mitti grati~m, sed non fidem
Adversus etiam homin~1~ quorumdam callida ingenia, qui per
dulces sermone& et bened1ct10nes seducunt corda innocentium ass;rendum e_st : non modo in~delitate, per quam et ipsa fides amittltur; sed euam quocunq_ue alzo rr:orçati peccato, quamvis non amittatur. fides, acceptam ;ust~ficatzonzs gratiam amitti, divinre legis
doct~mam defendendo, qure a regno Dei non solum infideles exclud1t, sed et fi_deles quoquc fornicarias,_ adulteros, molles, mascuJorum concubitores, fures, :~varos, ~briosos, maledicos, rapaces,
c~t~rosque ?mne:;, qu1 leth ilia_ committunt peccata ; a quibus cu 111
d_1vmre.prat1re adiumento abstmere possunt, et pro quibus a ChrisU gratra separantur.

Cap. 16.

De fructu justificationis, hoc est, de merito bonorum oper um
deque ipsius meriti ratione
'

De lapsis et eorum reparatione

1 Matt.. XXIV, 13.
Rom., VIII, 12-13.

pten~ reteri;iâ 1 qure vel Sacramento, vel Sacramenti voto una cum

Hac igitur ratione iusti~catis h?minibus, sive acceptam gratiam
perpetuo conse~vavermt, sive am1ssa_m recu_peraverint, proponendu sunt Apostoh verba : ".Abu_n~ate m ~mm opere bono, scientes
quod labor ~e~ter non est _mams 1.n Dom mo; n?n enim injustus est
Deus, u~ ob!1v1.scatur opens ve~tn, et _dilecuoms, quam ostendistis
ln nomme 1ps1usn 4• Et : «Nohte am1ttere confidentiam vestram
q_ure magnam_ha?et remu_n erationem» !> • • Atque ldeo bene operan~
ttbus usque m finem, et 1.n De.? spe~ant1bu,s, J?rOponenda est vita
~terna, et tan9uam grat1a filns Dei per Chnstum Jesum miseri~:on!ite: promissa, e_t tanquam merces ex ipsius Dei promissione
ho,nis _1psorum op_en~u.s et meritis fideliter reddenda. Hrec est
cnir;i tlla. C?rona J1;1Stltlre, quam post suum certainen et cursum
po~ttnm s1bi esse a1e~a~ Apostolus, a justo Judice sibi reddendam:
nun solum autem s1bi, sed et omnibus, qui diligunt adventum

ojuM n.
:1

•I

~
11

Apoc., 11, 5.
li Cor., VII , ro.
Mn11., Ili, 2 .

1 Cnr., XV, )8.
l ld1r., X, :1~.
li Tim.,

IV,~ -

Thcologill llogmatica-Vol. V
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Cum enim ille ipse Christus Jesus tanquam caput in membra,
et tanquam vitis in palmites, in ipsos justific;itos jugit~r virtutem
influat, qure virtu_s bona e?rum ~opera semper antecedtt, et com1tatur, et subseqmtur, _et. su:ie. qu~ null_o pact~ Deo grata et menroria esse possent: nih1l 1ps1s.1ust1ficat1~ amphus ~eesse credendum
est, quom_inus ple!1e ill_is qu1dem ope;1b_us, quff! ~n Deo sunt facta,
divina: leg1 pro huius vmi; statu .~at1stec1sse~ et vttam retemam suo
etiam tempore, si tamen m grana dec~ssermt, consequendan:, ve:
re pro meruisse censuantur; cum Chnstu~ Salva~o.r n?ster d1cat .
«Si quis biberit ex aquâ, qu~m eg'! da~o e1, non s1t1et m reternum,
sed fiet in eo fons aqure sahent1s m vitai:n retern~m» 1 . ~ta neque
propria nostra justitia, !anqL1_am .e.x nob_1s propna. sta_tmt.u:.; neque ignoratur aut repud1atur_ i:1st1t1a Det. Qu~ emm JU.stltia nostra diciiur,_quia per eafl! n_ob1 s m_hrerentem ii:st~fican:ur; ilia eadem
Dei est, qu1a a Deo nob1s mfundllur per Chn ~ tl men~um. .
.
Neque vero illud omitten_dum est, quo_d llcet _boms open?us 1_n
sacris Litteris usque adeo tnbua:ur, ut et_iam q~u :im ex m1mm1s
suis potum aquae frigidae dedent, promLttat Chnstu~, eum n~n
esse suà rnercede cariturum : et Anostolus testetur, 1d quod «ID
pracscnti est mornentaneum ct leve. tnbulationis no~trae, s_up~,ª
modum in sublimitate aeternum glonae pondus operan m 11ob1s» -:
absit tamen ut Christianus homo in se ipso vel confidat, _vel glorietur, et n~n in Domino ; cujus t:inta est eq~a o_mne~ horn1n_es bonitas, ut eornm velit esse menta, qu~e sunt_ 1ps1us. dona . E'.t quia
in multis offendimus omnes, unusqu1sque s1cut m1sencord1am et
bonitatem, ita severitatern et judicium ante oculos ha?ei:e c~ebet,
neque seipsum aliquis, etiam si nihil sibi co~sciu~ fuent,)ud1care;
quoniam omnis homi~um :1~a no:i hu_mano JUd1_c10 exammanda et
j udicanda est, sed Dei ; qm 11lummab1t abscon?ita _ten_ebrarum, et
manifestabit consilia cordium: et tunc l~u s e~1t umcu1que a Deo,
. .
qui ut scriptum est, reddet unicuique secundurn opera sua.
'Post bane catholicam de j ustificatione doctrinam, qua_m 111s1
quisque fideliter firmiterque receperit, justificari non potent ;_plac:uit sanctae Synodo hos canones sub1ungcre_, ut. omnes sciant,
non solum quid tenere et sequi, sed etlam qrnd v1tare et fugere
debeant. •
Can. 1.- Si quis dixerit, hominem suis operibus, q.uae, vel per
humanae natllrae,. vel legis doctrinam fiant, ah sque d1vma per Jesum Christurn gratiâ posse justificari coram ~e? ; A. S . .
Can. 2.-Si quis dixerit, ad hoc solum d1vmam gratLam per
Christurn Je sum dari, ut facilius hoD?o juste vi:er_e, ac _v1tam ·aeternam promereri possit, quasi rier hberum ar_bnnum sme graua
utrumque, sed aegre tamen et d1fficulter po~s1t ; A. ~· .
.
Can .. 3. - Si quis dix e ~it, s_ine pra_evemente Spmtu s Sanc~1
inspiratione, atque ejus ndjutono, hommem cr_e~ere, sp~ra~e, d1Jigere aut proenitere posse, sicut oportet, ut e1 1ust1ficat1on1s gratia conferatur ; A. S.
. .
. .
Can. 4.-Si quis dixerit, Jiberum homm1s arbitnun: a D_eo motum et excita tum, nihil coop·erari assentiendo Deo exclt~nu, atque
voc~nti, quo ad obtin.enda_m ju~tifica~ionis. gratiam se d1 sriona~ ac
praeparet, neque posse d1ssent1re, s1 vel1t, _sed, velutL mamme
quoddam, nihil omnino agere, mereque passive se habere; A. S .

1

·

i

z

Joa., IV, 13-14.
li Çor. IV,

Can .. 5.-Si quis !iberum homi~is ~rbitrium post Adae peccatum amtssüm et extmctum esse d1xent, aut ·rem esse de solo titulo, imo titulum sine re, figmentum denique a Satanâ invectum
in Ecclesiam; A. S.
Can. 6.-Si quis dixerit, non ess_e in protestate hominis, vias
suas c:na)as facere, sed m:ila opera,_lta ut bona, Deum operari, non
perm1ss1ve solum, sed etlam propne et per se, adeo ut sit proprium ejus opus non minus proditio Judae, quam vocatio Pauli; .
A. S.
Can. 7.-Si quis dixerit, opera omnia, quae ante justificattonei:n fiunt,_ quacu~1que ratione facta sint1 vere. es~e. peccata_, vel
odmm Dei meren, aut quanto vehementms quis mtitur se d1sponere ad !-(ratiam, tanto eum gravius peccare ; A. S.
Can. 8.-Si quis dixerit, gehennae metum, per quem ad misericordiam Dei de peccatis dolendo confugimus, vel a peccando
abstinemus, peccatum esse, aut peccatores pejores facere; A. s.
Can . .9..-Si quis dixerit, solâ fide impium justificari, ita ut intelligat 111hil aliud requiri, quod ad jnstificationis gratiam consequendam cooperctur, et nullà ex parte necesse esse, eum suae voluntatis motu praeparari atque disponi ; A. S.
Can. 10.-Si quis dixerit, homines, sine Christi justitiâ, per
quam nobis meruit, justificari, aut per eam ipsam formaliter justos esse ; A. S.
Cem. II.-Si quis dixerit, homines jusdficari vel solâ imputatione justitiae Christi, vel solà peccatorum remissione, exclusà
gratiâ et caritate, qu~e _in cordibus eoru~ per Spiritum ~a:ict~m
diffundatur, atque 1l11s mhaereat; aut euam grat1am, qua JUStlficamur, esse tantum favorem Dei; A. S.
Can. 12.-Si quis dixerit, fidem justificantem nihil aliud esse
quam fiduciam divinae misericordiae, peccata remittentis propter
Christum, vel eam fiduciam solam esse, quâ justificamur; A. S.
Can. r3.-Si quis uixerit, 0tnni homini ad remissionem peccatorurn assequendam necessarium esse, ut credat certo, et absq ue
ullà h"esitatione propriae infirmitatis et indispositionis, .peccata
sibi esse remissa ; A. S.
Can. 14.-Si qui~ dixerit,_ hon_iin~m a peccatis absolvi ac ju~
tilicari ex eo quod se absolvi ac JUSttficari certo credat, aut nem1nem vere esse justifica tum, nisi qui credat se esse justificatum, et
hnc solà fide absolutionem et justificationem perfici ; A. S.
Cem. rõ.-Si quis dixerit, hominem rena tum et justificatum tencri ex fide ad credendum se certo esse in numero praedestinatorum; A. S.
Can . 1fi.-Si quis magnum illud usque in finem perseverantiae
donum se certo habiturum, absolutâ et infallibili certitudine dixerit, nisi hoc ex _spesia!i r~velat_ion_e didi~erit; A. ~- .
.
Can: 17.--S1 quis Jl1St1.fica~10ms _granam non 111s1 pra~destma
ti~ 111\ vitam contmgere d1xent, rel!quos vero ornn es, qu1 vocant m, von1ri quidem, sed gratiam non accipere, utpote divinâ pott•stntc praedestinatos ad malum; A. S.
r:,m. 18. Si quis dixerit, Dei praecepta homini etiam justifi1·1110, ct sub 1-\nttiú c:onstituto, esse ad observandum impossibilia ;
A. S.

7.
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Ca11. 19.-Si quis dixerit, nihil praeceptum. esse in Evaflgelio

praet.e~

fidem ; ~etera esse inditferentia, neque pr::iecept~, _neque
proh1b1ta, sed libera ; aut decem praecepta nih1l pertmere ad
Christianos ; A. S.
Can. 25J.-.Si quis hom.inem justificat'.1m, et quantumlibet perfectum, d1xent non tenen ad observanuam mandatorum Dei et
Ecclesiae, sed tantum ad credendum; quasi vero Evangelium sit
nuda et absoluta promissio vitae aeternae, sine conditione observationis mandatorum; A. S.
·
Can. 21.-Si quis dixerit Christum Jesum a Deo hominibus datui:n fuis~e ut redemptorem, cui fidant ; no!l etiam ut legislatorem,
cu1 obediant ; A. S.
·
. Ca11. 22.-Si quis dixerit, justificatum vel sine speciali auxilio Dei, in acceptâ justitiâ perseverare posse, vel cum eo non posse; A. S.
Can. 23.-Si quis hominem semel iustificatum dixerit amplius
pec_care non posse, neque gratiam amittere, atque ideo eum, ·qui
lab1tur et peccat, nunquarn vere fuisse justificatum ; aut contra,
P?S~e in_ tot ~ :-ritâ. peccata omnia, etiam venialia, vitare, nisi ex spec~ah Dei pnv1leg10, quemadmodum de Beatâ Virgine tenet Ecclesia; A. S .
Can. _24.-Si q'.1is dixerit, justitiam acceptam non conservari,
atque euam augen coram Deo per bona opera; sed opera ipsa
fruct?s _solummodo et signa esse justificationis adeptae, non autem 1psms augendae causam ; A. S.
. Can. 25.-Si quis in quolibet bono opere justum &altem venia~1ter peccare dixerit, aut, quod intolerabilius est, mortaliter, atque
1deo poenas aeternas mereri; tantumque ob id non damnari, guia
Deus ea opera non imputet ad damnationem ; A. S.
Can . 26.-Si quis dixerit, justos non debere pro boms operi·
b~s q:iae in De'o fuerint facta, exspectare et sperare aeternam retnbuuonem a Deo per ejus misericordiam, et Jesu Christi meritum, si bene agendo et divina mandata custodiendo usque in fi.
nem perseveraverint; A. S.
. Ca11. :;:7.-Si quis dixerit, nullum esse mortale peccatum, nisi
mfidel~talls, :aut _nullo alio, quantumvis gravi, et enormi, praeterquam mfidelttat1s peccato, semel acceptam gratiam amitti; A. S.
Cm. 28.-Si q_ui~ dixerit, amissâ per pe<;catum gratià, simul et
fidem ~ernp<:!r a~ttt~; aut fidem, qua~ rernanet, non esse veram ti-·
dem, hcct non s1t viva ; aut eurn, qut fidem sine caritate habet,
non esse Christianum; A. S.
Can. 29.-Si q?is di:-erit, eurn, qui post Baptismum Japsus est,
non pos.se per. De~ i:;rauam resurger~; aut posse quidern, sed sol à
fide am1ssam JUStltlam recuperare sme sacramento Poenitentiae·
pro1;1t Sancta, ~omana et universalis Ecclesia, a Christo Domino:
et .e.Jus Apostohs edocta, hucusque professa est, servavit et docutt; A. S.
Can. 3o.-Si quis, post acceptam j ustificationis gratiam cuilibet peccato~i roen_itenti ita culpam remitti, et reatum poe~ae aeternae delen d1x~r1t, ut nullus rem<1;neílt reatus.poenae temporalis
exsolvendae vel 1n hoc seculo, vel ln futuro in pmgatorio antequam ad regna coeforum q,ditus patere possit; A. S.
'

Can. Br.-Si quis dixerit, jusufic;ltum peccare, dum intu.itu
aeternae mercedis bene operatur.; A. S.
Can. 32._-Sí quis <;Jixerit, hominis justifica ô hona opera ita es~e don~ D~1, ut non su~t etiafi'! bona ipsius justificati rnerita, aut,
1psum JUStlficatum boms oper1bus, quae ab eo per Dei gratiam et
Jesu Çhristi meritum, cujus vivum membrum est, fiunt, non v~re .
rnereri augmentum gratiae, vitarn aeternam, et ipsius vitae aetern_ae, si tamen in gratiâ decesserit, consectitionern, atque etiam glonae augmentum ; A. S.
Can. 33.-Si quis di xerit, per hanc doctrin'lm catholicarn de
ju~tificatione, a san~tâ Synodo hoc prnesenti decreto expressam,
ahquâ e:c. parte glor1'.1e Dei,_ vel meritis_ Jesu Christi l?omini nostri,
der~g~r1, et non pou':1s ventatem fide1 nostrae, Dei denique nc
Chnsu Jesu gloriam 11lustrari; A. S.
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Objecto, utilidade e divisão do tratado

Concluido o Trai. do Verbo Encarnado, devemos agora disputar de Deus Santificador: porquanto, o Verbo se fez carne para nos santificar,
merecendo a graça para nós; porém Deus ou o
Espirito Santo nos santificaformalmente pela graça, e instrumentalmente pelos Sacramentos.
1. E' por tanto, nosso intuito n'este Trat. de
Graça, discorrer sobre a vida espiritual e sobrenatural que tinhamos perdido pelo peccado, e Christo pelos seus meritos nos restituiu, segundo aquellas palavras: «Eu vim para terem a vida e para a
terem mais abundante)) 1 •
Porém esta vida não é outra coisa mais senão
a vida da graça, que n'outro logar se chama "fonte de agua que salta até á vida eterna>> 2 • Porisso,
a graça é como que o fructo da Encarnação, e portanto o Trai. da Graça segue-se pela ordem logica
ao Tratado da Encarnação.
2. A sua utilidade é triplice:
(8) especulativa tirada da mesma dignidade do
objec.to: porquanto, a graça, considerada na sua
origem, é fructo do sangue de Christo, e porisso tem tanto valor como o proprio Deus ; na sua
1

X,
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Ego veni ut vitam habeant et abundantius habcant . Joa.

IO.
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Fons aquae salientis invitam retemam. Joa. IV, 14 •
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natureza é uma certa participação da natureza divina, por força da qual, chamados da morte para
a vida, somos chamados e somos, realmente, :filhos
de Deus, e corroborados por novas forças nos tornamos superiores ás tentações do demonio; no seu
termo é semente da gloria, e pedra preciosa pela
qual se compra o reino do ceu t ;
(b) Polemica, porque ha muitos erros modernos
ácerca da graça; os Racionalistas negam absolutamente a sua existencia, necessidade e até mesmo
a sua possibilidade; porém os Protestantes erram
gravemente ácerca da natureza e condições da justificação, assim como tambem ácerca do merito; e
é evidente a necessidade que temos de refutar erros
de tamanha ponderação.
(C) Pratica: porquanto, é muito proveitosoa os
fieis o instruil-os cuidadosamente sobre a natureza
da graça, o seu preço, dignidade e effeitos 2; sobre
a necessidade da mesma para obrar christãmente
e conseguir a gloria; afim de que, ponderadas bem
maduramente todas estas coisas, empreguem incessantemente os meios para alcançai-a e fazer bom
uso d'ella.
Não deixamos de confessar a difficuldade d' este
Tratado:
(8) porque a graça diz respeito á ordem espiritual e psycologica, cuja consideração é ardua para
o homem inclinado ás coisas sensíveis ;
(b) a graça é omnimodamente sobrenatural, e
nem é facil entender a sua natureza;

(C) em segundo Jogar é difficil conciliar o influxo
da graça com Q livre arbítrio. Poré?1, o p~uço que
podemos saber sobre todas estas coisas, nao só ~u
xilia o entendimento, mas tambem fomenta a piedade.
3. Divisão. N'estes tres capítulos disputaremos
sobre a graça actual, que logicamente é prep?ração p9ra a graça habitual, so?re a g~aça habitz:çzl
ou justificação e sobre o menta que e fructo d urna e outra.

1

Matt. XII, 44.
'
Todas estas coisas descreve-as Níeremberg, De pretio
inestimabili divjnae gratiae; cuj~ obra t_radusid~ em al/emão _e revista pelo auctor, Scheeben, foi tradus1da em mg!er sob, o titulo,
The Glories o( divine Grace, 1886; tambem vertida em Trancez
Le Pri.x de la Grâce.
. 2
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\ N?~ã~ da graça.
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\ D1v1soes da graça.
(Erros principaes.

,
Art. 1. \o que seja?
·1
A sua na- forças que confere ?
tureza
{como se!divide ?

j)ro/ogomenos

l

, para as obras naturaes em
geral--para vencer as tentações - para observar a
Art. II. \. lei natural -para amar a
A sua ne- ! Deus .
cessidade para as obras l
Cap. I.
sobrei:a t L~-) precedentes.
da Grac a ,
raes,~ JUStI -/' consequentes.
/, ficaçao.
actual'. .

1

)

(A sua gratuidade.
Artd'. III. 1· A sua uni versa-~ aos justos.
~'>penl'd d
peccadores.
\, S uasacao
1 a e quan- . fi .
1
to
(· 111 1e~s.
.1 • ,< •
meninos.
Art. IV. '
Conc_ordia \ Refu~tam-se os erros.
com a
< Expoem-se os systemas dos
\ liberdade. ( Theologos .

.

1

i Art.

I. Disposições para a iustificação.

Cap. II. ' Art. II. )' Em que consiste?
da. Graça
Na tu reza Quaes os seus effeitos forh_ab1!ual ou da justificamaes?
.
JUSt1fican- ;
ção.
Como se define ?
te
Art. III. Propriedade5 da justificacão.
Art. IV. Virtudes e dons que a aéompa\ nham.
Cap. I~I. ) Art. l. Da natureza e condicões.
do Merlto. Art. II. Da existencia e obj~cto.

I. Noção da graça

i

4. Quanto ao nome1 graça vem da palavra gratis, ~ e sôa o mesmo que gratuito ou dado de graça, e nos auctores sagrados significa principalmente:
(a) Benevolencia ou favor de quem dá: v. gr.
«Noé encontrou graça (ou favor) em presença do
Senhor» 3 •
(b) Alguma coisa dada de graça ou dom gratuito; v. gr. «a cada um de nós 'é dada a graça« 4.
(C) Gratidão ou sentimento grato d'alma pelo
beneficio recebido ; v. gr. «Não cesso de dar graças por vós)) 5.
(d) Elegancia do discurso ou bellez.a ou outra
qualidade que torna a pessoa amavel: «A graça
foi diffundida nos teus labios» 6 • ccE' fallaz a graça e vã a belleza)) 1.
1 Ct. S. Th. 1 . 2. q. 1 1 o; Suare:r, De Gratiâ, Prolegom.
11; Salrnant. de Gratiâ, disp. I, e. 1; Montagne, ob.cit., quaestio,
prcX?m.; Mar:rella, ob. cit. n. 4 e seg.
i
A palavra grega X<fptç tem quasi o mesmo sentido, isto é,
fiwo1· que alguem faz a outro, beneficio que se· recebe; acção de
l(raça ; l'ernuneração de algum beneficio ; tudo o que tem a força de conciliar fervor. Cfr. Schleusner, Lexicon; Thayer, GreekEnKlish Lexicon of the N. Testament.
:1
Noe invenit gratiam (i. e. favorem) coram Domino. Gen.

VI,

H.
~
1•
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lJnicuique nostrum data est gratia. Ephes. IV, 7.
Non ce%O gratias agens pro vobis. Ephes. I, 16 .
Diffusa est gra tia in labiis tuis . Ps. XLlV, 3.
Fnllax gratia, et vana est pulchritudo. Pro11 . XXXI 1 3o.
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Estas quafro significações ligam-se assim logicamente: da benevolencia procede o dom; do bem
recebido surge a acção de graças; porém, a eleganc~a é um dos dotes que conciliam a benevolencia.

5.

Quanto á coisa,
(A) graça, no sentido lato e impropriamente
dito, define-se um certo dom concedido de graça, e
assim a creação; a conservação, e até o livre arbítrio', podem chamar-se graças, porisso qu~ são
dons gratuitos. N'outro tempo, os Pelagianos, e
hoje os Racionalistas e os Unitarios, empregam algumas vezes n'este sentido a palavra graça e por
este modo enganam as pessoas· simples t; porém
os theologos devem usar d'esta palavra somente
no sentido stricto.
(8) No sentido stricto, a graça é um dom sobrenatural concedido á creatura intellectual em ordem á vida eterna 2.
Dize-se (8) dom sobrenatural, isto é, inteiramente indevido, ou que ultrapassa a essencia, as
forças e as exigencias de qualquer creatura, e assim se distingue dos beneficias meramente naturaes (De Deus Creador, 142-145), segundo as palavras de S. Paulo: «Mas se é graça, já não é das
obras, aliás a graça já não é graça» 3 •
(b) Concedido á creatura intellectual; e assim
fica designado o sujeito da graça, a saber, o anjo
2.º

t
Pelagio antigo Bispo do Synodo Diospolita enganou, dizendo que professa a graça, não significando realmente senão o livre arh1trio.-Com razão, sob o nome de graca, no modo de biblico e ecclesiastico, designam os bens sobrenaturaes, excluindo
inteiramente todo o debito fundado não só nas obras, mas tambem na natureza. (S. Th., 1. 2. q. 111,a. 1 ad2.)
2 Donum supernaturale creaturae intellectuali a Deo con -·
cessum in ordine ad vitam aeternam .
3 Si autem gratia, jam non e~ operibus, alioquin gratia jam
non est gratia . Rom. XI, 6.
·

e o homem; porquanto, as outras creaturas,· por
serem irracionaes, não podem receber graça, que é
uma participação da vida intellcctual de Deus.
(C) Por Deus; e assim se indica a causa ejficiente principal da graça, a saber, só Deus, podendo
só Elle mesmo conceder aos outros a vida pro•
pna. ·
(d) Em ordem á vida eterna:' e assim fica exprimida a causa final da graça, a saber, a visão beatifica; porque toda a graça nos é dada como meio
directo ou indirecto para attingir o nosso fim sobrenatural: porisso, a graça chama-se salutar, porisso que é. ordenada á salvação.

II. Principaes divisões da graça

t

6. (A) Com effeito, primeiro que tudo, a graça
é increada, ou creada :
(8) A increada é Deus mesmo, communicandos<.: á creatura intellectual; ou o amor de Deus emquanto gratuitamente nos é dispensado, porque,
\.'.orno nota S. Thomaz_ (1, q. 38, a. 2), «O amor tem
u razão de primeiro bem, pelo qual se conferem
todos os dons gratuitos» 2 ;
(b) creada é um dom gratuito distincto de Deus,
tJ l'.omo que o effeito do divino amor. O exemplo de
uma e outra temol-o na Ep. aos Rom. V, 5: «A caridade (graça creada) foi diffundida nos nossos cornc,:tícs. pelo Espirito Santo (graça increa\da) que
noa foi dado» (S. Thom. I. 2. q. 1 IO, a. 11. a
1

Cf. S. Th.

1. 2.

q. 111; Suare:;,I. cit. e. 3-6: Mónta-

flll, 1. cit. urt. 4; Manel/a, n. 11 e seg.; Jungmctnn, n. 9 e seg.

' Amor habet rationem primi boni, per quod omnia dona
1r11t11lt11 donnntur.
l C11rita~ (p:ratia creata) diffusa est in cordibus nostris per
llplrilum btm..:tum (gr.1tia increata) qui datus est nobis .
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7. (B) Em ra.zão da causa, a graça creada e
dupla:
·
(a) Graça de Deus ou do Creador, é a que é
concedida por Deus por mera liberalidade, independente dos meritos de Christo. E assim, segundo os Thomistas, a graça foi dada aos Anjos e a
Adão innocente.
·
(b) A graça de Christo ou do Redemptor é a
que é concedida por Deus no intuito dos meritos
de Christo t . De facto, toda a graça conferida no
estado presente, é graça de Christo, porque Christo mereceu todas as graças, que hoje nos são dispensadas, como se provou no Tract. do Verbo Encarnado (n. 208-214).
8. (C) Em razão do modo, é
(a) externa, que affecta extrínsecamente o sujeito, como os exemplos de Christo, a prégação do
Evangelho, etc.
(b) interna, que affecta intrinsecamente o sujeito, v. gr., a graça habitual, que aperfeiçôa a mesma substancia da alma, e do mesmo modo as graças actuaes que auxiliam as nossas faculdades.
g. (0) Em razão do fim subdivide-se, em segundo Jogar, em :
(a) Graça gratis dada, que per se e primariamente é dada para utilidade dos outros, como o
dom dos milagres, das prophecias : uma tal graça
não é dada a todos os christãos, mas a alguns, e

1
.
Os. Scotista! c_h amam graça da cabeça de Christo a que
fot concedida a Ad,ao.mnocente e aos anjos; graça de Christo
a que e dispensada aos hom ens remidos. Outros theo1Redemptor
Of$OS chaman:i gr~ça de p eus a que pre c ede a . voc a ção para a fé,

~ e dada }OS mfie1s ,ne.!?a tt~ os, e g~aça de Clzrz~t o a q~e c3meça

.

a vocaçao para a fe. Porem a mais commum e a expltcacao aci-

~ ~~

47

pode, strictamente foliando, ser concedida aos peccadores, como se vê do facto de Balaão t •
. (b) a g~·aça que jaz. grato, que, per se ~prima
:·z~mente, e ordenada para utilidade propria do su1eito ; como é v. gr. a graça habitual que propriament~ 11os torna g_r~tos a Deus, e a actual, que é
o meio para adqumr ou augmentar a graça habitual. Que a _graça que nos faz gratos é melhor que
a gra_ça gratzs dada, consta de S. Paulo, o qual,
depois de enumerar as graças gratis dadas; accrescenta: « trabalhae por conseguir charismas melhores)) \ e ~epois descreve a caridade que sempre
tem c?nn.,cx~o co?1 a g_rac;a que torna grato. O
propno Chnsto tmha dlto aos Apostolas: «Todavia,,não vos ~legreis ~Íor os espíritos se sujeitarem
a vos; mas sim, alegrae-vos porque os vossos nom~s estão esc..riptos nos ccus)) 3 • Nem é para adm~rar,. porque, como diz S. Thomaz.. ~, o fim está
pnmc1ro do que as. coisas que pertencem ao fim·'
mas a graça que faz grato ordena immediatamentc o homem. para o ultimo fim, ao passo que as
µrnl,'.as gratzs d~das. ordenam o homem para uns
~: ertos p_reparat1vos do ultimo fim, emquanto que
pt•los milagres os homens são induzidos a attingircm o ultimo fim.
1 o. (E) Em razão do sujeito e dos effeitos, a
~roi;n que torna grato, é de dois modos:
(B) ( iraça habitual é uma qualidade sobrenaturul, que adhere permanente e intrinsecamente á
itlmu, pela qual nos tornamos participantes da na.

..

Num . XXII-XXIV.
!l<mulnmini charismara meliora. 1 Cor.
31. .
.1
V<'n11111 a 111 cn in ho c nolite gaudere quia spiritu s vobis su hjh li111t11r ; g;111dctc aut c m quoJ nomina vestra scripta sunt in
1

xn,

~

~· 111111~,

1

/.11c . X, :!<>.
t. ·1,, q. :1, a . 5.
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turezu divina. Esta graça tambem se chama estado
de graça.
. ..
(b) Graça actual é um certo auxilio sobrenatural e transeunte, pelo qual Deus illustra o entendimento e auxilia a vontade para emittir actos sobrenaturaes. Porisso, a graça habitual, differe da
graça actual em que a primeira é habito, a segunda mocão ou acto; a primeira é permanente, a segunda· é transeunte; a primeira inherente á substancia da alma, a segunda affecta sómente as faculdades.

III. Erros principaes ácerca da graça

1

Os herejes sobre esta questão foram para os
dois extremos oppostos : uns, inclinando-s~ mais
do que era justo para a natureza .e para a liberdade, violando mais ou menos os direitos da gra~a,
chamam-se naturalistas; os outros, pelo contrario,
concedendo um excessivo valor á graça, com detrimento da liberdade humana, cahiram n'umfalso ou exaggerado sobrenaturalismo.
1.º

Os Naturalistas

(A) Os Judaisantes

2
,

os quaes, P?sto .que
convertidos para a fé christã, estavam 1mbmdos
dos prejuízos do judaísmo, ensi~aram que as o~ras
da lei mosayca, posto que em s1 natura~s, podiam
merecer a graça e a justificação. D'aqm pretende1 1.

Cf. Suarer, ob. cit. Proleg. 5; Mont;:gne, o qual de
preferencia aos outros,larga e accuradamente d1s1.rnta sobre est.es
erros. (Migne, Theol. Curs. t . X, p. 89-816); Bzlluart, de G1atiâ, Diss . l.
'f
d E · 1
fs
2 Cf. Conybeare and Hows~n. Th~ L1 e an
p1st e~ o t
Paul, e. XIII; J. B. Lightfoot, D1ssertat1onson theApostohc Age,
1892,p. 67eseg.
1

ram que a lei mosayca, ainda mesmo depois de
Christo, era necessaria para a salvação: os rigi'dos,
a saber, Phariseus e Essenos, estendiam a todos, até
mesmo aos gentios, esta necessidade ; os menos rigi,'dos, a saber, os Nazarenos, estendiam-na sómente aos Judeus. No Concilio Jerosolymitano (50 ou
5z) foram condemnados (Act. XV) e refutados por
S. Paulo, principalmente nas Epistolas aos Romanos e aos Gaiatas.
1 z (B) Os Pelagianos t tiveram por chefe a
Pelagio, frade natural da Bretanha Maior, que começou a fazer propaganda dos seus erros em Roma, cerca do anno 405 . Os seus principaes sectarios foram Celesti110, advogado romano, e Juliano,
Bispo Eclanense. Os seus erros referem-se a estes
dois pontos :
(a) Primeiro que tudo negaram a transmissão
do peccado original, e ensinaram consequentemente, que o baptismo nao é necessario para a vida
eterna, mas sómente pétra o reino dos ceus 2 •
(b) ·Negaram a necessidade da graça, affirmando que o livre arbítrio basta absolutamente para
superar as tentações e observar os mandamentos;
cm seguida , para deitar poeira, admittiram, na verdade, a graça, mas meramente externa, a saber, a
l<.!i e a doutrina de Christo ou os seus exemplos.
(C) Finalmente, depois do decreto de Zozúno
(4 18), reconheceram, na verdade, a graça interior,
\ Cf. Petayii1s, Dogmata th eologica, Parisiis 1866, vol. IV,

p . .~q7 'e seg .; Norisius, Historia pelagiana ; Alrog, Hist . de l'EgliMc, cintrlice Church History, § 116; Schaff, History of the Chris-

tiun Church, vol. III, ~ 146; Rohrbacher, Hist. de l'Eglise, !. 38.
i
Quer isto dizer que os Pala gianos fizerám distincção entre o reino dos ceus e a vida eterna ; esta podem alcançai-a todos
m que vivem rectamcnte, n'aquellc sü podem entrar os baptisa1loM, que, santificados por Cbristo e tornados seus herdeiros, se
tltcrnm panidpantes do seu reino.
Thcolo~ia Dogmatic~-vol. 5. 0
4
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ao menos da illustração para o cntendimento,-mas
infeccionada d'um triplice.vicio; porquanto, era dada segundo os meritos, e porisso mesmo não era
gratuita, não era conferida para começar a obra
bôa, mas sómente para o seu aperfeiçoamento ;
era, finalmente, ·util, mas não era necessaria.
S. Agostinho descobriu as fraudes Pelagianas
e refutou-as triumphantemente, e porisso foi , com
razão, chamado o Doutor da Graça : S. Jeronymo
tambem lhe resistiu valorosamente. Os Pelagianos foram condemnados em vinte e quatro Concílios particulares, os princi paes dos quaes são os
dois Carthagine{es (412-4 r 8), o Diospolitano (4 r 5)
e Melvitano (416) ; por lnnocencio I e Zot_imo na
Epistola Tractoria (4 r 8), assim como no Co:-lcilio
Ecomenico Ephesino (43 r).
r 3. (C) Os Senzipelagianos 1, cujos chefes principaes foram Cassiano, abbade do Mosteiro de S.
Victor em Marselha, Genadio Massiliense, e Fausto, Bispo de Regio, que ensinaram quasi meio pelagianismo. Conheciam, na verdade, a existencia
do peccado original e as forças debilitadas da vontade, mas seguiam ao mesmo tempo
(a) que a graça era dada segundo os nossos
meritos, apesar de não serem concordes cm explicar os actos com que podemos merecei-a; comtuc!o, alguns, como Cassiano, julgavam que ella se
dá algumas vezes sem alguns~ meritos precedentes,
apesar de, a maior parte das vezes, cahir sobre o
merito ; outros porém seguiam, que ella não é conferida senão em razão dos meritos precedentes;
(b) que a graça não é necessaria pará o prinr Cf. Petavio, 1. cit . p. 648; Afontagne, ob. cit. p ..164;
Al1og, ob. cit . § 117 ; Schaff, ob. cit. § 159; Meyer, Cassien,
~a Vie et ses f'.: çrits.
·

cipio da fé ou para a perse~ranca na fé ou para
o desejo de fazer uma obra sobr~natural, mas són;ente para completar obras bôas. Porquanto, assim como ? enfermo n~o pode~curar a si mesmo,
mas .todav1~ pode deseiar a saude e procurar 0
med~co, assim o_ homem ferido pelo.peccado, pode .
desejar ~ salvaçao e procurar por s1 os meios de a ·
consegmr;
(G) ensinavam, finalmente, que a perseverança
no bem póde obter-se pelos meritos.
S. Agostinho, já velho, combateu valorosamente este erro, e co.m elle S. Prospero e S. Fulgencio;
º.mesmo erro fot condemnado pelo Concilio Arausz.can? II (5 29); solemnemente approvado por Bo01fac10 II (Dent_ing. ob. cit. 144).
14. (0) Os Racionalistas, cuja historia é delinca?a no Trac~. ~ª.verdadeira Relig. (n. 2 7 -35),
ap()1ados no pnnc1p10 de que a razão é verdadeiramente o arbitro unico da verdade e da falsidade
d~ bem e do mal, rcgeitam tudo aquillo que nã~
pode ser demonstrado pela razão; porisso, segundo elles. o homem nunca foi levantado a um fim
s<_>brena:ural, não incorre em nenhum peccado origmal, nao carecede graça nenhuma, mas pôde conhecer e obrar por suas proprias forças as coisas
lJUC são necessarias para attingir o seu fim.
E até mesmo affirmam que a doutrina catholi1.:0 sobre a graça, impede a liberdade e o exforco
dos homens, fomenta o sonho dos mysticos e a'c1.:lJsa .ºmesmo Deus como auctor dos peccados comrnctt1dos pelos homens não emendados 1.. Este erro foi, na verdade, por muitas vezes condemnado
pcl~is',Pontifices Gregorio XVI, Pio IX e Leão XIII,
us:-.1111 corno pelo Concilio do Vaticano.
1
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(E) Os Soci11ianos, Unitarios e Protestant~s
chamados liberaes renovaram os erros de Pelag10
1 5.

quanto á substancia: porquanto, apeza.r de adm~t
tirem a revelação no sentzdo lato rege1tam a ex1stencia do peccado original, a :iece~sidad.e ~o Baptismo e a existencia da graça mtenor, d1stmcta do
do concurso natural : porisso, a conversão ou a
justificação, segundo elles, não é nada mais sen.ão
a conversão natural para Deus: o homem propriamente instruído na doutrina de Christo e corroborado pelo seu exem~Jo, pôde passar p~r s:-ias proprias forças uma vida honesta, e attmg1r o seu
fim 1.

II. Falso Sobrenaturalismo

i

16. (A) Foram defensores da h~resia 2 Predestinaciana Lucido, presbytero da Galha (sec. V), que
foi cond~mnado nos Concílios Arelatense e Lugdwrense (47 5); Gotescalco, monge ~r.bacens.e. na
Gallia que foi condemnado no Conc1ho Carzszaco
(846). 'Estes erros foram, em parte, renovados por
TVicleff. (sec. XlV) inglez de nação, e J Huss, natural da Bohemia, que foram condemnados no Concilio de Constanca.
·'segundo est~s
.
(a) Deus predestina os homens para a glona ou

1

1 A este respeito esc reve um dos che fe s Jos Unitar.ios_:

«L'onversio est vo eis grrecre vers~o, qure in _Novo Test~mento s1gn1ficat reverti. Cum malam secuu sumus viam, reveru _d ebemus yt
·aonam sequamur . .. Regener~tio. autem est .vox qua Sac~a ~c:1p

tura utitur ad vitam novam s1gmficandal!1, q1;1re ~uum pn!'1c1p1ul?
habet non tantum in Legi~ ~ivinre,. sed e~ia.m m eius amons constderatione ... Conversus d1c1tur qui statu1t m cc;irde suo b.onun;i facere et jam opus incC:epit. Homo regeneratus 11le est qu1 h~bltum
ben~ agen,Ji firmiter tenet». (J. F. Clarke, Manual of Umt. Belief, p'. 42. )-Nem de outro modo se exprime Líchtenberger, ob ·
cit. na pai. Grâce .
2
Cf. Mo11tagne, ob, cit. diss . 4-6, p. 195 e se ~ .; Alrºff•
ob. cit. § 20+

1

-

.~

53

para a condemnação, ainda mesmo antes de prever
os meritos ou demeritos, e por conseguinte,.elle não
quer a salvação de todos, mas sómente dos predestinados.
(b) Depois do peccado original, já não resta'nenhuma verdéldeira liberdade, a saber, a liberdade
de necessidade; mas o proprio Deus obra em nós,
e é elle o auctor do bem e do mal; porquanto, assim como o predestinado não pôde separar-se da
graça, assim o reprobo, não póde perseverar n'ella.
17. (8) Os fautores principaes do Protestantis~
mo foram 1: Luther o, que sendo oriundo de Isleb na
Thuringia (1483),entrou na ordem dos Eremitas de
S. Agostinho, e levando muito a mal que o munus
de prégar as indulgencias fosse commettido aos
Dominicanos, de preferencia aos Agostiniano~,com. bateu primeiramente o abuso das novas indulgencias e em seguida a doutrina catholica sobre a justificação e sobre a graça, e muitos outros dogmas de
fé; Calvino, o qual tendo nascido em Novioduno,
na França ( r 509), reduziu a systema os erros !utheranos, com mudança d' alguns, e os inscreveu no seu
livro famoso das Instituicóes. O resumo dos seus
erros sobre a graça é o s~guinte:
(B) Sobre o estado da natureza innocente, Luthem ensinou, que a graça conferida a Adão e o dom
da integridade, é alguma coisa natural; porquanto,
segundo elle, a graça consiste no conhecimento
e no amor de Deus ; mas é tão natural ao homem
o umar a Deus, como é natural o receber a luz pelos olhos. A causa d'este erro foi a ignorancia da
1 CI'
Montagne, ob. cit. dis5. 7-8, p. 254 e seg.; Atrog
oh: dt . ~ 29~1 e scg.; Schajf, Creeds of Christendom, vol. I, p ~
•.111.l e sq:.; vol. III, p. 1 seg.; Moelher, La Symbolique, anglice
Hy111holi,111, ~ 1 scg.
·
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differença entre o conhecimento natural e sobrenatural de Deus.
(b) S"obre o estado da natureza lapsa, en.sinou
que o peccado original consiste na corrupção total
das faculdades naturaes, de maneira que o homem
pecca em todos os seus actos 1., porque todos são
emittidos sob o influxo da concupiscencia; porém,
estes peccados não são imputados aos justos, porisso que, pela fé, lhes são applicados os meritos de
Christo.
·
Porém, a liberdade não permanece, porisso que
a vontade é movida necessariamente pela graça
ou vontade: é titulo sem realidade.
(C) A justificação, ou conversão, consiste na imputação extrinseca dos meritos de Christo, mas
não na renovação interior; só se obtem pela fé ou
pela confiança, pela qual alguem crê que é justificado; logo, são inuteis as boas obras : << pecca com
2
força, escrevia Luthero, e crê com mais força» •
(O) A estes erros Calvino accrescentou dois sobre a predestinação, e sobre a necessidade do baptismo: Deus predestina alguns para a gloria, alguns
para o inferno, antes de previstos os meritos ou demeritos; e todos os fieis são obrigados a crêr que
são predestinados, porque a graça uma vez obtida
é inamissível; além d'isso, aquelles que nascem de
paes fieis, salvam-se sem baptismo, porque são filhos de Deus e membros da Egreja, logo que foram gerados.
(e) Os protestantes d'hoje exforçaram-se por mo1 Illustra esta materia com a seguinte comparacão : assim
como .logo que a alma se separa do corpo, nada mais fica do que
um fe10 e fetido cadaver; assim a alma privada da graca é intrinseca e substancialmente corrupção e peccado.
'
2 Pecca fortiter, scribebat Lutherus, et crede fortius. Epistola ad Melancht. apud de Wette, II, 36-37.

dificar as doutrinas de Luthero e Calvino, principalmente, qua~to ao livre arbitrio e boas obras; e,
P?st? que adhiram geralmente á justificação pela
fe, mnda mesmo nos nossos dias, regeitam comtudo abertamente as consequencias depravadas que
naturalmente fluem d' esta doutrina t.
.18. (C) Baia, professor de Louvain ( 1589), excog1tou um systema que poderia chamar-se semiLut?eranismo. Foi condemnado por Pio V e Gregono XIII, e, depois de muitas tergiversações, afin~l,submetteu-se louvavelmente. Eis os pontos princ1paes sobre que versam os seus erros 2.
~a) Os dons, que chamamos sobrenaturaes, são
dcv1do_s na:_ureza humana, e assim cabe por terra a distmcçao entre a ordem natural e a ordem
sobrenatural;
(b) a liberdade não está inteiramente extincta
mas está por tal modo enfraquecida, que sem ~
graça, para nada presta senão para peccar;
(C) quem obra sem a caridade, pecca mortalmente e merece a condemnação, ·porque um tal

?

. 1 Encontrarás var~os ~y.m~ulos L~ttheranes em Schajf, Creeds, vol. III, p. 1-189; Calvm1st1ca, 1. cJt. 193-704. Porém o estado recente e a condição das varias seitas Protestantes pr\ncipa'1l11Cmte nos Estados Unidos. da America, descrevem-no' os auc;0 _
rcs da ohra que tem por titulo American Church Histo1y Series
<J111111to aos .Lutheranos,. vê H. Jacobs, A. History of the Evange~
hi:nl Lutherrnn Church m the lJ. S. 1893· quanto aos Calvint· t
'
s as
,
I >.1 ~s·l1y t eran?s, ve R . E . ,.,.,
1 7wmpson, vol. VI
of the A::ner.
ºli
<:li. 1!1s~?ry Series. Segu.ndo o recenseamento presente ( 1890 )
tont111~1·s~ 1:10s Estados-lJrndos Lutherano 1,231,072 communicantCIM, <_.nlv111.1stas ou Pres'?yterianos 1,278;332. (Cf. Carrol!, The
ftl'lif.(tous l•orc.es the Umted States, 1893, pp. 205, 316).-Quanto
dM . ~ncsmas seitas na Europa, cfr. Mestral, Tabieau de l'Eglise
tht't•tlcnne, [.,ausanne, 1870 361-406· foo 646.
~ ll es..:npç~o
. ~
. larga
'
'
'
mais
do erro
de
Baia encontra-se em
M1111t.11-:1w, oh. ut. IX, r. 279 e seg.; as proprias proposicões de
lluio vo11dern11adus por P10 V, leem-se em Den7ing. Enchirid. n
MH1 u NUM·
'
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acto procede da concupiscencia, pois não se dá
meio nenhum entre a caridade e a concupisceneia.
1 9. (0) Cornelio Jansenio, bispo Y prens~, no
livro que intitulou Agostinho, publicado depois d~
sua morte ( 1640) renovou os erros de Luthero e
Baio, mas d'uma maneira mais subtil ; os mesmos
erros foram defendidos na França pelo Padre SanCyrano e Quesnello i..
(a) O principio fundamental é que a vontade
não é verdadeiramente livre, mas é necessariamente
arrastada pela deleitação sensivel ou pela concupiscencia ou pela deleitação celeste ou graça 2 •
(b) Em vista d'isto, ainda mesmo os justos, não
não pódem cumprir todos os preceitos, porque algumas vezes lhes falta a graça efficaz : porém a
graça, que se chama sufficiente, de facto, attenta s
todas as circum'.>tancias, não basta.

(G) Para o merito ou demerito não se requer a
liberdade interior mas basta a exterior ou a imrnunidade de coacção.
(d) Porém, Christo não morreu por todos1 mas
sómente por aquelles a quem se dá a graça efficaz.

,;;·

1
1
1

1
!

1

Cf. Montagne , ob . cit. diss. XI, p . . 389 e seg.; Ahrog,
o.b. cit. § 365. E is as proposições de Jans_er.i10 cond~mnadas.por
Innoc encio X: r . Aliqua Dei prrece pta hom1111bus _Jusus vol~nttbus
et conantibu s, secundum prresentes quas habent vires, ·sunt 1mpossibilia : deest quoque illis gratia, quâ possibilia fiant.
. .
2. lnteriori gratire in statu natune lapsre nunquam resistitur .
3 . Ad merendum et demerendum in statu naturre lapsre, non
requiritur in homine libertas a necessitate; sed sufficit libertas a
coactione.
4. Semi pelagiani admittebant prrevenientis gratire interioris
necessitatem ad singulos a ctus, etiam ad initium lidei; et. in hoc
erant hreretici, quod vellent eam gratiam talem esse, cm posset
humana volunta s resistere, vel ob tem per are.
·
5. Semipelagianum est dicere, Christum pro omnibus hominibus mortuum esse aut saguinem fudisse. (Cf. Den1ing. 966 e seg.,
relativamente as proposições de Quesnellon 1210 e seg.)
2 A deleitação celeste, segundo Jan seni_o, é o am ? r sobrena·
tural e indelevel do bom e do recto, que reside propnamente na
parte superior da alma , mas affecta tamb em algumas vezes a parte sensivel ; porém a deleitação terrestre é o amor desordena·
do e indeliberado da creaturâ, que a maior parte das vezes é sen·
sível, e algumas vezes intellectual.
1
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na graça aotual
Art. 1. Da natureza da graça actual

1

· 20. A graça actual, que já se definiu acima,
nada mais é do que o concurso divino na ordem
sobrenatural. Porquanto, assi1ncomo para as obras
naturaes se requer o auxilio nat1rra1 de Deus, por
meio do qual as nossas faculdades são ajudadas
para passarem a acto, assim tambem, para se fazerem actos sobrenaturaes, se requer um certo auxilio sobrenatural, que se chama graça actual. Comtudo a graça differe do concurso natural; porquan-

to

(8) o concurso natural, supposta a creação, é
dt'J!Ído ao homem, e porisso mesmo é natural, ao
pusso que a graça é inteiramente gratuita; ·

(b) o concurso requer-se, até mesmo para as
ohrns más, a saber, para o elemento positivo que
ha n'ellas, ao passo que a graça se requer sómente pura as obras boas ;
(D) esta, segundo o sentimento unanime dos theologos, previne a vontade e faculta-lhe novas for1

CL Suarer, de Gratiâ, liv. III ; Salmant. de Gratiâ, disp.

V 1 Pal111i1•1·i, de (1ratiâ div. actuali, th. 7-13 ; Manel/a, n. 107
1

t HM·;

l/1wler, n. 13 e scg.; Egger, n. 335 e seg.
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DA GRAÇA ACTUAL

CAPITULO I

ças, ao passo que, ao rneno~ segundo o~ Molinistas o concurso não é prevemente, mas s1multaneo,
ne~ accrescenta novas forças, mas auxilia as forças já antes dadas, para poderem passar a _acto.
Para investigar a natureza da graça actual, e per- ,
mittido investigar tres coisas: 1 .º o que se entende por graça actual; 2.º que forças confere; 3.º
quaes são as suas varias especies.

I. O que se entende por graça actual?
Sob o conceito de graça actual entendem-se, ou
todos aquelles auxílios da ordem sobrenatural, que
illuminam o entendimento d' uma maneira transeunte corroboram a vontade, ou despertam sentimento's piedosos nas faculdades sensitivas~ em ordem á
salvação.
.
21 • 1 .º Illus/}ações da mente, com que Deus i!lumina o entendimento em ordem á vida eterna.
(a) Porquanto, a Escriptura declara, que ccDeus
abre os olhos dos homens para que se convertam
das trevas para a luz 1 ; infunde a luz nos nossos coraç6es para a illustração da sciencia da claridade de
Deus 2, dá-nos o espiríto da sabedoria e da revelação,
e os olhos illuminados do coração>> 3 ; mas estas coisas e muitas outras mostram manifestamente que um
dos meios com que Deus nos auxilia, em ordem á
salvação, é a illuminação do entendimento pda qual
se nos torna conhecido o que devemos fazer.
(b) A ra{_áo persuade a mesma coisa, P_?ÍS a
graça tende, quer a curar as chagas da alma, ~ quer
-1-Ap~~ire oculos homim1m, ut convertantur a tenebris ad
lucem. Act . XX\'.'I, 18 . .
.
.
.
.
.
.
2 Illucere rn cord1buJ nostns ad 11lummat10nem sC1ent1::e
clarita tis Dei, II Cor . IV, 6.
.
. .
.
.
3 Dan: nobis spiritum sapienwe et revelat10ms et 1llumma·
tos oculos cordis. Ephes. I, 18-18.

a elevar as suas forças : na verdade, a alma não
póde ser curada ou ser levada a um grau mais a~
to, se primeiramente não fôr illuminado o entendimento; porquanto, esta faculdade foi attingida pelo peccado original, isto é, com a ferida da ignorancia, e porisso deve ser curada pela graça. Por
outro lado, nada se querendo senão o que é previamente conhecido (nil volitum nisi sit praecognitum), a vontade não póde proseguir o bem natural,
se primeiramente o entendimento, auxiliado pela
luz sobrenatural da graça, não vir o que tem a fazer.
Porém estas illustrações são de duas especies :
(a) Mediatas, que não são directamente excitadas por Deus em nós, mas mediante o objecto divinamente proposto, v. gr., pela lei divina, pela
leitura sacra etc. N'este sentido se diz da lei: ccA
lei immaculada do Senhor que converte as almas ...
que dá sabedoria aos meninos .. que illumina os
nossos olhos» t.
(b) Immediatas, aquellas que o mesmo Deus excita directamente na alma por força sua propria, confortando o espírito com a luz indevida para apprchcnder convenientemente a verdade. Temos um
exemplo nos Actos, onde se diz da mulher que ou\'ia a prégação de Paulo 2 : ccO Senhor lhe abriu o
rnração para entender o que dizia S. Panlo»; com
Oliltns palavras se significava que Deus, por occasião
du prégação illuminara directamente o seu entendimento. Estas illustrnções differem, na verdade,
dn revelação, porisso que ex se não manifestam nel .cx Domini immaculata convertens animas . .• sapientiam
Ps. X VIII, 8-g._
~l\C11j11s l>ominus aperuit cor intendere his qu<e d1cebanrnr
1

f'l'll!'ln11s parv11lis . . . illuminans oculos .

1 !'1111111 . •!\:t. X.VI, 14.
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cessariamente alguma coisa nova, mas auxiliam a
mente, para que melhor se entendam as coisas que
se dizem ou leem.
0
22. 2. Inspirações, com que a vontade se estimula, e se torna poderosa para crêr e operar actos
salutares. São tambem de duas especies :
(8) mediatas, com que Deus obra directamente
sobre o e_ntendimento, e por conseguinte indirectamente sobre a vontade: porquanto, aquelle que illumina a mente, excita porisso mesmo e move algum tanto a vontade, porque a vontade segue naturalmente o dictame da razão;
(b) immediatas, pelas quaes Deus move .directamente a propria vontade e a eleva para poder
obrar d'um modo salutar. A existencia d'esta segunda graça prova-se:
(3) Pela Escriptura onde se diz que nos arrasta (trahere) 1, obra em nós o querer e o obrar 2, dá
uicremento «nem o que planta é alguma coisa, nem
o que rega, mas é Deus quem dá o incremento)) 3 ;
porquanto, pela metaphora da plantação e da irragação, se significa, segundo o contexto, a prégação de Paulo e de Apolonio, pela qual foi plantada e cultivada a fé dos Corinthios; porem, por incremento, se designa o progresso espiritual, o qual
sómente Deus pode promover pela graça interior
da illustraçã,) e da inspiração. 4
(b) Ras. theol. Para obrarmos actos salutares,
1 Porisso diz Agostinho (serm. 17 in Ps. 118, n. 3): «Docet Deus suavitatem inspirando delectationem ... d~cet sc_ie~tiam
insinuando cognitionem . Cum itaque alia sint, quae 1deo d1sc1mus,
ut tantummodo sciamus, alia vero ut etiam faciamus ; quando
Deus ea docet, sic docet, ut scienda sciamus aperiendo ver itatem;
ut tacienda faciamus inspirando sua vi ta tem» .
2 Joa . VI, 44 .
3 Ncque qui plantat est aliqu1.·d, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Philip. II, 13,

4

JCor. 1Il,7 .

63

não ba:; ta que seja illuminado o entendimento,
, mas requer-se que a vontade seja curada e elevada; porisso, que ella ficou ferida pelo peccado original, isto é, com a ferida da rnalicia; por outro
lado, per se, é incapaz de fazer actos sobrenaturaes;
m~s uma e ~mtra se aperfeiçôa pelas inspirações
acima descnptas, que auxiliam a nossa fraqueza:
pa.ra á vontade poder praticar actos que estejam
acima das forças da natureza.
23. 3.º Os actos indeliberados das faculdades
sensitivas7 v gr., da imaginação, da memoria, do
apet.ite sensitivo, emquanto são ordenados para a
santificação. Porquanto, ninguem duvida que Deus
pode, algumas veze5, excitar imaginações pias na
phantasia ou movimentos piedosos no apetite sensitivo com que a nossa vontade é attrahida para o
bem; além d'isso, com auxilio indevido pode impedir que se não despertem os movimen~os da carne e venham tentações ; porém, todas estas coisas
são, realmente, da graça, quando, ou nos affastam do
mal, ou nos induzem para o bem sobrenatural, e tendem a sarar as feridas da concupíscencia, offerecendo
deleites cspirituaes em substituição dos terrestres.
24. 4.º 1-ctos de providencia externa, com que
llOmos movidos a obras salutares, como são os
uwntccimentos felizes, ou, pelo contrario as calamidades, a sociedade com certas pessoas,' o affaslumcnto das occasiões de peccar, a morte prematuru etc.; p~rquanto, todas estas coisas, apesar de
1u:1rcm
cm s1 naturaes, 1'nodem ordenar-se , e são
•
mu1tus vezes ordenadas para nossa salvação como
i.:cmstn da Sabed. IV, 1 r «foi arrebatado pela morta pura que a malícia lhe não pervertesse o entendi1
mc11lo " • Healmcntc, os successos felizes estimulam
.

.

1 Haptu~ c~t, nc tníditiil mµtaret intellectum ejus ,
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ao goso e á esperança, e os adversos não raras vezes nos e~timulam á penitencia, e porisso são graças exteriores, com que somos despertados a obrar
bem.
.

II. Quaes as forças que confere a graça
actual t
E' certo que a graça actual confere forças moraes, é commummente seguido que ella tambem dá
forças physicas.
·
2 5 . r. º Dá forças moraes ; porquanto, segundo
a Escriptura e os Padres, a graça chama os ho2
mens, excita-os, attrahe-os, arrasta-os para o bem ;
mas um tal modo de obrar infiue moralmente na
vontade ; assim como a mãe, chamando o filho e
attrahindo-o com palavras dôces, arrasta-o moralmente para si; logo . Confirma-se pela experiencia:
porquanto, se alguem, vehemente inclinado a coisas illicitas, recebe luz divina e deleitação sobrenatural, logo se torna mais alegre para superar a
tentação, como se recebera novas forças moraes.
26. 2. 0 Tambem accrescentajorças physicas de
ordem espiritual ás nossas faculdades para emittir
actos salutares ; porquanto, o homem, sómente
com as suas proprias forças, versa na impotencia
physica de fazer actos sobrenaturaes, estando elles
acima das suas faculdades ; mas uma tal impotencia physiça não pode ser vencida senão pelo accrescentamento de forças physicas com que as nossas faculdades se elevem a fazer aquillo que por si
mesmo não podiam: n'este sentido, diz S. Paulo :
«Não somos sufficientes para pensar (salutarmente)
Cf. Ripa/da, ob. cit., disp. 110; Palmieri, ob. cit. th.
14-iS"; Tepe, n . 97-98.
2 Ji:pfies. V, 14; Joa, VI, 44 etc.
1

alguma coisa de nós como de nós; mas a nossa
sufficiencia vem de Deus>> t ; ((pois é Deus que opéra em nós o querer e o obrarn 2 • A coisa pode illustrar-se com a comparação d'uma mãe que auxilia a creancinha, que ainda não pode caminhar,
não só com palavras, mas tambem com moção
physica para caminhar; assim Deus, não só pela
persuasão moral, mas tambem pela infusão de forças espirituaes nos ajuda para actos salutares.
27. E', porem, ponto controvertido, o modo como
as nossas faculdades se elevam e corroboram para effectuar actos sobrenaturaes quando não foram adornadas
?e habitos sobr~naturaes ; os Thomistas ensinam que
isto se faz mtnnsccameute por uma certa entidade real
e sobrenatural, passageiramente communicada por Deus,
por força da qual as nossas faculdades se excite.m e
movem a obrar; porisso, a graça actual não é accão vital, mas é moção ou qualidade que precede o ac'to vital. Torquanto, a graça se diz pulsação, excitação, vocaçao, facto: mas a pulsação, a excitacão, etc. não se
fazem por aquelle que é pulsado ou exéitado mas só
pelo pulsante ou excitante ; logo, taes acto~ não são
actos vitaes, emittidos pelas faculdades, mas alguma
coisa que precede o acto vital.
Realmente, as nossas faculdades, ernquanto naturaes, não podem produzir actos vitaes · sobrenaturaes
sem primeiramente ser~m elevadas por alguma entida~
de sobrenatural, que seia toda de Deus, e porisso mesmo, movimento não vital.
Porem os Afoli11istas seguem que as nossas faculdades se elevam por operação divina, sem entidade real
uccrcscentada ás nossas potencias d'um modo transeunte, a saber, Deus, Juntamente com as nossas faculdades, constituin_do um pri~cipio adquado de obrar, produz no e~tend~mento as .1llustraçõcs e as inspir~ções na
vontade, mdehberadas, sim, mas vitaes; em virtude d'es. 1 N<!11 quod ~ufficientes si'!"us_ cogitare (salubriter) aliquid a
noh1s quas1 ex nob1> : sed suffic1ent1a nostra ex Deo est. II Cor.

111, ;,

. •~

"'">'·

lli:u.' i.:st enim qui operatur in vobis e t velle et perficere .

1 1

J ThcoloKin
li, J:l.
Dogmatiça-Vol. V
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te concurso sobrenatural, as nossas faculdades são verdadeira e realmente enaltecidas, posto que,. se~undo os
seus constituitivos internos, permanecem mteiramente
sem mudanca e se tornam capazes, juntamente com o
auxilio de De~s, de realisar actos deliberados,.:
.
A graca é, na verdade, chamada pulsaçao, exctla;
cão, etc.;' mas quando o entendimento ou a vontade e
pulsada ou excitada, produz-se em nós u.m · certo . conhecimento ou volicão; rnas uns taes movimentos~ posto que indeliberad~s , são todavia vitaes, porq~e não
podem ser recebidos nas nossas faculdade,s sena? por
actos vitaes. Um e outro modo de fallar ~ poss1vel, e
guardando sobre isto silencio, que_r a Es~r~etura, quer
a Tradição, cada qual pode segulf a op1mao que melhor lhe parccer. 1

nr. Das especies da graça actual 2
28. 1 .º Em razão do fim, porque se concede, a
graça é medicinal ou elevante : .
.
(a) Medicinal é aquella que e .concedida para
accudir á fraqueza da natureza fenda pelo pcccado original, e fornece forças para cffectuar actos
naturaes mas difficeis.
(b) A elevante, qL:e ~á º.poder de emittir actos
sobrenaturaes. A prmzezra e sobrenatural quant? ao
modo mas não em si e intrinsecamente, ponsso
que, ~pesar de ser gratuita, nã? é o~denada para
alguma coisa sobrenatural em si; porem a s~gunda
é sobrenatural em si, ou quanto á substancia.
E' provavel que aos infiei~. se dêem algumas
vezes graças puramente med1cmaes, para poderem cumprir a lei natural; porém, tractando-se de
1 Entre outros d efe ndem a opinião dos Thomista s Salmant.,
disp. V, n. 3 e seg.; Billuart, diss.IV, art.2; Porém o systhema
7
dos Molinistas defendem Suarer, 1. III, c.1; IYiarrella, d1sp. 1, a.
5 ; Palmieri, th. 16 ; Pesch, n. 59-63.
,
2
Cf. S. Th. 1 2.,q. llI,a. 2-3; Suarer, 1. III; Salmant,
disp. V,
155 e scg.; Billuart, diss. V ; Manel/a, n. 171 e seg.
P(lfmieri; th. 18,

n.

fieis, recebem commummente a graça s_imultaneamente sanante e elevante, para poderem obrar sobrenaturalmente em todas as coisas.
29. 2. º Em razão do modo com que obra, a
graça é operante ou cooperante:
S (8) A operante, é o movimento interior do intellecto ou da vontade, que Deus opéra em nós sem
nós, e com que nos sollicita para obrar livremente; v. gr. o peccador, ouvindo a palavra divina, experimenta algumas vezes illustraçóes no entendimento, e movimentos piedosos na vontade, ainda
mesmo antes de obrar livremente : esta é a graça
operante, da qual diz o Apostolo: ccDeus opéra em
nós o querer»; tambem se chama preveniente ou
antecedente, porque previne o exercício da liberdade; ou excitante, porqu(nos desperta como adormecidos d'um so:l-:no espiritual 1 : ccLevanta-te, tu
que dormes, surge àa morte e Christo te illuminará».

(b) A cooperan!t: é o auxilio pelo qual Deus ajuda a vontade para consentir na graça operante e
para effectuar a obra sobrenatural, a qual, porisso
mesmo, obra em nós e comnosco; v. gr., o peccador, já prevenido pela graça excitante, começa a
fazer acto de contricção sob o influxo da graça:
esta graça é cooperante, porque concorre juntamente com o peccador, obrando livremente para
fazer o acto; tambem se !chama concomitante, porque como que nos acompanha quando obramos,
ou adjuvante, porque nos ajuda a obrar, ou tambem subsequente porque vae apóz o movimento
dn vontade que a graça preveniente operou.
:~o. Por tanto, em vista do que fica dito, a dif•
1 Su1~gc qui dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te
Chl'iMtll~. F-.phes. V. 1.4.
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ferença entre graça operante e cooperante é, pelo
menos, de tres modos :
(a) a primeira pode existir sem a segun.da,. ao
paço que a segunda nunca s.e dá sem a primeira;
porquanto, podemos ser :xcttados por De~s s_em
que demos o nosso assentimento~ quando nao queremos consentir na graça cooperante;
.
(b) a primeira desempenha o seu munus, ainda
mesmo queº se não cumpra nenhu~~ obra moral,
porque o seu officio é sómente sohc1tar-nos; porém a segunda não pode desempenhar o seu munus sem o concurso da vontade, porque a vontade
não pode ser ajudada, sem ella mesmo concorrer ,
para a obra;
. .
(C) a primeira ex se, é só~:nte sufficzente~ porisso que a vontade pode resistir á graç: ex~1tan~e;
porém a segunda é efficaz, ~orque se nao da senao
ao homem operante e consciente.
3 1. Estas coisas são concedidas pelo commum
dos theologos; mas é ponto acrimonios.amente co.ntrovertido se, além d'isto, a graça excitante se distingue entitativamente da adjuvante:
. ·
(a) Os Thomistas respondem affirmat1vamente:
a graça excitante, dizem elles, é a virtude transeunte, p~la qual Deus causa no i~tellecto e na
vontade actos indeliberados do conhecimento e causa movimentos piedosos; porém, a graça adjuvente
é uma nova virtude, pela qual Deus faz com que o
homem cumpra livremente aquillo para que é excitado.
.
(b) Os Molinistas seguem 7 pelo con:rario,. qu.e a
graça excitante e a graça ad1uvante, sao e!1litat1vamente as mesmas, não obstante serem d1fferentes
no munus e nos effeitos; porquanto, a mesma graça1 emquanto anteçeoe o nosso concentirnento, é

operante ou excitante, porisso que, emquanto effectua comnosco o consentimento, é adjuvante ou
cooperante; assim como os actos indeliberados dos
que .estão sonhando, se convertem em actos deliberados, se livremente os mantiverem depois de
acordados.
3 2 . 3.0 Em razão do effeito, a graça é sufficiente ou cfficaz :
(a) su.fficiente é aquella que dá faculdade verdadeira e expedita de fazer o bem; é J porém meramente sufficiente, quando, carecendo do seu effeito,
porque a vontade lhe resiste por sua propria culpa, como temos o exemplo nos Proverbias 1, 24:
«Chamei-te e não quizeste vir, estendi a minha mão
e não houve quem olhasse para ellaii• . Em segungo logar a graça é immediatamente sufficiente,
quando dá directamente a potencia de operar o
ucto, e remotamente sufficiente quando directamentc dá o poder de orar ou de fazer outra coisa, e,
mediante a oração ou outra acção prévia, a potenda de fazer o mesmo acto.
(b) A graça effecaz.. é aquella a que a vontade livremente consente, e porisso mesmo sempre consegue o seu effeito. Ha porém, grande questão entre os Thomistas e Molinistas sobre o averiguar
donde é que vem á graça sua efficacia, como se
vcrú cm seguida.

Art. li. Da efficacia da graça

~

No estado de natureza lapsa, a graça actual é
1 Vocavi et renuistis, extendi manum meam, et non fuit qui
u11kt1rct.
v Aqui traem-se directamente da necessidade da graça aclual: m11~ por,1ue os Protestantes e Jansenistas prégam a necessi1h11la 1111 1o1ruçn habitual e da graça da fé pa ra a boa obra natural,
; n11l' ll~~11rio refutai-os, n . 34-36.
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neéessaria, não só para os actos sobrenaturaes ou
salutares, mas tambem para alguns, ethica ou moralmente bons.

doii t; e n::i Formula da Concordia se lê 2: «Crêmos, ensinamos e confessamos que o peccado original não é leve, mas corrupção da natureza tão
profunda que nada deixou são, nada incorrupto
no corpo e na alma do homem, e porisso nas suas
forças interiores e exteríoresJi 3 • Porquanto, segundo elles, todas as obras dos infieis e dos' peccadores, ainda mesmo as materialmente boas, são peccados.
(B) Quasi a mesma coisa ensinaram os Jansenistas, segundo os quaes nenhuma graça se dá antes da graça da fé, e por outro lado nenhuma obra
moralmente bôa pode faz er-se s~m a graca donde
'
se segue que todas as obras dos infieis são peccados, e v ícios as virtudes dos philosophos. E Baio
não está muito longe de pensar como elles, pois affirma que nenhuma obra pode effectuar-se, sem a
graça santificante e sem o imperio da caridade.
(C) Alguns theologos, finalmente, chamados

§ 1. Da necessidade da graça para os actos

bons da ordem natural

Já ficou explicado no Trat. da Revelação, que
o homem lapso não pode, moralmente, sem auxilio
gratuito, conhecer todas as verdades naturaes collectivamente tomadas, posto que possa ter conhecimento d'umas certas verdades, quer especulativas, quer praticas, pelas suas proprias forças. Resta, portanto, investigar sobre a necesidade da graça, na ordem moral, T .º com relação ás boas obras
em geral, 2.º com respeito a vencer as tentações,
3. 0 com relação á lei natural, 4.º e especialmente
com relação ao amor de Deus.

r. Se o homem lapso pode, sem a graça, fa:z:er
alguma obra ethicamente boa?

33.

I.º

.

t

Erros.

(A) A maior parte dos Protestantes, quer Lutheranos, quer Calvinistas, affirrnam que pelo peccado original a natureza fôra por tal arte viciada,
que o homem, que ainda não renasceu ou ainda
não justificado pela graça, não pode fazer nenhuma obra moralmente boa. Pois dizia Luthero «que
a natureza do homem mudara depois da queda,
que o peccado de origem é aquillo que nasce do
pae e da mãe, que o homem é o mesmo pecca1 Cf. S. Thoma:;, 1. z. q. 109, a.1-2; Suare:;, 1. 1, e. 1-22;
Salmant. disp. II. dub. 2; Bellarminus, de Gratiâ et lib . arbit .,
!. v, e. 5-g; Murray, de Gratiâ, disp. VI, n. z5 e seg.; Mane/la)
n . 423 e seg.; Palmieri, th . 20-21 .

. . 1 Homi.nis naturam post lapsum esse mutatam, peccatum
ongmes esse 1d quo d nascitur ex patre et matre, hominem esse
ipsum peccatum. Em Mo elher, Symbolism, § VI, p. q.8 ed 1844.
2 Cf. Sc~a.ff, Cree~ls o.f Christendom, vo l. Ili, p. '100. Nem
11111 r:1 co 1 s~1 ensm.am os G_alvzmstas m1 Pr~sbyteriano s ; pois assim
se k na Confesszone fidez lFestmonastenensz, á qual hoj e adh er~m : «J\b hâc orig!nali labe, quâ ad omne bommz jacti sumus ínha-.

/liles prorsus ac 1mpotentes, eique plane opposití ad malum a111t•111 vm11e proclives.penitus, proveniunt onmia pedc ata actualia».

(l\pud Schajf, l. clt. p. 6 15. ) E isto na ve rdade não deve enrendtJr·se dos actos perten.ce~tes á _vida .civil : «~amo bonus et justus
a~se potcst, suaque. sociaha. o.fficia adimplere, !ta ut alio rum homi·
num tuto approbauonem s1b1 comparare valeat. Hoc vero rninime
lmp~irtnt ani~11i st~tum. in quo huju.smodi :-ictus c<;>1::ipie~tur, vel
11111t1v11 qu1~ 1psos msp1rant, esse hu1usmod1, ut Dei mfimte sancti
"\'\ll'olrntionem mere a ntt~r; sed iI?J?Ortat tantu:n hos actus, quoad
o 1 e.·111111, n lege morah prrescnbI». ( Hodge Systematic Theolt114y, vol . li, 263. )
' ·
:i C:redimus docemus atque confitemur peccatum originis
111111 csst• lc~c1~1, scd tam .P~O~undam huma_nae. naturae corruptio1,111111 q111t• 111hli sanum, 111h1l mcorruptum m corpore et animâ ho 1l1h1I~, a1q111.: :ideo in interioribus et exterioribus viribus ejus r e li-

lJllll '
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Augustinenses, depois do Card. Norisio, ensinaram que nenhuma obra boa se pode fazer no estado presente sem a graça actual. Contra estes estabeleceremos tres theses :
34. 2.º These 1. ª : ô homem cal/ido pode, antes
õe alcançar a just11icação, ou sem a grdça habitual, fazer algumas obras moralmente boas.
E' de fé, contra os Lutheranos e Calvinistas,
segundo o Tridentino que abaixo citaremos. Prova-se
(A) Pela Escrip. Porquanto, l)eus exhorta os
peccadores á penitencia e outras obras que dispóem
para a justificação: «Filho, peccaste P Não tornes a
peccar mais, mas pede a Deus perdão dos peccados antigcs, para te serem perdoados)) 1. «Con•:ertei-vos para mim, ... e eu me converterei para
vós» 2 • Alem d'isto, promette remunerar estas obras
pelo perdão dos peccados : «Se alguem conhecer
a chaga do seu coração e estender as mãos n'esta
3
casa, tu o ouvirás no ceu ... e lhe serás propicion ;
mas é impossível que Deus exhorte a obras más
ou remunere as obras que não são boas. Confirma-se quer pelas promessas, com que, entre os
prophetas, os peccadores são convidados para as
obras de penitencia 4, quer pelo exemplo do publicano, que por actos de humildade e de oração al5
cançou o perdão dos seus peccados •
(8) Trid.: «Se alguem disser que todas as obras
que se fazem antes da justificação, seja qual fôr o
motivo porque se façam, são verdadeiros peccat Fili, peccasti ? Non adjicias iterum, sed et de pristinis deprecare, ut et tibi dimittantur. Eccli. XXI, 1 .
·
2
Convertirnini ad me, . .. et . convertar ad vos . Zach. I, 3.
3 Si quis cognoverit plagam cordis sui, et expanderit manus
suas in domo hac, tu exaud1es in creio . ... et repro pitiaberis. Ili
Reg. VIII, 38 . .
4 Isa . I, 16-18; Jerem. III, 12-14.-• Luc . XVIII, 13 .

dos .... ,, 1 seja anathema ( Trid. Sess. VI, c. 7). Segundo esta definição é de fé que ao menos todas
as obras que são feitas antes da justificação, a saber, por aquelles que estão em estado de peccado
mortal, não são necessariamente peccados.
Raz.. Theol. Umas certas obras de virtudes
.isto (C)
'
é, actos de justiça, de religião e de caridade
etc., por direito natural e divino são preceituadas
aos peccadores; mas não seriam preceituadas se
os peccadores não podessem effectuar taes actos
sem peccado mortal; porque o acto mau nunca
pode ser preceituado; logo.
·
E nem se diga que o peccador está affastado
de Deus; porque este affastamento habitual, se não
se tradu zir em ac to , não torna maus os actos do
peccador, mas sómente impede que sejam rneritorios de condigno.
, 35. These II.ª : ô qomem c.ahido, sem a graça da
fe, pode fa;:er alguma obra IT'[oralmente boa, ou,
por outras palavras, nem todas as obras dos infieis são peccados.
E, ce.rto contra os Protestantes, Baio e Jansenistas.
(A) A Escript.
(3) Algumas vezes Deus exhorta os infieis a fazer alguma s obras boas e lhes dá o premio: Deus
estimula o rei Nabucodenosor, a remir os seus
pcccados com esmolas, e lhe dispensa a terra do
Egypto, porque, segundo o prec~ito do Senhor, tinha expugnado 2 a cidade: de T yro; além d,isto louvn a Cyro por ter mandado restaurar o templo 3 ;
mas Dcus~não pode persuadir, louvar e remunerar
1 Si quis dixerit opera omnia qure ante justifica tionem fiunt1
l!lllll.'.Umquc ratione facta sint, vere esse peccata ... »
~ l>an IV, 24; Erech. XXIX, 18-20 .
:1 lsac . X LIV, 28 .
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as obras moralmente más, logo não são peccados
algumas obras más dos infieis i.
(b) Paulo reprehende os Gentios c<porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como a
Deus)) 2; mas se foram incapazes de fazer algum
bem, não podiam ser reprehendidos, por o desprezarem ; logo.
.
Além d'isto, a respeito dos Gentio.s em geral, e
porisso mesmo a respeito d'aquelles que tambern
eram destituídos de fé, diz: «Porquanto, as gentes
que não teem lei, fazem naturalmente as coisas que
são da lei ; não tendo um;:i tal lei, elles mesmos
são para si a lei» 3; mas alli manifestamente se suppõe que os gentios podem fazer algumas obras da
lei natural, e podem, porisso, mesmo fazer algum
bem 4; logo.
(8) Trad. Pela condemnação da seguinte proposição de Baio: «todas as obras dos infieis são
5
peccados, e vícios as virtudes dos philosophos" ;
é por tanto certa a contradictoria, a saber que, al1 Alguns th eologos tiram o ::irgumento do Exod, I, 17-21,
onde se tracta das parteiras que são remeradas por Deus por
Deus por se terem recusado a matar os meninos machos dos hebreus; porém a razão não é :;ipodicti ca, pois não consta que taes
parteiras tenham sid o infleis. Cf. A1urray, I. cit. n. 27.
2 Quia cum cognovisse11t Deum, non sicut Deum glorificaverunt. Rom. I, 21.
3 Cum enim Gentes, quae legem 11011 habe11t, natura li ter ea,
quae legis sunt, faciu11t, ejusmodi legem non habe11tes, '. ipsi sibi
sunt !ex. Rom. II, 14 . •
4 Esta é, pois, a int erpretação commum a qual, na verdade,
é segura, tendo sido condemnada a seguinte proposição de Baio :
«Cum Pelagio sentiunt qui textum Apostoli ad Rom . II, •Gentes
quae legem non habent, naturaliter ea quae legis su11t faciunt», intelligunt de Gentibus lidei gratiam non habentibus» {Denring. 902).
Na verdade as gentes que não teem i, designam os gentios não
convertidos, estando os que abraçam a fé christã, sujeitos á lei
christã, nem podendo dizer se que estão sem lei.
5
Omnia infid.elium opera sunt peccata et philosophorum
virtutes sunt vitia.

gumas obras dos infieis não são peccados (Den-

{ing. 905).
(C) Ras. Theof . Para que a acção seja moralme.nte bôa, basta que seja honesta da parte do
ob7ecto, do fim, e das circumstancias; mas estas
tres coisas podem achar-se no infiel ;
(a) pode, na verdade, effectuar obras objectiva
e moralmente bóas, como a esmola, a caridade
com os parentes, etc.;
(b) além d'isto pode determinar-se a si proprio
um fim honesto natural, v. gr. quando faz esmola
pode ter intenção de alliviar o pohre. Nem se diga que o infiel refere necessariamente os seus actos
aos ídolos que adora: porqttanto, primeiro que tudo, entre os infieis encontram-se pessoas que conhecem o verdadeiro Deus, como os Mahometanos; além d'isso ainda que qualquer adore os ídolos, não faz necessariamente as suas obi;as para
t~gradar ás falsas divindades ; porquanto, nós não
fazemos todas as nossas obras por causa de Deus,
mas algumas vezes por outro fim; assim do mesmo m?do a respeito do infiel ; nem sempre e nel:cssanamente refere as suas accões ás falsas divin~ude~, mas a maior parte das ~ezes obra por um
fim s1mrlesmente honesto; na verdade, o fim simplc~mente honesto tende por seu proprio pezo pant o ultimo fim, a saber, Deus.
\B). Finalmente pode effectuar obra que não seju viciada por nenhuma circumstancia má.
Nem se diga que nenhum acto é moralmente
bom se .não .s~ referir a Deus; porquanto, basta a
rcl~ção 1mphc1ta que· existe sempre, quando a acção
M" tuz por um fim honesto ; logo. Além d'isto constu pclu experiencia que alguns pagãos, quer anti~Cll'I quer modernos, cultivaram e cultivam algumas
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virtudes, e foram isemptos de muitos v1c10s, nem
pode provar-se que os actos das virtudes que praticam são viciados por um fim mau.
.
36. 3. 0 Resolvem-se as dijficuldades. Contra a pr~

meira e segunda these, apresentam ?S Prot~st~ntes mmtas difficuldades, mas bastará refenr as prmc1paes . . ~
(A) Christo disse claramente : ((A bôa arvore nao
pode dar maus fructos, nem a arvore má dar bo~s fructos• t ; mas a arvore má é o peccador ou o infiel;
Jogo.
Resp. Nego a menor; porque segundo o contexto
a arvore má designa os falsos prnphetas, como consta
do vers. 14 : ccAffastae-\'OS dos falsos prophetas. · · pelos seus fructos, os conhecereis)) ; e o sentido é que os
falsos prophetas !?º?em ser. conhecidos pelos seus fr~
ctos não se segumdo, 1't ma10r parte das vezes, da pr~
gação da falsa doutrina senão divisões, inveja~, se,91ções, e depravação desenfreada de costumes. AI.em d isso ainda mesmo que, sob o nome de arvore ma, se ente~dessem tambem os peccadores e os infleis, nem por
isso se seguiria que todas as suas ob~as ;ã? m.ás ; pot·quanto, assim como a arvore, que nao e mteirame~te
má produz algumas vezes alguns fructos bons, assim
do 'mesmo n:odo, os peccadores ou infieis, que não são
oinnimodamente maus, conservando as suas faculdades
naturaes, podem algumas vezes dar bons fructos de
obras.
(B) Insistem : <e Se o teu olho fôr simples, o teu corpo inteiro será lucido ; porém se o teu olho fôr mau todo o teu corpo será tenebroso» 2; I?ªs p<;>r olho simples
significa-se a fé pelo olho m.iu a mfidehdade ; logo.
Resp. Nego 'a menor; po.rque o olho designa ª'lui
ou o juizo pratico do entendimento, ou antes a mtençao;
porquanto, nos versiculos precedentes, Christo tractou
da recta intenção, que. declarou .se ;equer .ºª esmola,
oração e jeium; e por1sso o sentido e o segumte : quAanqo a intenção é simples e recta, a obra torna-se boa ;
1 Non potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor
mala bonos fructus facere. Matt. VII, 18.
. ·
2
Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum luc1dum
erit · si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebr'osum erit. Matt. VI, z3.
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mas quando é má, a obra é má ; esta interpretacão é
na verdade acceita até mesmo pelos Protestantes 'ct'hoje t.
.
(C) Insistem mais: «Aquillo que não é segundo a
fé, é peccado» 2 ; logo os infieis que não teem fé não
podem senão peccar.
Resp. Nego o consequente e a consequencia, porque, analysado o contexto, não se tracta de fé theologica mas da bôa fé, e o sentido é : tudo o que não é da
bôa fé, mas se oppõe ao dictame da consciencia é peccado ; porquanto, a questão versa sobre idolothytos ou
da comida offerecida aos idolos, e ainda que em si seja licito comei-os, todavia pecca o que d'elles come contra o dictame da consciencia, como mais largamente explica n'outro logar o mesmo S- Paulo.3
. (D) Objectam em segundo togar: «Sem fé é impos·
s1vel agradar a Deus» 4 •
Resp. Distingo : na ordem sobrenatural concedo;
na ordem natural nego. Porquaeto, segundo o contexto, consta que S. Paulo fallava da fé sobrenatural em
ordem á salvação, e porisso em ordem a obras sobrenaturaes ; porém nada diz aqui das obras naturaes. A
mesma resposta tem valor com relacão a todos os textos que os adversarios amontoam, e' nos quaes se dictara que nós nacI: p~demos fazer, querer ou cogitar
lllle seja bom senao vmdo de Deus: porquanto, a maior
pnrte das vezes tracta-se de açtos salutares; porém se
n'nlguns se tracta de operação natural, o sentido . é
nós nad a podemos fazer sem o concurso natural
l e Deus.
(E) Tambem objectam alguns aphorismos dos Santos Padres, principalmente de S. Agostinho, onde se
diT. que as obras dos infieis são peccados, e que o livre
ttrbitrio ex se só serve para peccar 5.
Resp .. .t:J~o .deix~mos. de confessar que_ taes lagares
1A'o de d1ffic1l mtelbgenc1a, comtudo a maior parte d'ellc., pelo menos, podem entender-se no sentido catholi-

'juc

Cfr. Aljord, Creek Testament . h. loc.
Quod non est ex fide peccatum est. Rorn. XIV, 23.
3 I Cor. VIIT, 7.
·I
Sine liclc impossibile est placere Deo. Hebr. XI, 6.
~ S. Aup1st . de Gc~;tis Pelagii, n. 35 · Cont. Jllliimuru IV
lic ~piritu çt lit. e,
n. 5 ~te .
l
.. .
.
'
l

'1
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co. Suppõc na verdade S. Agostinho que o ho~em foi
creado para um fim e estado sobrenat~r~l, pore~ que
decahira d'este estado pelo peccado original e so pela
fé pode ser reparado. Porisso, a toda a acção qu~ nã?
tende para um fim sobrenatural, não só a chama mut~l
mas má, porque se affasta da ordem qµe Deus constituiu e n' este sentido escreve : «Tudo o que o homem
faz de bem, e não é feito por causa d' aquillo, q~e a
verdadeira sabedoria ordena que devia fazer-se, ainda
que por officio pareça bom, é peccado por não ter um
fim recto• 1• Porém uma tal acção é, na verdade, peccado material, porisso que é desordenação, assim como a mesma concupiscencía que S. Agostinho chama,
pela mesma razão, peccado ; e até muita~ vez:_s será peccado formal, se alguem obrar por mtençao depravada de resistir á gr~ça ; ma~ não é bem claro
gue fôra a mente de S. Agostmho, que todas ~s
obras dos infieis fossem peccados, sómente em razao
da falta de fé, conhecendo elle n'outro togar que algumas obras que elles fizeram são dignas de louvor 2 • Por
outro lado, se algumas sentenças não poderen:i ser entendidas benignamente, nada impede que se diga gue ?
S. Doutor emquanto defendia energicamente a necessidade da g~aça contra os Pelagianos, que omnimodamente negavam esta verdade, usára algumas vezes de
palavras que parecem inclinar-se para o outro .extremo.
Isto mesmo já S. Boaventura_ o tmha advcr~1do. Isto
devemos crêr que fôra o sentimento de Agostmho, apesar de parecer que as suas palavras tenh~m differente
sentido err. detestação dos erros dos Pelagianos 3 • Para
os trazer a bom caminho, declinou, dizendo alguma
cr.:iisa de mais, querendo que se entendesse de menos>>.
37. These III: O ho117em lapso pode, se117 a gra_1
Quidquid boni fit ab h?mi.ne et n~n_propt_er ho~ fit, _propter quod fieri debere vera sap1ent1a praec1p1t, ets1 off!.c10 y1deatur bonum, ipso non recto fine peccatum est. Cont. Julian., hb. IV,
c. 3, n. 20.
2
De Gratiéi Christi, e. 24; de Patientiéi, e. 26 etc. . .
:i Hoc credendum est sensisse Augustinum, licet v~rba 1ps1us
exterius propter detestationem errori~ Pelagianoru~ altud s~nur_e
videantur. Ut eos reduceret ad medium, abundanttus dechnav1t
ad extremum plus dicens et minus volens intelligi. ~revi!., p. 3, ~
5. -Cf. Suare;, de Gratià, !. I, e . 19-21 ; Ernst, D1e Werke unJ
Tu~enden der Unglaubisen, Freiburg 1871 ; . lfurter, 58 e seg.
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;a acfua/, só co117 o co17curso nafurcd de :beus, fa;:er a/gu117c. obra 117oralmenfe bôa.

Assim o ensina a opinião commum e verdadeira
contra os Augustinienses. Prova-se :
(A) Escript. Dos textos referidos acima consta
que os h.omens, ainda mesmo peccadores ~ infieis,
podem Obrar alguma obra bôa moral; mas em parte
nenhuma se affirma que são auxiliados por graça
sobrenatural, quando fazem estas obras; até mesmo
segundo S. Paulo, (acima n.º 35), os gentios cumprem naturalmente (isto é, pelas· suas proprias for1
ças) ~egundo ~interpretação mais provavel, alguns
preceitos .d~ lei natural: ((Pois os Gentios que não
teem. a lei, fazem naturalmente as coisas que são
da lei)) ; logo sem a graça sobrenatural podem fazer alguma coisa bôa.
_(f;?) Tradic .. Pela condemnação de varias propos1çoes de Bazo (Denzing. 905, 907 908 910
.
. sem a graça actual,
' vale' para'
~) 1 7) o 11_vre
ar.b'Itno
<~Lltra coisa mais do que para peccar, pode resis11 r a alguma tentação, pode effectuar algum bem
natural sómente pelas forças naturaes. Do mesmo
modo, pela condemnação de Quesnello (Denz.ing.
r :.i51), a vontade que não foi prevenida pela gra1;u, e capaz de algum bem ; mas todas estas coisus demonstram abundantemente a nossa these ·
porquanto,: segundo o contexto, aqui tracta-se d~
grul,.'.a actual, e porisso sem ella o homem pode evi-

1

Comtudo alguns interpretes entendem naturalmeute de
escripta; n'este
~ll•o f1,r.1 semp1 e sendo ~verdade que os Gentios, que não foram ilJ111nh111d1~s pela rcvelaçao, observ<>ram pelo menos alguns preceiflJN d11 kt naturnl, nem pode ~ncontrar-se Jogar algum da Escrif'llll'II por onde se prove que tor'1111 n'este caso prevenidos com a
wn11111 ~obrcn;1\u1·u1,
.
.

'!Ull'O .n.wd? de_ maneira que signifique sem a. lei
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tar algum mal, assim ~como tambem fazer algum
bem•.
(C) Pela Raz.ão theol. .
.
Em vista do que fica dito sobre o pec~ado original, a natureza humana não fi~ou m~eir~mente
corrompida pelo peccado de Adao ou mtnnsec~~
mente diminuída, mas permanece adornada do hvre arbítrio e capaz de costumes; mas o home~
não seria verdadeiramente capaz de costumes se nao
podesse, sem a g:aça actual, f~z:_r a\gL~~ be:i1: po~
que 0 poder de fazer o bem e t~o necess~no a vida moral do homem, como o e a necessidade de
comer para sustentar a vida corporal ; por ~utro
lado, quando se tracta de bem natural q~e nao s:ja arduo, não ha rnáo porque se requeira graya
especial; logo.

II. Da necessidade da graça pa.ra vencer
as tentações
38. Observações prévias : Te~tação e_m geral é
a sollicitação para o peccado. E ~e dois modos,
grave ou leve; a primeira é a que estimula co~ vehemencia ao peccado e por um tempo notavel, a segunda é a que inclina froixamente ao pecca~o,_ ou,
ainda que seja intensa, dura por tempo brevzsszmo .
A victoria das tentações póde ser de tres modos:
·
·
.
(a) salutar e meritoria, quando se faz por motivo sobrenatural;
1 Para melhor se entender isto, ~ccrescent~m.os aq~i algumas das proposicóes condemnadas : «L1berum arbltnl~m, sme grqtiae Dei adjutorlo, nonnisi ad peccandum valet. . . Cum Pel_ag1?
sentir, qui boni aliquid na.turalis, hoc est, q~od ex n~turae sohs vi:
ri bus ortum Jdu cit agnoscn ... Voluntas, quam gratla non praev~
nit nihil hobet Ju~ini s nisi aJ aberrandum,. . . est capax omn1s
mdh ~t inçap&Ji: !ld omne bonumu ·

(fi) peccaminosa, quando alguem resiste á tentação consentindo n'outra, v. gr., se alguem vence a avareza por vangloria;
(C) naturalmente boa, quando alguem resiste por
um mottvo naturalmente honesto, v. gr. vence a
avareza por motivo de philantropia. E na verdade,
aqui não se tracta de victoria salutar, que com
certeza não póde alcançar-se sem a graça; nem
tambem se tracta de victoria peccaminosa, para a
qual não póde concorrer a graça; mas tracta-se
d' uma victoria naturalmente boa; tracta-se na verdade, de saber, se o homem póde vencer as tentações sem a graça, por motivo honesto ou sem
peccado.
39. Thes e : O lzomem lapso não poõe moralmente, sem auxilio gratuito, superar todas as tentações graves i.
E' certo contra os Pelagianos, Unitarios e Radonalistas, os quaes~ negando o peccado original,
uffirmam que o homem póde resistir a todas as
tentações, ainda mesmo graves, por suas proprias
forças, e cúrnprir toda a lei natural, uma vez que
seja rectamente instruido.
40. 1 : 0 Dit-se:
(a) e< não póde moralmente)) 2 porque aqui tractasc não da impotencia phisica, mas moral; impotendu physica é a incap,acidade absoluta de fazer o
u~to, v. gr., o homem é phisicamente impotente parn voar; porém a impotencia moral é a difficuldadc sumrna para fazer alguma coisa, e que nunca
Oll quasi nunca é superada; posto que absolutamente podesse superar-se: v. gr. a mão do homem
1 CI'. S. Th. 1. 2. q. 109, a. 8; Suare:r, 1. 1, e. 23-24;
.'i11/111<111t., disp. II, dub. 8 ; Bellanninus, ob. cit . 1. v, e. 7-8;
'/'11h11i1•ri, th. :w; lvfar:rella, n. 36~) e seg.; A1urray, disp. IV, n.
:li 1 t• Mt'fl . ; l 'csc/1, n. 15fi e seg.
~ Nr .111 pot1:st moraliter.
ThanloHill l>ngmatica-Vol. V
6
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não pôde moralmente, sem o emprego d'um instrumento, descrever um circulo perfeitamente redondo;
(b) «sem auxilio gratuito» t, com estas palavras
não affirmamos que isto deve ser absolutamente e
per se sobrenatural; pois basta, segundo a sentença mais provavel, que o auxilio seja sobrenatural quanto ao modo, ou a graça medicinal;
(C) eclodas as tentações graves» 2, porque o homem póde com certeza, por suas proprias forças,
resistir a tentações leves tomadas singularmente, e
até provavelmente, segundo alguns, a alguma tentação grave tomada separadamente, posto que isto é
commummente negado pelos theologos.
41 . 2.º Prova-se.
(A) Pela Escript. Porquanto, muitas vezes a
oração é recommendada como necessaria para vencer as tentações: cc Vigiae e orae para não entrardes (isto é, não consentirdes) na tentação» 3 ; mas
se as forças naturaes bastassem para vencer as tentações, a oração não seria necessaria para imp_etrar a graça, pela qual seriam vencidas ; logo.
(b) S. Paulo, descrevendo o estado do homem
ainda não regenerado pela graça, como segue a
opinião commum, ou tambem, segundo alguns, do
· homem regenerado mas ainda sujeito a tentações
graves, diz o seguinte 4 : «Ü querer está na minha
Sine gratuito C'uxilio .
Omnes graves tentationes.
Vigilate et orate ut non intretis (i. e. non consentia os) in
tentationem . .Matt. XXVJ, 41 ; cfr. Luc. XVIII, 1 ; 1 Cor. X,
1
2
3

12-13.

< Velle adjacet mihi, rerficere autem bonum non invenio ...
Video autem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis mere et captivantem me in lege peccati, qure est in membris
meis. lnfelix ego homo, quis me liberavit de corpore mortis hujus?
Gratia Dei per J . Christum D . N. Rom. VII, 18-25. Hàc de re, et
ad fusi~rem .h uJu s loci interpretationern, vide Corluy Spicilegium
dogmat1co-b1bhcum, t. li,
287 e ses.
.
.

r·

m~o, porém não está em mim o fazer o bem ...
Vejo, porém, nos meus membros urna outra lei que
repugna á lei da minha mente e que me prende na
lei. do peccado, que está nos meus membros. Infeliz que eu sou! quem me livrará do corpo d' esta
morte? A graça de Deus por Jesus Christo N. S.i>
ou, como se lê em muitos c.odigos gregos, cc Do~
graças a Deus por Jesus Chnsto» 1.
D'onde argumen~amos do seguinte modo: 0
Aposto.lo ensina n'estas palavras qUe é summa a
enfermidade do homem para fazer o bem e vae
procurai-a á concupiscencia ou ás tent~ções 'graves
que nascem em ~ós; mas affirma ao mesmo temp~
que esta enfermidade não póde ser vencida nem
;ue as tentações póde~ ser superadas senã~ pela
graça dada pelos merecimentos de Christo ·' looo
2
b
.
(

B) Tradic .

O_ S. Pontífice Celestino l, escrevendo aos Bispos da Gallía sobre o~ erros dos Semipelagianos
(43. r),_ ~eclarou .que ((nmguem é apto para separar
ª:" msrdias do diabo e para vencer as concupiscen~1as da carne senão pelo auxilio quotidiano de
Deus» 3 (Denz_ing 90).

42. (C) Persua-se pela raz_ão.
. Par~ resistir ás tentaçõss graves requer-se cons1dcraçao prompta, attenta e perseverante d'alguma
verdade eterna ou ao menos d'um bem superior
q:w nos aterre do peccado ; mas uma tal applicaçoo da nossa mente é moralmente impossível á fa1 Gratias ago Deo per J. Christum
.
~ . . i\IKL1~1s ~onfirl'.1a~1 a these pela ; Cor. XII, 7 ; porém 0
11114111111.:nto r~ao e apod1ct1co, porque aquellas pal avras são por alw111~ ~i'llend1das da.s perseguições externas ou phisicas.
. ' N(.'lllJn<:m 1doneurn. esse ad superandas diaboli insidias et
1111 v111.:l.!11das carms concup1scentias nisi per quotidianum adi· uto

mim J l1;1,
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culdade ferida e enferma, qual é a nossa vontade,
se não é especialmente auxiliad~ Pº'. Deus.
A maior consta pela expenencia; porquanto,
quando a concupiscencia n~s e~timula c?m. veh:mencia e por tempo notavel as co1s~s sens1ve1s, n~o
podemos resistir, se a parte superior da alma nao
considerar prompta, attenta e perseverantemente ?s
bens de ordem superior, a saber, a belleza da vi~.,
tude, a fealdade do vicio e especialmente a r~tn
buição promettida aos justos ou as penas commmadas contra os peccadores; porquanto, se promptamente não fizermos assim, immediatamente consentiremos'1a tentacão·1 se b não fizermos, attenta e perseverantemente,~ te ntação crescerá, e difficilmcnte
poderemos resistir-lhe.
.
Porém 1 a menor prova-se pelo que dissemos
sobre os effeitos do peccado original (De Deus
Creador n . 198), porque a _nossa ~l:na ferida pelas
quatro chagas da ignorancza, mal_1c1a, enjenmd_ade
e concupiscencia, não percebe facilmente as. c01sas
divinas e abandonada a si mesma, é fraca, mconstante e: impotente para longas. considerações ou
grandes exforços; a este proposito es~reve S. Thoma{: «a qual, na verdade, posto que seia cura~a pela graça quanto á mente (ou á parte sup~nor ~a
alma) todavia n'ella permanece a corr~pç_ao e infecção quanto á carne, pela qual serve a let do peccado como se diz 1._ Permanece tambem uma certa obscuridade da ignorancia no entendimento, segundo a qual, como tambcm se diz 2 , não sabemos
1
Qure quidem, Jicet per _gratiam 5anetur quan~um ~ªd mentem (seu partem superiorem arnm::e), remanet tame:i m e~ corrurtio et infectio quantum ad carnem, per quam servlt leg1 peccau,
ut dicitur. Rom VII, 25 ·
.
·
· · li
2 Remanet etiam quredam ignorantlre obscuntas m mte ectu, secundum quam, ut etiam dicitur. Rom . VIII, 26..
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o que oramos, como é necessario. . . E porisso
nos é necessario que sejamos dirigidos e protegidos por Deus que tudo conhece e tudo pode» i._

III - Necessidade da graça para observar
a lei natural 2
43. These : ô ho17'/em lapso não póde, JT/Oralmenfe, sem o auxilio indevido ou a graça meõicinal, observar por muito teJT/pO os preceitos da lei
natural.
Ey certo, contra os mesmos adversarios. Diz-se
por muito tempo, porque não negamos que o homem lapso pelas suas proprias forças possa observar por algum tempo a lei natural; diz-se todos, porque o homem, ainda mesmo lapso, pode observar
alguns preceitos, isto é, aquelles que são mais faceis.

Prova-se.
44. (A) Escriptura.
(a) S. Paulo, na Epistola aos Romanos 3, demons-tra evidentemente que nem os Gentios nem os Judeus observaram a lei natural, e em seguida'• ensi1 _Quid oremus, _sicut oportet, necimus ... Et ide o necesse
ust i:iob1s ut a Deo dmgamur et protegamur quia omnia novit et
omn1a pot~st. S. Tho_m. 1_. 2, q. I09 1 a. 9._.:.D'aqui infere o Doutor. Angeltco que ordmartamente só os JUstos pódem evitar por
lll~Jl~O ten;po_ os p~ccado s graves: «Similiter etiam antequam ho!lll!l~s. rauo, 111 qua es~ pecc atum mortale, reparetur per gratiam
111s11l1cantem, potest smgula peccata mortalia vitare et secundum
uliquoL! tempus, guia non est necesse quod conti~uo peccet in
1i.~tu . Se~ quod _dm maneat absque peccato rnortali, esse non potc~t. .. Cum emm homo non habet cor suum firmatum in Deo ut
u·o nullo bono consequendo vel rnalo virando ab eo separari ;elct, occurrunt multa propter qure consequendo vel vitanda homo
1·e,:ed1t n De?, cont~m.nendo pr_re~epta ipsius ; et ita peccata mortnhlcr, prrec1pue qu1a m repent1ms homo operatur secundum finem
pncrnnccptum, et secundum habitum prreexistentemn: (q. 109,

l

11. H).
,
~

'"' '
Cf: S. Tlzom . 1, 2, q . IOQ, a. 4; Si!are;, 1. J, e . 26-27;
,'1,1/11111111, •.lisp. II, dub. 5 ; Bellarmmus, ob. c1t. 1. V, e. 5 ; Marrr/111, 1. ç1t .
:1
1
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na, que a graçs é necessaria para a observancia
da lei ainda mesmo natural; porquanto, posto que
a lei seja santa, justa e boa, comtudo, considerada separadamente da graça, em vez de extinguir a
concupiscencia, estimula-a: cc Só pela lei é que eu
conheci o peccado; porque eu ignorava a concupiscencia, se a lei não dicesse: não desejarás» 1;
mas, continua o Apostolo, no estado presente, não
podemos vencer a concupiscencia pelas nossas proprias fon,.as: ccPois não sei o que faço; porque não
obro o bem que eu quero; mas faço o mal que eu
abominon 2 ; logo, sem a graça não podemos observar toda a lei.
(b) Isto mesmo se confirma com as palavras de
Jacob 3, o que declara que só com muita difficuldade se póde cohibir a lingua ou os peccados da bocca:
cc Ningucm póde domar a sua língua: mal inquieto
cheia de veneno mortiferon 4; assim corno pelas da
Sabedoria 5 , onde se declara que ninguem póde cultivar perfeitamente a sabedoria ou a virtude. senão
pela oração e porisso mesmo pela graça : cc Fiquei
sciente que não podia d'outro modo ser continente, (isto é, segundo o texto, ser cultor da sabedoria); se Deus não dispensar a sua graça. . . fui
6
prostrar-me aos pés do Senhor e suppliquei11 ..
(B) Tradic .
1
Peccatum non cognovi nisi per legem; nam coscüpiscentiam nesciebam, nisi lex diceret : non concupisces.
2
Quod enim operor non intelligo : non enim quod volo bonum, hoc ago ; sed quod odi malum, illud fa,:;io.
3
Jacob. III, 8.
4 Linguam nul\us hominumdomare potest : inquietum malum, plena veneno mortifero.
'' Sap, VIII, 21. Muito especialmente os oradores entendem
este texto da castidade, mas sem fundamento como o confessam
os interpretes modernos.
6
Ut scivi quoniam aliter non possem esse continens (i. e.,
ex contextu, sapientire cultor), nisi Deus det ... adii Dominum et
dep reca tus suum.

No Cone. Carthaginense II (415) foram conos Pelagianos por affirmarem que 0 homem e, de tal na~urez~ ccque pela sua propria vontade pode cum~nr a lei de Deus, quer a que está naturalmente escnpta no seu coração quer em letras» •.
(C) Raz.ão theoí.
(a) Porquanto, em vista do que fica dicto o homem. lapso não póde ~oralmente, sem a 'graça,
supeiar t_oda~ as tentaçoes graves; mas consta pela exper~encia, que o homem não póde por longo
tempo viver, sem ser tambem tentado contra os
preceitos da lei natural; logo, não pôde por rnuit~
tempo observar estes preceitos.
(b) Confirma-s_e pel~ experiencia: porquanto, se,
sem a graça, a lei mteira não podesse ser moralmente observada, teria sido, ao menos observada
por alguns pagãos; mas não se conhece nenhum
pagão philo~opho que tenha cumprido perfeitament.c toda a lei natural: porquanto, attribuem-se delictos grav~s a pessoas sapientissimas, v. gr. a Socrotes? Anstoteles, e a Platão, como póde vêr-se
cm Dzogenes. Laercio, que escreveu a respeito d'ellcs, de maneira que S. Paulo podera dizer: ccPorquanto, temos para nós que todos os Judeus e os
Gregos. estavam sob o jugo do peccado, como está escnpto 1 porque nenhum é juston 2 ?
Nem obsta o que diz n'outro Jogar 3: «As Gentes que não teem lei, fazem naturalmente as coisas
que são da lei)) ; porquanto, estas palavras pódem
demn~dos

Pc1: propriam voluntatem legem Dei posset implere sive
cc;irde. conscriptam sive in Iitteris datam.
'
<._uusatl c:i1m sumus Judreos et Grrecos omnes sub pecca0 c~su, s1~ut scnptum est, quia non est justus quisquam. Rom.
1 .

n"!ltr~litc.r 111

1li, li·:.1
llUlll
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entender-se no sentido de que observaram alguns
preceitos da lei, mas não todos.

IV. Necessidade da graça para o amor
de Deus 1.
46. Aqui tracta-se sómente do amor natural
de Deus, porque segundo a opinião de todos, para se conseguir o amor sobrenatural de Deus, requer-se com certeza a graça. O amor pôde ser perfeito ou imperfeito: é pe1feito, se Deus é amado acima de todas as coisas, de maneira que a vontade
está antes preparada para tudo do que para offender a Deus ; imperfeito, se Deus não é amado sobre todas as coisas . Em segundo logar, o amor de
Deus póde ser effectivo ou sómente affectivo; effectivo , quando se juncta com a execussão dos mandamentos; affectivo, quando reside na vontade sem
que se junte com a observancia dos mandamentos.
Posto isto,
47. 1 .º E' certo
(8) que o homem lapso não pôde moralmente,
sem a graça, amar a Deus com um amor effectivo
sobre todas as coisas, ao menos por longo tempo;
porque para isto se reqncr que possa por suas proprias forças cumprir todos os preceitos da lei natural por tempo notavel; porém isto, é moralmente
impossivel no estado da natureza lapsa, em vista
do que fica dicto acima; além d'isto, é tal a cor~
rupção da natureza humana, que amamos mais o
nosso bem do que a gloria de Deus; d'onde resul"'.
ta que se torna nimiamente arduo o amar a Deus
1 Cfr. S. Thom. 1 . 2. q. 109,a.3; Su.zrer,1. I,c . 29-36;
Salmant, disp. II , dub . 3-4; Bellarminus, 1. VI, e. 7; 'Palmieri,
th. 2o;Manella,n. 404eseg.

de todo o coração, se não somos ajudados pela
graça ; logo;
(b) que o homem lapso póde mornlmente, sem
~ graç~, amar a Deus com amor natural affectivo
imperfeito. Porquanto, um tal amor consiste em o
homem amar por tal arte a Deus que esteja disposto a obser~ar pelo menos alguns preceitos divinos;
mas em vista do que fica dicto, o homem póde
observar alguns preceitos divinos· logo póde amar
'
a D eus d' um modo imperfeito. '

. ponto controvertido, se o ho4 8 . 2. ºE', , porem,
mem pôde, moralmente, ~em a graça, amar a Deus
com amor a~ectivo perfeito, de maneira que queira observar smceramente todos os mandamentos.
(A) Os Thomistas respondem negativamente e
outros, como Bellarmino e Suarez... Porquanto o homem não P.óde querer sinceramente o que não póde conseg.uir; mas o homem não póde naturalmente. cu~11pnr todos os preceitos, nem porisso amar
ct!·ect1;amente a De~1s sobre todas as coisas; logo,
nuo pode querel-o smcera e realmente.
(B) Porém, os Mollinistas respondem affirmativ umente,
·
(3) porquanto, ainda que de facto o homem não
pt'>dc cumprir moralmente todos os preceitos, póde,
\.:omtudo,. quando não urge nenhuma tentação oarave l
Llllere~· smceramentecumpril-os, porisso que queremos smccr~mente muitas coisas, que', por fraqueza,
ntlo cumprimos; más esta vontade sincera basta
pum o amor cffectivo perfeito ; logo.
(b) Por outro lado, dita a recta razão, que Deus,
Mtllnmo bem, deve ser summamente amado · mas
U ru1.1fo não póde dictar rectamente aquíllo' para
'·)\ll~ 11 vontade não póde naturalmente tender; lo-

http://www.obrascatolicas.com

.........--...---....

~~~---~------------------------ - -·- - . --

go

-~, _

.....
___,..,.....,---,.---~..,__,,.~~~-

:-"'-'

..

DA GRAÇA ACTUAL
CAPITULO -J

a-o a vonta.de póde naturalmente tender para amar
o '
a Deus summamente.
§ II. Da ne0essidade da graça actual para

as obras sobrenaturaes

São de duas especies as obras sobrenaturaes :
umas precedem, outras seguem-se á justificação, ou
infusão da graça habitual.

I. Necessidade da graça para as obras sobrenaturaes que precedem a justificação t
49. Os acto: p~epar~to:ios são ass.im descriptos pelo Tridentzno - : e< Dispoem-~e porem (?s adultos) para a justiça, qua ndo e~citados e. aiud~dcs
da divina graça, re.:ebendo a fe pelo ouvido, livremente se movem para Deus, crendo ser verda_de
o que está revela~o e_ pt~~me~tido por Deus, p,rmcipalmente1 que o 1mp10 e 1ust1ficado por Deus co_m
a graça e pela redempção, que está em Jesus Cbnsto, e persuadidos de serem l?eccadores, do. temor
da Divina Justiça, que proveitosamente os combate, se voltam a considerar a m~sericordia de Deus,
alentados da esperança, confiando q~ e Deus lhes
ha-de ser propicio por amor de Chnsto, ~ qi:em
cemecam a amar como a fonte de toda a iust1ç.a ;
por ~uja causa se movem contra o pecc.ado, por
algum odio e detestação)).
1
S. Thom. 1. 2. q 109, a. ?; Salmant., disp. III, dub ·
Bellarminus, 1. VI, e. 1-6; Billuart, d1ss. III, a. 7 ; Hurter, n. 29
e seg.; Murray, disp. III; P esch,_ n. 92 ~ seis-.
. . .
2 Disponuntur autem ad 1p s~ m 1ust1t.ia!-·11, du~, exc1tat1 d1vinà gratiâ et adjucti, fidem ex auditu conc1p1entes libere m<;>v_entur in Deum ... et dum peccatores .se esse intelll~ente s , a d1vma:
justitia: timore, quo utiliter concuuuntur, ad cons1dera,:idam Dei
misericordiam se convertendo, m spem_ en guntur, fid e .. tes Deu~
sibi propter Christum propitium fore, 1Jlumque tanquam omms

D' onde se segue~ que os actos preparatorios para a justificação, são a fé, o temor, a esperança, o
· inicio do amor e o adio ao peccado. Negaram a
necessidade da graça para estes actos, os Pelagianos e Semipelagianos : os primeiros d'um modo
absoluto, porém, os segundos, dos quaes se aproximou, no nosso seculo, Hermes, theologo allemão, affirmam, que a graça ao menos para o inicio
da fé não é necessaria. Os erros dos Pelagianos
foram renovados pelos Socinianos e Unitarios, ensinando que a justificação não é outra coisa mais
do que a conversão para Deus, e que qualquer póde converter-se para Deus por suas proprias forças 1•
5o. These: " homem lapso fambem não pode

I
'

·1·.

'1

1

physlca111ente, sem a graça verdadelrarrre17fe sobre11afural da illusfração e da inspiração, quer prev117ienfe quer co17comlfanfe, preparar-se poslfivamenfe, por acfos sobre11afuraes, para consegulr a
jusflft'cação.

E' de fé,. segundo o Concilio Tridentino, que
abaixo se citará contra os Pelagianos e Unitarios.
Dize-se physicarnente, porque quando se tracta
<lc obras sobrenaturaes, o homem versa não só na
impotcncia moral, mas physica 1 a não ser ajudado
pela graça, quando se tracta de actos que estão ab1mlutamente acima das suas forças. Além d'isso, a
1raça que se requer, é a graça verdadeira e entitatiJlamente sobrenatural, e não um simples auxilio na~
turul indevido, porque as nossas faculdades carcc;em de ser elevadas para uma ordem mais alta para poderem obrar sobrenaturalmente.
nize-sc positivamente, porque o homem pode
IU•lltl1t' f'ontcm diligere incipiunt, ac propterea moventur adver-

'Y• l''~'l'lllll
)1cr odium aliquod et detestationem. Sess. VI, cap. 6.
1 J. .'larice. Orthod . p. 185.
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pelas suas proprias forças, dispôr-se negativamente para a graça, a saber, removendo uns certos
obstaculos, v. gr. evitando alguns peccados, ou excluindo habitas viciosos etc.; mas não pode fazer
as obras sobrenaturaes de fé, de esperança, de contricção, que preparam positivamente para a justificacão. Porém, a graça que se requer para aquelles
qu'e carecem d'um certo habito sobrenatural,. é a
graça interior, e, na verdade, c'.upla, a saber, a 1llustração da mente e a inspiração da ~ontade; porquanto, uma e outra faculdade, precisa de ser elevada para obrar sobrenaturalmente, e a graça nos
previne, causando na mente movimentos piedosos
indeliberados, e depois ajuda-nos quando fazemos
actos deliberados .
Na these tracta-se directamente de peccadores
que se preparam para a justi~cação ; _mas além
d'isto notamos que tambem os 1ustos, amda mesmo adornados de habitas sobrenaturaes, carecem
da graça actual para os actos salutares, corl'.o pode claramente colligir-se dos textos da Escnptura
que abaixo citaremos 1 : todavia, ist~ não é de fé,
mas é doutrina commum e verdadeira.
5 I. Prova-se :
(A) Escript .
(3) Segundo S. Paulo, os homens, pelo peccad~ 1
estão como que sobrenaturalmente mortos: «Mlll2
tos morreram por causa do delicto de um só n ;
~ A m~ior parte <l?,s te:;:tos allegados, dizem direct:m~nte
respeito aos iusto s que, J.ª estao no estado ?e graça, como sera facil de vêr a quem reflecur um pouco. Ensmam comtudo alguns
catholicos, que cada um dos. actos salutares se fazem .rela graça
actual, mas não todos em virtude da :iova graça p_reveniente: comtudo, a graça exc!tante po_de produzir um_ acto livre, e este acto
pode trazer coms1go a raZao de graça excitante quanto ao acto seguinte. Assim Pe~ch, n. 109 ·
.
2 Unius dehcto multi 11wrtu1 sunt. Rom. V, 15.

«Estando nós mortos pelos peccados, convivificou-~os>i t ; ou tambem espiritualmente cegos:
<<Ere1s algum tempo trevas,. e agora sois luz no Senhor)) 2 ; e na verdade, aquelle que está como morto, ou tambem cego na ordem sobrenatural, certa~
men~e que não pode fazer coisa alguma para consegL~r de nov? a vida espiritual, se primeiramente nao for excitado pela graça ; assim como um
rne?1bro do corpo paralysado não pode mover-se
a s1 mesmo, se ~:rimeiramente não fôr movido por
um agente exterior.
(b) Além d'isso, a Escriptura affirma clarissimamenle: que todas as nossas acções sobrenaturaes,
que se reduzem a tres, cogz·tacóes volicóes e exe~ d
) '
) '
cuç~o as. mesmas, devem attribuir-se a Deus e
pons~o feitas sob o influxo da graça: «Não somos
suffic1entes para pensar alguma coisa de nós como de nós, mas a nossa sufficiencia vem de De'u , » :i.
.D
::. '
<1 e
eus que o~era em nós o querer e o obrar» •.
Nem P?demos rnvocar o nome de Deus sem a gra~?.: .((~rnguem p~de dizer:. Senhor Jesus, senão no
l;sp1;1to S anto» . A respeito da mesma oração diz
~ · l aulo 6. :_ <e Do mesmo modo tambem o Espírito
Sunto aux1lta a nossa fraqueza; porquanto, não sabemos o que devemos orar como convem; mas 0
li,

~. 1

Cum essemus mortui peccatis, convi vificavit nos . Ephes.

.~

Eratis enim aliquando tenebrae, nunc au tem lux in Domi-

:i

J'!on quod ~il'.lus _sufficientes cogitare aliquid a nobis, qua-

~.

Nemo potest dicere : Dominus Jesus, nisi in Spirito San-

/ .p1u.>s. V, 8.

no.

•I ex noh1s, sc d s uffi~1ent1a nostra ex Deo est. 11 Cor. III 5.
li, '.l ~ Deus est!qu1 operatur in vobis et velle etperficere: Philip.
1

fu, I Lm·. X 1f, 3.

u . Sirniliter nu te m et Spiritus adjuvar infirmitatem nostram·
</".1.i on•m11s, s1_c~tt op<_Jriet, nescimus; sed ipse S iritus os~
\lll111 111 o 11.oli1s gem1ttbus 1nenarrabilibus . Rom. VIII 1 ~6.
p

t111t11
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rnesmo Espírito pede por nós com gemidos ineffave1s».
D'estes e d'outros testemunhos consta claramente, que não ha nenh~1ma acção sobrenatural,
para a qual se não requeira a graça actual, porque somos impotentes para fazer um tal acto por
nossas proprias forças.
.
. Advirta-se além d'isso que aqm tracta-se da
graça interior que opéra em nós o 9uerer, e a qual
dá 0 Espirita, movendo-nos e aiudando-nos a
,
orar.
(G) Além d'isso nega a Escriptura que n~s po.ssamos coisa alguma sem a graça, o qu~ C~nsto 11lustra com o exemplo das varas da v1detr~, qu~
não podem produzir fru~to se não e_stão unidas a
cepa. «Assim como os pimpolhos nao podem. dar
fructo de si mesmos senão permanecerem .umdos
á videira, assim tambem vós os n~o podeis p~o
duzir se não permanecerdes em mim ... Sem mim
. como o
nada 'podeis fazer>> 1 ; por9uanto, ~ss~m
pimpolho tira toda a sua vida da v1de1ra,. de maneira que de si mesmo não pode produzir fructo
nenhum, do mesmo modo o homem recebe. toda a
sua força para as obras sobrenaturaes do mflu:o
de Christo <le maneira que sem a sua graça nao
pode fazer' nenhuma obra salutar. P~riss?, S. Agostinho adverte sobre este texto: «Nao diz .que sem
mim podeis fazer pouco, mas nada podeis fazer ;
·
porquanto, quer pouco, quer mmto,
se po de fa2
zer sem aquelle, sem o qual nada se pode fazer»
1 Sicut palmes non pot~s~. ferre fructu~ .ª seme_upso, ni~~
manserit in vi te, sic nec vos ntst m me manserltls. · · Sme me m
hil potestis facere, Joa. XV, 1-5.
.
.
i
Non ait quia s!ne me _parum potesu~ facere; ~1v_e erg?
rum siv.e multun1 sine 1110 fien non potest, sme quo nihtl fien po

Pª:

test.
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(ln Joa. Tract. 8 r, n. 3). Nem se diga que aqui
se tracta sómente da graça habitual; porquanto,
apezar das ditas palavras consideradas em si mesmas, poderem ser interpretadas da necessiddde da
graça santificante, os Padres serviram-se d'ellas
para provar aos Pelagianos, a necessidade da graça actual, para cada um dos actos sobrenaturaes,
porquanto, é este o sentido tradicional 1.
(d) Finalmente, todas estas coisas se comprehendem summariamente n'estas palavras do Apostolo: «Pela graça fostes salvos pela/é, e isto não
por vós (isto é, pelas obras naturaes) : porque é
dom de Deus, não das obras para que ninguem
se glorie; porque somos obra das suas mãos, creados em Christo Jesus (que é causa meritoria e
exemplar da nossa justificação) nas obras boas lJ 2
(isto é, para praticar obras boas).
Porquanto, aqui ha tantos argumentos, quantas
us sentenças ; pois que, somos salvos pela graça,
isto é, gratuitamente, e não certamente pelos nossos meritos; se pela fé, não é pelas nossas obras;
AC u justificação é dom de Deus, somos justificados
não pelas obras, mas pela misericordia de Deus; se
Nomos obra das mãos de Deus, não fazemos obras
lious pelas proprias forças, mas por impulso e co-:opcruyão de Deus é que fazemos as obras boas.
1 Exposição mais larga d'este texto lê-se em Corluy, ob.
~li. p. :lo 1 e seg. -Por outro lado, o sentido tradicional tira-se
11ruv11vclmcntc do mesmo texto: porquanto, assim como não bast11 1p1u o pimpolho esteja unido á videira mas requer-se que a ca5111 mrnnc11to receba da videira a seiva vital, assim t ambem do mes1'11t1 modo niío hasta qL1e a alma esteja unida a Christo por meio
alll fill'U~:n hu bitua!, mas requer-se que receba o movimento vital
~1·11ç11 hu~itual.
.
Oratrà cnim cstis salvati per fidem, et hoc non ex vobis
(1. 11. p~1· 1111t11ralia opera) : Dei enim donum est, non ex operibns
l n11 q11is '41orictur; ipsius enim sumus jactura, creati in Christo
HU (qlli ~·~1 1.·;111s:1 llll!ritoria et exemplaris nos\rae justificationis)

r•lu

~

u,1111"11.Ju~ 1.Juni~.
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Pode, porventura, declarar mais abertamente a necessidade da graça para todos e cada um dos actos
sobrenaturaes ?
5 2. (B) Trad. Pela definiçã_o do C. Trzd.
(sess. VI,can. 3): «Se.algue~1.d1sser que sem a
inspiração preveniente do Espmto Santo e sem o
seu auxilio o homem pode crer, esperar e amar
ou arrepender-se como convem (isto é,_ d'um modo sobrenatural, para lhe ser confenda a graça da justificação; seja anathema». 1 Is_t? mesmo
já antes tinha sido definido pelo Conc1lto Ar~u
sicano II (529) (Denp·ng1 146-150) 1 e por Zoz.u:zo
na sua Ep. Dogmatica que se chai:na Traciona:
cc Que tempo ha em que não precisemos do se~1
auxilio? Devemos, portanto, orar ao nosso aux~
liador e protector em todos os actos, causas, cog1taçôes e movimentosn. 2
5 3. (C) Raz.. Theol. Todos os actos de~em_rro
porcionar-se ao fim a que tendem; ma_s a 1ust1ficacão é fim inteiramente sobrenatural, nao sendo outra coisa mais senão a infusão da graça santificante, que provámos ser sobrenatural no Trai. de
Deus Cread.or (n. 164 e seg.); logo os actos ~re
paratorios para justificação d~vem ser verdadeiramente sobrenaturaes; mas nao podem ser verdadeiramente sobrenaturaes, senão forem feitos sob o
influxo da graça verdadeira e e~titativamer~te s~
brenatural; porquanto, a potencia natural e radicalmente incapaz de fazer um acto sobrenatural,
Si quis dixerit, si1'.e praeveniente Spiritus -~· inspiratione,
atque ejus adjutorio, homm_em credere, spe~are, d1hgere ~m poe:
nitere posse sxcut oportet (1. e. modo ~upe1 naturah) ut e1 JUStlfi
cationis gratia conferatur ; A . ? .
.
.. ?
2
Quod tempus intervem_t quo ~JU~ non egea~us aux!ho .
ln omnibus igitur acubu,, caus1s, cog1tat10mbus, motxbus, adjutor
et protector orandus est.

·

i'
1
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se não for elevada pela graça, de maneira que possa operar alem das forças sibi naturaliter inditas.
A coisa illustra-se com uma comparação; porquanto, assim como o zambujeiro não pode dar
bons fructos, se não se lhe enxertar um ramo de
boa oliveira, assim tambem a nossa natureza não
pode· produzir fructos sobrenaturaes, se não lhe
fór enxertada a graça sobrenatural.
54. 2. 0 These: ifequer-se a graça actual verõadeiramenfe sobrenatural para o mesmo imcio õa fé e
para o desejo de qualquer obra sobrenafural.
E' de fé, contra os Semi-Pelagianos e Hermesianos, como foi definido pelo Cone. Arausicano II
(a. 5 29) que foi solemnemente approvado por Bonifacio II: c1Se alguem ... disser que o inicio da
fé t e o mesmo affecto de credulidade está em nós,
não pelo dom da graça, mas naturalmente, declara-se adversario dos dogmas apostolicos da fé>i 2 •
55. (A) Escript.
(8) Porquanto, disse Christo: « Ninguem pode
vir a mim (ou crer em mim como se vê do contexto) se o Pae, que me mandou, o não trouxern 3 ;
e na verdade 1 d'este contexto manifestamente se
collige que ninguem pode aproximar-se de Christo
pela fé ou começar a crêr em Christo, sem primeiro ser attrahido pelo Pae, isto é, pela graça. Confirma-se pela Ep. aos Rom. XI, 3 5, segundo a qual
até os primeiros inicios são attribuidos a Deus:

1 O inicio da fé, segundo os Semi-Pelagianos, abracava o
duujo de crer, o desejo da salvação que d'ahi nasce e o implorar
1 divina bondade. Cfr. Tepe, n. 45.
~ Si quis ... initium fidei ipsumque credulitatis affectum non
1o1rntioe donum, sed naturaliter nobis inesse dicit, apostolicis
(foKmntihus adversarius comprobatur . Denring, 148.
3 Nemo pocest venire ad me íseu credere in me, ut ex connpp;irct) nisi Pater, qui misit me, traxerit eum. Joa. VI, 44.
Thcologia Dosmatka-Vol. V
7

r.or

'"' 11
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mas, em vista do que fica dicto, para toda a obra
sobrenatural, requer-se graça sobrenatural; logo.
56. 3. 0 Resolvem-se as dijficuldades.
(A) O ~ornem deve !?reparar-se para a justificação:

«Pois quem foi o primeiro a dar-lhe, e lhe será retribuído)> 1.?
(b) Alem d'isso, S. Paulo affirma claran;iente q~e
nós nada temos de que possamos gloriar-nos" :
«O que tens tu que ?ão recebesse:_, Il?ªs se recebeste, porque te glorias, como se nao tt~eras recebido ))3? mas se o inicio da fé ou o desejo do b~m
sobrenatural fosse de nós, teriamas alguma coisa
de que podesscmos gloriar-nos, a sa~er d' aquelle
principio da fé ou d'aquelle b~m des~JO; logo.
Tambem dizem para aqm respeito os textos
acima referidos (n. 5 1 ), onde se declara que r:ós
não podemos orar, pensar ou fazer alguma coisa
sem a graca.
(B) Tr~d. Entre outras coisas escreve S. Pro~pero 4 : «Com duzentos e quatorze sacerdotes cuia
constituição ... todo o mundo abraçou, com verdadeira confissão, .. .digamos que pela graça de Deus,
por Jesus Christo N. S., não só somos ajudados, em
cada um dos actos, a conhecer mas tambem a praticar a justiça, de maneira que sem nenhum~ nada podemos ter, dizer ou cogitar de verdadeira e
santa piedade» 5 •
(C) Raz. Theol. O mesmo iniôo da f~ é uma
obra sobrenatural; porquanto, querer crer nada
mais do que querer alguma coisa sobrenatural ;
Quis enim prior dedit illi, et retribuetur ei ?
2
1 Cor. IV. 7.
. .
3
Quid habes quod n~n accep1st1 ? Si au~em accepisti, cur
gloriaris, quasi non acce pens ?
4
Resp. ad cap_. 8 Gallorum._
.
.
; Cum ducenus quatuordec1m sacerdou~us, quo_1 um con~titutionem ... totus mundus amplexus est, verac1 profe ss1one · . · d1camus gratiâ Dei per Jesum <;:hristrni;i D._l':I· non solum ad coí?noscendarn, verurn etiam ad fac1endam 1ust1tiarn nos p~rac~us srngulos adj11vari, ita ut sine u/l â nihil verae sanctreque p1etat1s h(lbere,
diçere vel Coffitare valeamu ~,
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«Convertei-vos para mim e eu me converterei para
vós» t ; mas não pode dispôr-se para a justificação, se
ao menos pelas suas proprias forcas não poder ter o
'
inicio da fé ; logo.
. R~sp. 9 ho}llem deve, na verdade, preparar-se para
a 1ust1ficaçao, mas com. a graça de Deus ; porquanto,
quando DeL~s n,º?. convida para a conversão, aquelle
mesmo convite e Jª uma graça preveniente, á qual, se
na verdade cor_:espondermos, succede a graça adjuvan7
te : mas nos n ao podemos começar a obra da nossa
conversão, se Deus primeiro nos não ajudar, segundo
aquellas palavras <cconverte-nos, Senhor, para ti e seremos convertidos» 2 . Porisso, como diz o Tridenl.
(sess: VI, e. S.)'. «Nas sagradas letras se diz : «convertei-vos para mim e eu ~e converterei para vós» somos advertidos da n~ssa liberdade .; qu ando respondemos aconverte-nos, S:::nhor, para tt e seremos converti~
dos», confessamos que s0mos prevenidos pela graça de
Dcus» 3 •
(8) Insisto : porquanto, diz S. Paulo : ci O querer estú !l minha disposição; porém não acho modo de fazer
O bem» 4 ; logo, pelo menos, o querer ou o principio da
íé, está em nosso poder.
Resp. Nego o consequente., porque aqui o Apostolo
íatlln das obras naturaes, e diz que nós somos capazes
d~ querer o l:-em natural, posto que a maior parte das
Vezes o não façamos, em razão da nossa fraqueza ; pordm quando S . Paulo falia das obras sobrenaturaes
Hm aflirmar hesitação, que já o querer, já o fazer

é

t

1
1

V,ª',:i

C:onvcrtimini ad me et convertar ad vos. Zach. I, 3.
Converte nos, Domine, ad te, et convertemur .. Thren.

. ln ~ncris litteris cum dicitur «Convertimini ad me et ego
· IOnvtrtur ud vosu, libert~tis nostrae aJmonemur; cum re'sponde-

. lllU•1 nrnnv.crtu

no~,

Domme, ad te, et convertemur", Dei nos gra-

tlA 1w~vt-111r1 .:onfitemur.
u. •· 4 Vcl!c ndja.:et mihi,
,..m. VII, 1lo;,
1.
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obra da raca : «Opéra em nós o qu~r:r e operar» . ~. ,
g . d do o quere1· da vohcao sobrenatural
Outros, enten en
,
raca está
inter retam assim ó texto : o querer com a g . , . .
á mi~ha disposição; mas uma outra graça e mrnto mais
odero-sa é ·necessaria para effectuar a obra.
P ( ) Tambem se apresentam os exemplos do Ce11t~1rião Cde Zaccheo, do bom Ladrão, o~ quaes pela ?raçao
dese.10 piedoso de receber a Chnsto, ~o~s~gudiram a
d' onde se deduz que o pnnc1p10 a nosou
sua convvrsao .
'
.
f , d len·- , de nós Mas pelo contrano, a e o ~
~~rfão;v~s~~s~jo pied~so de Zacheo e a ~onfissão do
bom Ladrão, foram, segundo o Con~. Arauszc~no, obras
rdadeiramente sobrenaturaes, feitas sob o influxo da
;~aç~ interior' nem poder.aro ser feitos sem a graça pre·
veniente 2 •
n

-

•

·dade da graçaactualparaas_obras
u. N ecess1
, .
.f.
- 0 ou a
que se seguem a JUSt1 10aça
.
3
perseverança

57. Em vist~ do qu~ ?ca dic.to, a graça actual
é necessaria para o imc~o da !e e para ~s ~~ras
preparatorias para a justificaçao; mas alem d isto,
é tambem necessaria ao justo para p~rs~verar na
graça habitual uma vez recebida, pnnc1palmen~e
ara a perseJJe:·ança final, e finalmente, com mais
P
. lºd
de , para eJJitar todos os peccados JJeespecia
1 a

niaes.

·
t define se
A perseverança de que aq.rn se :rac a,
em ncral: a duração ou contmuaçao do .estado .de
ra;a. é de dois modos: temporal e zmpe1fezta,
~ua,nd'o por tempo diuturno se conserva o ~estado
Operatur in vob!s ~elle et perficere. Philipd ~~' iJIÍ~s latro2 . «Unde m anifesnss1m~ _crede_ndum est, q~o et Cornelii cen·
ai paradisi patnam revocav1 ,
..
nis, quem [) ommus e .. '
. . issus est et Zachrei, qm ipsum
turionis, ad q~1em Angelu:s 1:?~~11~~1~ admirabilis fiJ es non fuit de
Dorninum rec1pere mer_uit,_ 1 a
(A 1 D .,.·ng n. 171).
oturâ sed divinre !arg1taus donum))
pusc een; li x· e 2 e seg''.
11 u
'
"
ioq a 9-10· uar " . , .
. ,
3 ts -,!1s'hro1111f{' d'u·b ~·li~. Bilii'ia;t, dis's. lll, a. 10; lvfarrelfrti n.
,
'
.
Sa1nzan . u .. ·
306 e se~;.; P4lmierz, th. 28-2~ .
.
t

de

graça, mas não até á morte; final e pe1jeita,
quando alguem persiste até <'.< morte no estado de
graça.
These 1. ª : é) jusfo não pode perseverar por muito tempo no estado de graças santificante, sem a
graça actual verõadeiramente sobrenatural.
E' de jé, segundo Trid., que abaixo se citará,
contra os Pelagianos e Semipelagianos, que affirmavam que o homem pode perseverar na graça
santificante sem o auxilio gratuito da graça.
Prova-se.
58. (A) Escript.
(a) Segundo a Escriptura, ainda mesmo os justos (isto é, os que estão em. estado de graça), estão
sujeitos a graves tentações e devem combater contra o diãbo e contra a carne; pcrquanto, a respeito
dos justos dize-se: «Não temos só a luctar contra
a carne e contra o sangue, mas contra os príncipes e potestades, contra os espiritos da malícia» i;
«Sêde sobrios e vigiae, porque o diabo vosso advcrsario, cerca-vos como leão raivoso, pro..::urando devorar-vos>> 2 ; mas em vista do que fica dito,
o homem no estado de natureza lapsa não pode,
sem a graça, resistir a todas as tentações graves;
logo, os justos, carecem da graça pata perseverar 3.
Por outro lado, S. Pedro ensina isto mesmo no
logar cit. «ao qual» resisti fortes na fé", isto é, por
t Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem,
ao<l udversus principes et potestates, contra spiritualia nequitire.

Epl1es. VI,
~

12.

Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus,
tnnquum leo rugiens circuit, quaerens quem devoret. 1 Petr. V, 8.
3 Strictamente foliando a graça sobrenatural ou o auxilio
Indevido da ordem natural bastaria para vencer as paixões (n. 40);
J'IJl'l1m tru1.:tando-se aqui dos justos já elevados ao estado sobreni1t11rnl, f<?i-lhcs dada uma graça verdadeiramente sobrenatural,
l)nmo onsmnm todos os theologos.
1
<:ui rcsistitc fortes in fide.
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meios sobrenaturaes; portanto, se se requer a fé,
não basta a natureza.
(b) Além d'isto, tambem os que são justos, devem orar para não succumbir ás tentações ; porquanto, aos discípulos, já santificados, depois da
ultima Ceia, Christo falta assim: «Vigia e e orae
para não entrardes em tentação» t.
_
D'onde argumentamos assim : Até mesmo os
justos não podem vencer as tentações senão orando; mas, se bastassem as forças naturaes ou tambem as graças devidas aos nossos meritos, par.a
vencer as tentações, a oração não seria de maneira nenhuma necessaria.
Logo, os justos, não podem superar as tentações, nem porisso mesmo perseverar, sem a graça e gratuita ~
(C) Finalmente, os justos Dão podem perseverar sem cumprir os preceitos e praticar actos salutares, mas a graça actual é necessaria para todos e
cada um dos actos sobrcnaturaes, como consta dos
textos já referidos (n. 5 1): porquanto, a maior parte dos textos prédicam-se de todos, tanto dos justos como dos peccadores, e até mesmo muitos se
prédicam directamente dos mesmos justos, v. gr.:
2
«Creados em Christo Jesus nas boas obras)) ;
3
((Sem mim não podeis fazer nada» ; porquanto,
estas ultimas palavras foram ditas aos Apostolas
na mesma noite em que, pela primeira vez, receberam o corpo e o sangue de Chrísto.
59. (8) Trad. "Se alguem disser que o justificado, sem especial auxilio de Deus, pode perseve1

Vigilate et orate ut non intretis in tentationem . Matt.

xxvr,2 41.
Creati
3

1

'

in Christo Jesu in operibus bonis. Ephes. II, m.
Sine me nihil petestis facere. Joa , XV, 5.

103

rar na graça recebida, seja anathema». 1 ( Trid. ses.
VI, can. 22.)
Porém este auxilio especial requerido pelo Tridentino, nada mais é, segundo todos os theologos,
senão a graça emquanío se distingue, quer do concurso natural, sendo a perseverança uma obra sobrenatural , quer da graça habitual, da qual o justo já está àdornado : é, portanto, a graça actual.
~ 60. (C) Raz_. O homem, ainda mesmo justo,
· nao pode perseverar na graça, senão praticar ao
menos algumas obras sobrenaturaes: mas para toda a obra sobrenatural requer-se a graça actual sobrenatural; porquanto, as virtudes infuzas que
acompanham a _graça santificante, dão-nos, na
verdade, a faculdade de fazer actos sobrenaturaes; mas, assim como na ordem natural além
das faculdades, se requer o concurso de D~us para fazermos todas as nossas acções, assim tambem, na ordem sobrenatural, além da graça habitual e das virtudes, se requer o concurso sobrenatural ou a graça actual; porquanto, nenhuma coisa creada pode passar do estado de potencia ao
oct~, sem a virtude da moção divina; logo.
6 r. These 2.ª: ó justo não pode perseverar até
ao fim, sem uma graça sobrenatural inteiramente
Hpflcial.
EJ dejé, contra os mesmos herejes, quer em
virtude do canon já citado, onde se tracta da perliCVe~1:mça em geral, quer do Tridentino, que abaixo citaremos.
(A) Escript. Na Escriptura a perseveranca final
uttribuc-sc directamente a Deus ou á graça: «Aquel11.1 ~Jllt: começou em vós a obra boa, elle a conclui• · •f

1 Si l(llÍs dixcrit justifica tum, sine speciali Dei auxilio in ac'11p11\ jl1Htiti1l pcr., i.:verave posse.
'
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dua e até moralmente impossível, porque, exhauridas as forças por .exforços repetidos, abrimos o
caminho ás propens6es 1 naturaes; e porisso exige
graças efficazes, ás quaes não temos direito nenhum, e não as podemos merecer de condigno, como abaixo se dirá;
·
(b) além d'isso, não podemos merecer de condigno que a morte venha precisamente no instante em que nos a.chamos em estado de graça ; porque Deus podena chamar o homem ·a si em estado de peccado mortal; logo, n'urn e n'outro caso,
requer-se graça especial.
Quanto aos i1~fa11tes e deme11tes. Não podem
perseverar em estado de graça, sem primeiro a receberem;. mas é ~1m grande dom de Deus que, de
preferenc1.a a muitos outros, po ssam ser baptisados, e assim receber a graça santificante; do mesmo modo se morrem antes de poderem offender a
Deus, isto deve a1tribuir-se a graça especial, segundo aquellas palavras: e< Foi arrebatado á vida
tl ntes da malícia ter pervertido o seu entendimen-

rá até ao dia de Christo Jesus» i, isto é, até ao 9ia
de juízo; «O mesmo Deus de tod~ a graça que nos
chamou para a sua eterna gloria, elle mesmo a
2
aperfeiçoará, a confirmará e a consolidará» •
D' onde argumentamos assim: segundo os referidos textos, faz-nos perseverar até ao fim aquelle que nos chamou á fé, ou aquelle que começa a
obra da nossa conversão ; mas, segundo o que fica dito, é sómente proprio de Deus o chamar-nos
e começar em nós a obra da conversão, e sem algum merito prévio; logo.
(B) Trad. O Tridentino, discreteando ácerca
da perseverança final, chama-a «O grande dom da
perseJ1erançan 3 e declara que um tal dom só .das
mãos de Deus pode vir, «O qual pode determmar
que o que está de pé, permaneça com perseverança,
e levantar aquelle que cae» 4 (Scss. VI, c. 13); tambem se chama grande dom, não só porque é gratuito, mas tambem emquanto está conjuncto c~m
a vida eterna, nem podemos merecel-o de condigno, como abaixo se provará.
62. (C) Ra'{_. Quanto aos adulto~. A perse.verança para os adultos exige duas coisas: o evitar
o mal e operar o bem; o advento da morte emquanto se persevera no estado de graça; mas estas
duas coisas importam graça especial; porquanto
(3) o homem não pode evitar o peccad? grave,
vencer todas as tentaç6es graves, e cumpnr todos
os preceitos sem graça especial: porisso que a perseverança no bem por tempo longo, é muito ar-

to»

_

1 Newman i,llustra . este ponto. coni v.arias comparações :
.. Quo.d non m?d~ m :·ehg10ne .sed et rn usu vitae expermrnr. Finl(ll uhljllC!n _ahqu.1d agere, mel10n quo fien potest modo: hoc contlnKi.:~ li~ 1s 1de_:iudem nequeat idem foce re , quin in aliquem error1n-i m~1da~. b.cce, exempli grat1a, optirnu s com putator (comptablc•): h1c uhquando erroneas comput ation es foci et, licet antea nec
c•uRnm, nec temp~1s. su.1'e dec~ption.is divin a re possit ... Idem fit
r1h1t~ ud no.stra r?hg10ms ?fficia: al!quod vi tare possumus peccatum 1r1 pa~·t1cularz hac v~l Ilia oborta tenta tione; quo vera no obstnntc1 d.e 111.cto non ~n:ima peccata vitamus; et nihilominus -ro omNhf n1l11l 1.tl1ud est nis1 sumrna totalis horum singulorum pecca1~111111. ( 1>1s~ourscs to M1xed Congreg. di s. VII, Perseverance in

1
Qui ccepit in vob1s opus bonum, perficiet usque in diem
Christi J esu. Philip. I, 6.
2
Deus omnis gratiae, qui vocavit nos in retemam suam gloriam, ipse perficiet, confirmabit solidabitque. I Petr. V. 10.
3

Magnum perseverantiae donum.

Qui potest eum, qui stituere ut perseveranter stet, et eurn
qui e adir, restituere .
1

2.

63 . These : ô justo ainda 17'/esmo perfeito não
pode, moralmente, evitar os peccaõos mortaes durante,,toda '! viõa sem especial privilegio da graça.
_ !~ _!e [e, contra os Pelagianos, os quaes affir-

i

Urn1·1•).

'

~
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mavam que os justos podem evitar na vida presente todo o peccado, até mesmo o venial. Lê-se no
Tridentino (sess. VI, c. 23): «Se alguem disser que
o homem, uma vez justificado, pode em toda a
sua vida evitar todos os peccados, ainda mesmo
veniaes, a não ser por privilegio especial de Deus,
seja anathema». •
Explica-se:
(a) «todos os peccados veniaes>i, porque o homem pode com as graças ordinarias, evitar os peccados veniaes, separadamente e singularmente tomados ; e até, segundo muitos, os santos podem
evitar, sem privilegio especial, todos os peccados
deliberados, mas não todos os peccados semi-plenamente deliberados, que se commettem por fragilidade.
(•) «Por toda a vida n, porque o justo pode, por
algum breve tempo, com as graças ordinarias, evitar todos os veniaes, mas não por muito tempo e
a fortiori durante uma longa vida.
(C) «Sem privilegio especial» : por estas palavras se entende que, para evitar por muito tempo
todos os veniaes, não basta a graça sobrenatural
ordinaria, mas requer-se graça inteiramente singular e extraordinaria. Urna tal graça foi concedida á SS. Virgem, como o declara o Tridentino; segundo alguns, foi concedida a S. José, ao menos
depois do seu matrimonio com a SS. Virgem, a S.
João Baptista, e aos Apostolos, depois do dia de
Pentecostes; o que pode admittir-se provavelmente
com relação aos peccados veniaes deliberados, mas
não é certo com respeito aos veniaes semiplenamente deliberados.
·
1 Si quis dixerit hom i~em sen:e!_just!fi_catum P?S~e in_ tot~
vitâ vitare omnia l'eccarn, et1am vemalla, m s1 ex speciah Dei privilegio, A. S. »

64. Prova-se :

(A) Escript. Pois dize-se: «Não ha homem justo na terra que faça o bem e que não pequen t; e
tambem: «todos offendemos em muitas coisas» 2 •
mas estas palavras não podem entender-se dos'
pe~cados graves, havendo certamente justos que
evitem os mortaes; logo tracta-se dos veniaes. Por
isso, na oração dominical, que tambem devem rezar os justos, se diz: ccPerdoae-nos as nossas dividas»., Po.risso, S. João diz abertamente dos justos: ~Se dissermos que não temos peccado, nós
propnos nos seduzimos, e a verdade não está em
nós)) 3 •
65. (B) Ra{. Theol. Para se evitarem todos os
veniaes, é necessario superar todas a:; tentações,
quer graves., quer leves, e até mesmo reprimir tod~s os m.o"'."1mentos repentinos de concupiscencia,
nao adm~ttir nenhuma negligencia nas preces e outr~s offic1os; m~s o homem , ainda mesmo justo,
nao pode fazer isto, sem ser auxiliado por faculdades espe~iaes; porisso que a faculdade lesada,
~mquanto e nossa vontade no estado presente, é
incapaz de uma tal fortaleza. e constancia ; logo.
~~rém, se se perguntar porque modo podem
conc1har-se estas duas coisas, a saber, que o justo
não pode, moralmente, evitar todos os veniaes e
juntamente ser livre em cada um dos peccados que
commette, deve responder-se, que esta impotencia
1 Non est enim h omo justus in terrâ qui faciat bonum et
non peccet. Eccles. VII, 21 .
~ ln multis offendimus omnes. Jac. III 2.
~ Si dixerif!IUS ~uonia:n peccatum non' h abe mus, ipsi nos
H~\uc1mus, et ventas m nob1s non est. 1 Joa. 1, 8.-Allegam-se
lllmbem as palavras Proverb. XXIV, 16 : «Septies (in die) cadet
ju1tus ct resurget» ; por~m, estas coisas provam, já porque in die
MO nno rcpet.e no texto, Já rorque a Es_criptura falia hypotheticamonll', q11as1 Llo modo seguinte : se o iusto cahir resurgirá.

' '1
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é sómente moral, e não physica, nem affectà senão
cada um dos actos em particular, mas a todos reunidos, de maneira que, nos actos singularmente
tomados; podem omitir-se os veniaes.
Corollarios praticos
66. (A) «Se o auxilio da graça é por tal modo necessario aos maus para serem bons, aos bons para se
tornarem melhores, aos melhores para subirem á perfeicão, aos l-Jerfeito~ para perseverarem, e a todos para
fazerem boas obras e bem, só a ella procuremos, só a
ella , peçamos com gemidos ineffave~, ,Pois só .d'ella
carecemos» 1 • E na verdade, a oraçao e um opt1mo e
efficacissimo meio de podermos obter a graça, segundo
as palavras do mesmo Christo: «Pedi e dar-se-vos ha;
procurae e achareis; batei e abrir-se-vos-ha. Pois todo
o que pede, recebe, e o que procura encontra, e a quem
bate á .porta, abrir-se-lhe-ha» 2 Esta oração será, na
verdade, muito mais efficaz, se pedirmos a graça por Jesus Christo, sendo tambem elle a causa meritoria da graç~, segundo o que fica dicto no Tr. do Verbo lnc. (n. 2?8
e seg.) Porisso, Elle mesmo dit : «Tudo o que pedirdes a meu Pae, em meu nome, eu o farei . .. Se alguma coisa pedirdes em meu nome, fal-o-hei>i 3 •
Em segundo logar, peça-se a graça com humild~de,
porquanto, não sendo ella devida aos nossos mentos,
mas sendo gratuitame_nte dispens~da, somos COf!10 !11endigos de Deus; e ponsso , cons~1os da nossa md1ge~
cia e indignidade, peçamos humildemente a Deus aquill St gratiae adj utorium tantopere necessarium est mal is ut
boni sint, bonis ut melio1 es sin t, melioribus ut perfecti sint, perfe·
ctis ut perseverantes sint, omnibus ut bona faciant et bene, iliam
solam quaeramus, iliam gemitibus inenarrabilibus postulemns, quae
sola est quà egemus. Assim Contenson, Theol. !. 8 de Deo primo
motore, diss. II, spec. 3, consect. 7, reflexio .
2 Petite et dabitur vobis; qunerit e et invenietis ; pulsa te, et
aperietur vobis. Omnis enim qui petit accipit, et qui quaerit in.
venit, et pulsanti aperietu~·. ]VJatt. VII, í-~.
3 Quodcumque pettent1s P a trem m nomme me~>, hoc faciam ... Si quid petieritis me in no mine meo, hoc fac1am. Joa.
XIV, i3-14.
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lo a que não temos direito: «Deus resiste aos soberbos e dispensa a sua graça aos humildes». 1
67. Sendo a perseverança o maximo de todos os
dons, nem podendo propriamente merecei-o, é necessario que instantemente o peçamos. Porquanto, como
dii S. Agostinho (De dono perseverantiae, cap. 6) pode ser merecido supplicantemente, isto é, ser obtido por
orações. Alem d'isso, devemos cooperar com qualquer
graça que nos fôr dada; porquanto, como judiciosamente o adverte Suarq (L. X, c. 7, n. 18: «O dom
inteiro da perseverança abraça muitos auxílios efficazes,
que não se dão simultaneamente , mas successivamente
em tempos opportunos. Logo, optimamentc se entende e
pode acontecer que se dêem com a lei de que o homem use bem do primeiro auxilio, para receber o segundo e do seguP.do para receber o terceiro, e assim por
diante» 2• Portanto, as graças concatenam-se, de maneira que, se consentirmos na primeira, consigamos a segunda, e se na segunda a terceira, e assim por diante.

Art. Ili. Da dispensação da graça
actual

68. A graça actual, a qual, segundo o qul.! fica
dito, é a todos necessaria para a salvação, é dispensada por Deus a todos, mas não na mesma medida: a cada um é dado o que é necessario para a
salvação; mas além d'isto, Deus destribue as suas
graças, a uns mais abundantemente, a outros mais
parcamente~ segundo a sua vontade e sabedoria;
porquanto, a graça é essencialmente gratuita. Por
C!stu razão fallaremos: 1 .ºda gratuidade; 2.º da unil'C'rsalidade da graça.
.'

Deus superbis resistir, humilibus autem dat gratiam. Jac.

IV, h; J Petr. V, 5.

~ lntegrum perseverantiae donum multa efficacia auxilia in~·l11di1, l]llllC non simul, sed successive opportunis temporibus dan\111'

1luq,\o optimc intclligitur, et fieri potest, ut eà lege dentur

~111ud l11rn10 l>enc utatttr primo auxilio, ut recipiat s~c undum, e·~
•u1tundu li\ n.:ci4>iut tcrtiLUni et sic de ceteri~ ,
·
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§ I. Da gratuidade da graça

1

69 . Estado da questão

(A) Aqui tracta-se da primeira graça ac:ual e
verdadeiramente sobrenatural. Porquanto, nao negamos que o homem, já prev~nido pela ~raça divina, póde merecer algum~ c01sa ve:dadeiramen:e
sobrenatural; mas é doutrina cathohca, que a primeira graça não é devida á natureza nem ás obras
naturaes.
Esta doutrina foi combatida, quer pelos Pelagianos, quer pelos Semi-Pelagianos: segundo os
primeiros o homem, pelas obras meramen~e ~a
turaes, merece verdadeiramente a graça por iust1ça
ou de condigno 2 ; no sentir dos segundos, merece-a
de congruo, ou por uma certa de~encia.
.
(8) Posta em segurança a doutrina cathohca, restarão duas outras questões a expor:
. .
(8) Se o homem l(óde .disp?r;se ~ara a pnme~
ra graça? Porquanto; a dzsposzçao, d1ffere do merito : porque não cria nenhum direito, mas sómente
torna o sujeito mais idoneo para receber a graça.;
é de duas especies: negativa, a que remove os ob1ces; positiva, que é uma disposição especial, pela
qual º. sujeito se torna idoneo para receber alguma c01sa.
E na verdade todos concedem que o homem
'
1
•
póde, pelas suas proprias forças, dispôr-se negativamente para a primeira graça, removendo uns
1 S. Thomar, 1. z. q. 114, a. 5 ; Ripalda, de Ente supernaturali, disp. XV-XVIII ; Palmieri, th.3o-33; Marre/la, n. 756
e seg.; Hurter, n. 69 e seg.
.
.
·
2
Merito em geral é uma ?bra .digna de pr_em10,, ou da qual
nasce o direito a recompensa ; mento de condigno e a,quelle a
que é devido º•premio por justiça,. merito de conl[ruo e aque~e
ao qual é devido sómente por uma certa decenc1a. Esta noçao
desenvolver-se-ha abaixo, n. 18.+-185.

111

certos obices, isto é, os peccados, a dureza do coração etc.; mas é opinião commummente seguida
que não póde positivamente dispôr-se para ella.
(b) Se a oração feita sómente pelas forças da
natureza, póde impetrar a primeira graça? A oração póde considerar-se de dois modos : como acto
de obsequio para com Deus, ou como humilde petição a Deus de coisas decentes.
Conceàem todos que a oração, entendida no
primeiro sentido, não póde merecer a primeira graça; tambem commummente se ensina, que ella,
tomada no segundo sentido, não póde, propriamente fallando, mover Deus a conceder a primeira graça, ao menos na presente ordem de coisas ;
pois não investigamos o que podera fazer-se 'pela
propria natureza da coisa.
70 . These I. a: €' õe fé, que a primeira graça
í por tal arfe grafulfa, que ne/'/hutrJas obras nafuraes pódetrJ merecei-a
COJ'/dlgno,· é certo que as

oe

obras J'/afuraes não pódetrJ trJerecer a graça de
coqgruo.

A primeira parte foi definida contra os Pelagii:mos e Semipelagianos em varios Concilias especialmente no Arausicano II, onde se diz : ' «Se
nlgu_c°! disser que pela invocação humana póde
i.:nnfcnr-se a graça de Deus, mas que não é a mesmn ~raça que faz com_ que nós o invoquemos, contradiz o propheta lsa1as ou o Apostolo, que diz a
mesma coisa : fui achado por aquelles que me não
hus1.:n_.va~1; manifestei-me claramente áquelles que
mu nno mterrogavam» 1 ; e pouco abaixo: «E' devidu a recompensa ás boas obra·;, se se fizerem;
1_

Si. quis per

inv~cationem

humanam grati.am Dei dicit pos-

confry~1, 110~1 autem 1psam gratiam facere ut im·ocetur a nobís,
L'lllllrnd1,·1t lsai:e prophct<e, vel Apostolo idem dícenti: inventus

••

11.lttl 11 11011

111.11h1111l.
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Abrahão foi justificado pelas obras, tem d'isso a gloria mas não junto de Deus));i, finalmente affirma claramente que a graça é gratuita: «Mas se é graça, já
não é das obras: aliás a graça já não é graça)> 2 isto
é, gratuita . E, na verdade, todas estas coisas provam
com toda a evidencia, que ao menos a primeira graça
é inteiramente gratuita: porquanto, se a podessemos
merecer, já nos não seria dada como graça mascomo debito, segundo as palavras de S. Paulo: (<Porém; ao que opéra, não se dá a reco mpensa, segundo a graça, mas segundo o debito>)ª·
(B) Trad.
(a) Pelagio foi obrigado no concilio Diospolitano a declarar que, «a graça não se dá segundo os
nossos meritos n ~; do mesmo modo definiu o Cone.
Arausicano II que, por vigor da lei, nenhum bem
cm ordem á salvação eterna podia ser cogitado ou
feito, sem a illustração e inspira ção do Espírito Santo (Denzing. 1 5o).
(b) S. Agostinho, do mesmo nome de graça, infl!re que ella é dada gratuitamente : ((O mesmo
nome de graça e o sentido d'este nome desappa...
rccc, senão é dada de graça, mas a recebe quem
e.\ digno d'ella )) 5 • (De Gestis pelag. n. 4).
72. (C) Raz.ão Theol.
Entre as obras e o premio deve haver proporçtlo, para haver direito á recompensa; mas entre .
Ili obras naturaes e a primeira graça, não ha ou

porém a graça, que não é devida, precede, para que
sefaçam (Denzingn 2 . 149, 16:)· .
.
Porém a segunda parte nao foi definida, porque os Concilios não estabelecem distincç_ão entre
meritos de condigno e de congruo; m?s infere-se
das palavras dos Concilies e da Escnptura, que
são tão geraes, que excluem absolutamente todo o
merito, quando se tracta de obras naturaes.
., .
7 1 • (A) Escript.
(a) De todos os textos, com que Jª acima (n ·
5 1) provámos a necessidade da graça para as obras
que precedem a justificação, porquanto d'ellqs se
collige que o homem não pód~, nem pens~r, nem
coq uerer ' nem effectuar ) nem pedir alguma c01sa,
- fA
mo é necessario, em ordem á salvação, se nao or
prevenido e auxiliado pela graça de Deus, d'onde
logicamente se segue que não póde merecer-se a
primeira graça .
. .
(b) Além d'isto o Apostolo occupa-se inteiramente, na Ep. aos Romanos, em demonstrar a gratuidade da graça : prova, na verdade, que ne~ os
Judeus, observando a lei mosayca, nem os Gentios,
seguindo a lei natural, mereceram a P'.;meira grtiça ou a vocação para a .fé, e em segL~tda conclue
que a justificação é inteiramente gratmta. Basta referir alguns poucos testemunhos : «Porque pelas
obras da lei não será justificada toda a carne na
sua ~'resença ... justificados de graça pela graç~ do
mesmo ... ; porquanto, julgamos que o homem se JUStifica pela fé, sem as obras da lei» 1; (( Porquanto, se

Si cnim Abraham ex 0peribus justificatu s est, habet glonon apud Deum. Rom. IV, 2.
Si n~1tcm gratia, jam 11011 ex operibus: alioquin gratia jam

l

rlurn, Hcd
J

Debetur merces banis operibus, si fiant; sed gratia, quce
debetur, praecedit ut fiant.
. . . .
.
2 · Quia ex oper ibus /egis non.JuS~!fi~ab1tur on:111s caro c.o·tam il\o . .. justijicati gi-atis per grat1am 1ps1us .. . arb1tramur en~m
justifica ri hom.m em per fidem sine openbus le fps · Rom · IIl1 ·º1
1

Z4i 28,

113

r
'
1

nun Ht wnua. Rom. XI, 6.
Ei nutcm qui operatur, merces non imputatur secu11dum

:i

.l'nlh1111, ~cd .sccund~1m debit1;1m. Rom. IV, 4.

Crrntlum Dei non dan secundum merita nostra.
lp~um Km tire nomen et ejus nominis intellectus

4

t•

ti Mllll

d11tur, 5Cd cam l]UÍ dignus est accip it. .
Thcolo.iin 1>01-1matka-Vol. V

aufertur
'

l!l'llllS
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não póde haver nenhuma proporção, sendo esta
sobrenatural> porque tende, em ultimo logar, para
a vida eterna, ao passo que aquellas se conteem
dentro dasforças da nature{a; logo.
.
73. Tlzese 2.ª: €' doutrina com171u117 que a pr1.melra graça actua/ não se lmpetra pelas supp(1cas meramente humanas nem se consegue por disposição positiva 17atural.
_.
. .
Aqui não se tracta da preparaçao para a iustIficação por actos sobrenaturaes, de qu_e f~llamos
no n. º So, mas da preparação para a pnme1ra graça actual por actos naturaes; porisso, o .~rau ~a
certeza não é o mesmo, porque os Conc1hos nao
faliam tão explicitamente a este respeito.
(A) Escript.
.
,
(3) A respeito da oração diz S. Paul? 1: ((Nos
não sabemos como devemos orar, como e necessario> mas o Espirito Santo pede por nós com gemidos i:1effaveis )) ; d'estas e outras palavras semelhantes se collige, que nós não podemos orar, corno convem, isto é, em ordem á salvação, sem sermos prevenidos pela graça do Espirita Santo; m~s
se a graça precede a propria _ora_ção, não ~óde dizer-se, na verdade, que a przmezra graça e alcancada pelas nossas oracões; logo.
' (b) Em segundo l~gar, escreve a respeit~ de
qualquer obra: ccAquelle que começou em vos a
obra boa, elle a acabará>1 2 ; d'onde se segue que o
principio da obra boa provém de Deus; n~ verdade,
se a natureza se dispõe p~ua s propnas forças
-1 -Quid orem~s, sí~ut oport~t! nescimus, sed Spiritus postu..
la! pro nobis gemmbus menarrab1hbus. R~m. VIII, ~ 6.
2
Qui ccepit in vobis opus bonum, 1pse perfic1et. Phzlzp.
J 6.- Usou d'e ste argumento S. Thomas (Quodl. J, a .. 7): «Ad
e'rrorem pelagianum pertinc:t. dic~r.e quod _homo posslt se ad gratiam prreparare absq_ue au'.'11.10 d1v1?re grawc: et est co ~tra Apostolum, qui dicll : Qu1 cceplt 111 vob1s opus bonum perfic1et".

para a primeira graça, o inicio da primeira obra
não seria de Deus mas de nós.
(8) Trad.
(a) Quanto á oração, a questão parece posta
nos seus proprios termos pelo Concilio Arausicano II (supra n. 70).
(b) Além d'isso, ?s Padres e os Concilios, quasi
commummente ensinam que o homem nada tem
de si senão a mentira e o peccado, e porisso, tudo o
que se faz em ordem á salvação vem da graça; e assim o Arausicano J/(can. 22): c<Ninguem tem de si
senão mentira e peccado. Porém, tudo o que o homem tem de justiça e de verdade, dimana d'aquella fonte onde devemos matar a sêde n'este ermo,
de maneira que borrifados d' algumas como que gottas d'ella, não desfalleçamos no caminho>> 1 . (Denting. n. 165).
(C) Razão Theol.
Toda a oração que impetra a graça 1 ou toda a
acção que positivamente dispõe para ella, deve ter
uma certa proporção éom a graça; mas não ha pro"
porção nenhuma entre os actos meramente naturaes
e o effeito sobrenatural; logo, a oração ou disposição meramente natural, não póde obter a graca sobrenatural.
·
74. Corollario: Deus é liberrimo na distribuição das graças.
, Porg:ianto, conferindo gratuitamente a graça,
pode, stnctamente fallando, não a dar, e, portanto, afortiori póde dai-a, como muito bem lhe aprouver. Co_mtudo, estabelecido que nos destinara para um ltm sobrenatural, deve a si mesmo o dispen1 Nemo hnbet d~ su? nisi m~nd~c.ium et _reccatum. Si quid
hor:ic:i h:!bct .vcrtta11s atqu e JUS!Itlée, ab Illo font~ est quem
ti•homus s111rc 111 hac cremo, ut ex eo quasi o-uttis quibusdam ir1·011111, 11011 ddiciamus in viâ.
"

IHl!om
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sar-nos as graças: o que faz por misericordia, e
ao mesmo tempo por sabedoria ; porquanto, todo
aquelle que qu~r um fim, quer porisso mesmo, os
meios necessanos para consegmr esse fim.
Porém, com tanto que tenha dado a cada um
que
é necessario para atti~gir o seu fim, não faz
0
injuria nenhuma, dando mais a um do que a outro .
.
S. Agostinho declara esta doutrina nas seguintes palavras 1 : cc Não ha acce_r~ão_ de pessoas onde .
não ha iniquidade; não ha 1111qmdade onde qu~l
quer dá a quem quer, mas sem defraudar a nmguem, a saber porque não nega o q_ue deve, mas
dá a qualquer o que não dcven. Assim como ta?:bem em S. Matheus (XX, 1 3), o pae de familia
disse ao ~perario que murmurava: «Amigo, não
2
te faço injuria nenhuma •
l)

§

n. Da universalidade da graça 3

A graça chama-se universal, emq~ant~ é dada
a todos os viadores na terra. A questao pode examinar-se relativamente aos justos, aos peccadores,
infleis, e meninos, que morrem sem baptismo.

r. Quanto aos justos e fieis que se acham
em estado de graça

75. These:

fi todos os justos se dão quando ur-

1 Non est accep tio personarum, ubi no~ est iniquitas; n.0~1
est iniquitas, ubi quis donat cui vult, s~d nemmem fr audat; sc1llcet quia non negat quod d ebet, s~d cut vult, donat quod non debet. S. Augyst. 1. II C?nt·.: ~p1s~. Pelag. e. 7, n. 13.
2
Amice, non fac10 tibi 1111unam.
3
Suarer, de Gratiâ, J. IV, e. 7-1 g; Salman_t., de G\atrn,
disp. VI, dub ~ 2-~ ,; R_ipalda, de Ente super.natural1, d1 sp. ;-~I :
Jvlurray, de (J raua, d1sp. VII, n . ~)~) e seg., Afane/la, n. 182 G
seg.; <patmieri, tl1. 59-fo;
·A

ge a fenfação ou precelfo, graças, pelo menos re11'/0fa e relativamente sufficieqfes para resistir ás
tentações e CUIT/prir todos os preceitos.
E' de fé, contra Luterano, Calvino e Jansenio
.
?s quaes ~ensma;arn
algumas vezes, que os mesmos'
iust?s nao podiam cumprir os mandamentos, especialmente o de não desejar, porque lhes falta a
graça verdadeiramente sufficicnte.
Porquanto, diz o Trid. (sess. VI, c. II): ccNingucm (deve) usar d'aquella palavra temeraria e
prohibida pelos Padres, que os preceitos de Deus
são impossíveis de cumprir pelo homem justificado. Porque Deus não manda coisas impossiveis; .
mas mandando, adverte não só a fazer o que pod~res, mas tambem a pedir o que não podes, e
a1uda para que possas)) 1 • E n'outro logar, can. 18:
<cSe alguem disser que os preceitos de Deus são
impossiveis de observar pelo homem ainda mesmo
justificado e constituído na graça, seja anathema » 2 . D'onde se segue, que os justos sempre teem
a graça, quer para cumprir os preceitos quer para
orar, que se conceda a graça necessaria para completar a obra.
Dize-se
(3) «urgindo o preceito ou a tentaçãon 3 , porque
u grnça, como transeunte, não se dá em cada um
dos momentos, mas no tempo opportuno, principalmente quando urge o cumprir um preceito ou
u tentação que não poderia ser vencida sem a grai,:u; quanto aos outros momentos dá-se com maior
1 • Nemo temerari~ p~â, e.t a Patribus prohibitâ voe e uti (delict) D~t pncc ept a hom1111 )Ustificato esse impossibilia. Nam Deus
l111poss1bllia non )Ubet, sed jubendo monet et facere quod possis
~·t pet.erG ~1uo~ no.n possis" et adjuvat ut pos sis.
'
i
.~' quis .d1xent Dei praecepta, homini etiam justificato et
Muh ~r11t111 c.:onsmuto, esse ad observandum impossibilia.
•1
f lrg1.•111r praecepto vel tentatione.
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ou menor frequencia, segundo a vontade de Deus
e as disposições do sujeito;
(b) «as graças pelo menos remotamente su.fficientes)) \ porque se não tracta da graça cfficaz_, que
não se concede a todos nem se concede sempre,
repartindo-a Deus por quem quer e quando quer;
nem da graça proximamente sufficiente, porque algumas vezes se dá o auxilio remotamente sufficiente, v. gr. , para orar, e se os justos fizerem bom
uso d'ella, receberão proximamente a sufficiente;
porém, se não usarem d' ella, algumas vezes não
receberão a proximamente sufficiente;
(C) «relativamente» sufficientes, isto é, consideradas todas as circumstancias da pessoa, do tempo, do lagar, de maneira que os justos possam
perseverar em outras circumstancias.
76. Prova-se. (A) Escript.:
(a) segundo S . Paulo, os justos não são tentados acima das duas forças: «Deus é fiel e não
consentirá que sejaes tentados acima do que podeis, mas tambem fará com que, chegada a tentação, possaes resistirn 2 ; mas seriam tentados acima
das suas forças, se, urgindo o preceito que deve
cumprir-se, ou a tentação que deve vencer-se, não
tivesssem a graça verdadeiramente sufficiente para
. poderem perseverar.
(b) Além d'isso, muitas vezes se declara que os
mandamentos de Deus não são graves ou onerosos: c<Ü meu jugo é suave e o meu pezo é leve»3; «Üs meus mandamentos não são pesados)) 4;
Grati:oe saltem rernote suificientes.
.
Fidelis est Deus, qui non patietur vos tentari supra id
quod potestis, sed faciet euam cum tentatione proventum, ut possitis sustinere. I Cor. X, 13 .
3 Jugum enim meum suave est et onus meum leve. Matt.
XI, 3o.
4 Mandata ejus gravia non sunt. 1 Joa. V, 3; cf. Deut.
11-14.
4

2

xxx,

mas todavia os seus mandamentos seriam nimiamente onerosos, se, urgindo o preceito, se não désse. a graça para os cumprir, sendo impossível cumpnl-os; logo.
~em . pode , dizer-se com os. Jansenistas que
aqm se tracta _somente dos predestinados; porquanto, pelo que diz respeito ao primeiro texto, o Apostolo falia para todos os Corinthios, e tracta de consolai-os, lev~nt&ndo n'elles a esperarn;a firme; mas
s~ fallasse s_omente ~os predestinados, não poderia consegmr o seu fim, não havendo ninguem que
c.onheça com certeza que é do numero dos predestmados ; logo.
O mesmo diz a respeito dos outros textos.
(B) Invocando muitas vezes os adversarias o
nome de S. Agostinho para justificarem os seus
erros, re[eriremos algumas poucas palavras dos
seu: escr1pt_?s por onde se poderá verificar que elle
esta de accordo comnosco: <<Deus pelo mediador
de Deus e dos homem, o homem Jesus Christo
cura espiritualmente o enfermo ou vivifica 0 mor~
to, isto ~' ju~tifica o impio, e qt{ando chegar á saudc perfeita, 1st~ é,, á vida perfeita e á justiça, não
abm~don~

se n_ao for abandonado, para que sempre
se vzva pza e ;ustamente)) 1 • E em seguida accresl.:Cnt~: ~<Porquanto, Deus não manda coisas imposs1ve1s, mas mandando admoesta, não só a fazer
o que podes, mas tambem a pedir o que não podl!s)) 2 •

, .· 1 . Deus. per n~ediatorem Dei et hominum, hominem Jesum
Cl11 !~t~m. sp1_ntuahter sanat ::egrum, vel vivificat mortuum, j. e.
,llNt!hcut _1mp11:1m, ~~ cum ad perfectam sanita tem, hoc est, ad ert.'l't11111 v~tam JUStlt!amque perduxerit, non dese1,it si non des~ra-

l

1111', "·'

, ~
~1

pw se1!'1l?e1· ;usteque vivatur.

'

Non 1g1tur ~)eus impossibilia jubet, sed jubendo admonet

11,lt'l'!'''

q~1od

poss1s, et petere quod non possis. De Nat. et Grat

~ · ·i< 1, 4.l. <.t . ll1•si:ha111ps , de Hreresi Jansen . 1. III, disp. 8, e. 3-5. '
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D'onde se vê que a sua doutrina não differe,
de modo nenhum, das definições Tridentinas.
77. (C) Rai._. Theol. Em vista do fica dito no
Tr. de Deus (n. 127) e do Verbo Encarn. (n. 201),
Deus quer sinceramente a salvação de todos os
homens, principalmente dos fieis; mas Deus não
quereria sinceramente a sua salvação, se lhe não
concedesse, no tempo opportuno, pelo menos a
graça remotamente sufficiente, sendo uma tal graça
absolutamente necessaria para a salvação: porquanto, aquelle que quer sinceramente o fim, qud
necessarinmente, porisso mesmo, os meios para o
fim ; logo.
Porisso, disse o Trid. 4 : e<Deu s não abandona
aqu elles que urna vez foram justificados com a sua
graça, se por elles não fôr primeiramente abandonadon2.

II. Quanto aos peccadores
Os pe:ccadores são de duas especies: uns são

co1nm1ms, outros obsecados e endurecidos: fallaremos em sepàrado de uns e de outros.
1.º

«Converta-se cada um da sua vida pessima)) t;
«Deus obra pacientemente, não querendo que alguns
pereçam, mas que todos se convertam á penitencia» 2; porém, um tal convite, seria uma mera irrisão, se Deus não dera ao mesmo tempo a graça necessaria para o arrependimento ; logo 3.
(b) De mais d'isso, Christo diz expressamente :
•Ü5 que estão sãos, não precisam de medico, mas
os que estão enfermos; não vim chamar os justos,
mas, sim, os peccadores á penitencia>> 4-; e além
d'isso, compara-se ao bom pastor que vae em procura da ovelha perdida, até a encontrar, e recondusíl-a ao aprisco 5 , ou ao pae de familia que recebe de braços abertos, o filho prodigo 6 ; mas todas
estas coisas 1r.ostram claram< ~ nte, que Deus vae
atraz dos peccadores com amor especial, e lhes
dispensa as suas graças para o arrependimento.
(8) Trad. Porquanto, o IV Concilio Lateranense (cap. Firnziter) diz : «Se depois de recebido o
haptismo, alguem cahir no peccado, pode sempre
restaurar-se pela verdadeira penitencia)) 7 (Denz.ing.
n. 357); mas não poderia restaurar-se, se lhe não
fosse dada a graça, em vista do que fica dito; lo~o.

Quanto aos peccadores communs

78. Thes e: fi todos os peccaõores communs se
Õispensam graças, ao menos remofaf11enfe sufficienfes, para poclerefT/ fa;:er penifencia.

(A) fiscript.
(8) Porquanto, Deus chama a todos os peccadores para a penitencia sem excepção alguma :

(C) Ra{_. Theo.l. Emquanto o peccador vive,
é-lhe possível a salvação; porquanto, Deus quer
l

Trident ., sess. VI, cap . 11 •
.
Deus gratiâ suâ semel justificatos non desent, nisi ab eis
priu s deseratur.

Convertimini unusquisque a viâ suâ pessimâ. Jer . XXXV,

1~.

, Deus patienter agit, nolens aliguos perire, sed omnes ad
pu1nitentiam reverti. II Petr. III, 9 .
l Cf. Erech. xvm, 23; xxxm, 11 .
4 Non egent qui sani sunt medico, sed qui male habent;
nun Y<.:nl vocare justos, sed peccatores ad poenitentiam. Luc. V,
~a.

t

2 ;;

J..2 t

ln

~
11

/,uc. XV, 4.
Luc . XV, 11 .

7

Si post snsceptionem baptismi quisquam prolapsus fuerit

p11q·11111m, per vcram poenitentiam potest semper reparari.
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ceberem-nas e muitas vezes acceitam coisas falsas
por verdadeiras.
(b) Os endurecidos, porém, são aquelles cuja
vontade está por tal arte obstinada no mal que é
difficillimo poderem obedecer á graça. Geralmente
o endurecimento, que é a perversão da vontade,
acompanha a obsecnção que é o endurecimento
do entendimento.
E' certo pela Escriptura, que .ha alguns peccadores obsecados e endurecidos : porque se diz :
((Endureceu o coração de Pharaó» 1 ; «cegou os
seus olhos e endureceu o seu coracão>> ~.
Comtudo, segundo o sentir de todos, Deus não
cega mas endurece positivamente os peccadores, porém perrnitte sómente que se obstinem, no sentido
de que, em razão dos seus peccados, lhes subtrae
uns certos auxílios da graça, mas não todos, porém sómente os mais abundantes, e com toda a
razão, por motivo dos seus crimes precedentes.
81. (8) These : ós peccadores, alnda mesmo enôurec1õos e obsecados, não flcarrr prlvados õe foda
tt graça sujjlclenfe.
E' opinião comrnum e verdadeira. Consta
(8) dos Jogares citados da Escriptura onde se
dedara que Deus chama indiscriminadamente todos os peccadores á penitencia e não quer que nenhum pereça ;
(b) dos textos em que, especialmente, se affirmo (}llC Deus convida á penitencia até mesmo os
1ndurccidos, v. gr. : «Estendi por todo o dia as
minhas mãos para o povo incredulo que anda por
Um ~uminho que não é bom, atraz das suas cogi-

que todos os homens se salvem, e qualquer é obrigado sub gravi a esperar a ralvação; mas o peccador não pode verdadeiramente ser salvo, sem ter
a graça, ao menos remotamente sufficient'e, para se
arrepender ; logo.
79 . Perguntam além d'isto, alguns theologos
se os peccadores podem receber a graça proximamente sufficiente para se precaverem de novos
peccados, ou só directamente a graças das conversão, e indirectamente as graças para vencer as tentações.
A primeira opinião é mais provavel; porquanto, ainda mesmo com relacão aos peccadores é
'
'
verdade que Deus não pode mandar impossiveis;
que ós seus preceitos não são onerosos, e que a ninguem se imputa a conta de culpa aquillo que não
pode evitar.
Porisso, S. Thomaz (2 dist. 28. g. r, a. 3) diz:
«Deus não é mais cruel do que o homem; m~s é
tido como cruel aquelle que obrigar alguem por
preceito, áquillo que não pode cumprir; logo, de
modo nenhum o devemos julgar a respeito de
Deusn 1 •
2.º

Quanto aos obsecados e endurecidos

80. (A) Estado da questão:
(a) Peccadores obsecados são aquelles que, em
razão dos seus multiplos peccados que commetteram, tem o entendimento obscurecido quanto ás
verdades da fé, da maneira que é difficilimo per1 Deu s non est magis crudelis quam h omo : sed homini im putatur ad crudelitate~1 si obliget aliquem per praeceptum ad iJ
quod 1mplere non posslt ; ergo hoc de Deo nullatenus est res1imandum.

1 lnd11rnvit cor Pharaonis . Exod. IX, 12.
V I•: h .w cn vir ocnlos eorum e t induravit cor eorum . Joa .

XII,

·Iº·
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tações, povo que me provoca á irant. Porquanto,
aqui tracta-se dos Judeus que por muitas vezes se
recusaram a obdecer á graça de Deus e endureceram os seus corações. Na verdade, Deus não cessa de os convidar á penitencia, e os proprios castigos com que os ameaça, são graças com que os
desperta para a penitencia ;
(e) dos Prov. (I. 20 e seg. ), onde a Sabedoria
se apresenta, prégando de fóra e chamando a todos
para a conversão, ainda mesmo aquelles que já eram
endurecidos; pois accrescenta-se: cc Porque chamei e recusastes vir; estendi a minha mão e não
houve quem olhasse para ella. Despresastes todo o
meu conselho, e não fizestes caso das minhas reprehensões >> 2 •
82. Costuma objectar-se que nas Lettras divinas
não ha nenhuns togares onde se affirme que Deus obséca e endurece, etc., pois todas estas coisas, examinado o contexto, significam que Deus permitte que os homens se obstinem e endureçam. Tomemos,:v . gr., o
caso de Pharaó, a respeito do qual se diz: «E o Senhor endureceu o coração de Pharaó 3 >> ; isto : [não se
diz d'elle, senão depois de muitas vezes se ter declarado, que Pharaó endurecera o seu coração, v. gr.,
,ivendo, porem, Paraó que se tinha cessado de flagelalo tornou pesado o seu coração, e não os ouviu como o
Senhor lhe tinha ordenado»•; o mesmo Pbaraó reconheceu isto mesmo, di zendo: ccAgora tambem pequei; o
Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios» 5 •
1 Expandi t otâ die manus meas ad populum incredulum ,
~raditur in viâ non bonâ, post cogitationes suas, populum qui

qui
ad

1racundiam provocat me. Isa. LXV, 2-3.
2 Qui vocavi et r enui stis : extendi manum meam, et non
fuit qui aspiceret. Despexistis ornne consilium meum et tincrepationes meas neglexistis.
3 lnduravitque Dominus cor Pharaonis. Exod. IX, 1 1.
4 Videns autem Pharao quod data esset requ1es, ingravavit cor suum, et non audiv it eos, sicut praeceperat Dominus. Exod.

VIII, 15.
5 Peccavi etiam nun c ; Dominus justus: ego et populus
meus, impii. Exnd. IX, Zí -

Porisso, com razão infere o auctor da Sabedoria 1, que
Deus, affiigindo com pragas os Egypcios, tivera tenção
de corrigil-os e trazei-os á penitencia.
Isto mesmo confirma S. Paulo: cc Despresaes porventura as riqueza<; da sua bondade, paciencia e longanimidade ? Ignoras que a benignidade de Deus te conduz á
penitencia? Porem, segundo a dureza do teu coração impenitente, enthesouras para ti a ira no dia da ira · e da
revelação do justo juízo de Deus 2 » ; d' onde é permittido
concluir, que a causa da impenitencia não é Deus, mas
a vontade perversa do homem, que faz mau uso da graça, que já lhe foi dada, ou recusa a que se lhe · offereceu.

3.º Do modo como a graça é dada aos peccadores
83. A graça actual, concedida aos peccadores,
não é dispensada a todas as horas, mas somente.
cm tempo opportuno, segundo aquellas palavras:
«Estou á porta e bato» 3 ; isto é, Deus está á porta do coração e bate com mais ou menos frequcnda com a sua graça, segundo o julgara opportuno. Deus concede especialmente a sua graça :
(a) por occa!:>ião da prégação exterior, de leitura piedosa e de bom exemplo, etc. Consta do
rxcmplo pe Lydia, mulher piedosa, que, estando
u ouvir a prégação de S. Paulo, recebeu a graça,
segundo aquellas palavras: cc O Senhor abriu-lhe o
l'Oração para ouvir o que Paulo prégava » 4 ;
(b) por occasião d'uma boa acção feita pelo
t

~

Sap . XI, 5-15.

t\11 diviti as bonitatis ejus et patientiae et longanimitatis
l'.Olllt•11111is 1 if-\nora s quoPiam benignitas Dei ad poenitentiam te
111ld11,·i1 ·1 Secundum autem duritiam tuam et impoenitens cor, theM1H1riz11s tilii irnm in die ira e et revelationis j usti judicii Dei. Rom.
11, ·l·
.1 l•:,:cc sto ad os ti um et pulso. Apoc. Ili, 20.
' l :11j11s Dominus aperuit cor, intendere his quae diceban\lll' 11 l'11l1lo . .-kt. XVI 1 14.
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peccador, v. ~r. a respeito da esmola se diz: •Redime os teus peccados com a esmola)) t ;
(G) por occasião da tribulação, como se vê do
exemplo do filho predigo que, morto de fome, pen2
sou em voltar para casa do seu pae •
(d) finalmente, em artigo de morte, porque então
·. a graça actual é absolutamente necessaria ao peccador; mas Deus nunca nega a graça nas occasióes necessarias; logo.
84. Do que fica dieta se deixa entender o que
devemos julgar a respeito da assersão muitas vezes repetida pelos oradores sagrados, que é determinado o numero dos peccados que Deus tem intenção de perdoar, que é certo o numero das graças que decretou conceder, alem do qual nada tem
a esperar; porquanto, estas palavras entendidas
n'um sentido absoluto, oppóe-se á d rntrina commum, segunda a qual, emquanto vivem, podem
trabalhar para a salvação, e porisso, deve ser regeitadas. Deve comtudo confessar-se que, segundo
a lei commum, ficam privados de graça mais copiosa os que abusam da graça, demorando deliberadamente a sua conversão, ou commettendo frequentes vezes peccados graves, e que elles proprios
se expõem ao perigo da eterna condemnação, podendo morrer no seu peccado, dispondo-o Deus
assim 3 •

:\
:1
J

111. Quanto aos infieis adultos

1
!1,11

i1'

li
J

uns positivos que ouviram, na verdade, sufficientetemente o Evangelho, mas não quizeram crer ou
perderam, por sua culpa, a fé que receberam como
os apostatas; outros negativos os quaes, na verdade, nunca ouviram sufficientemente foliar a respeito da fé, como os Indios na America antes de
ser prégado o Evangelho n'esta região •'.
..86. Tlzese: fi to.dos os infieis aõulfos quer pos1flvos, quer negaf1vos, se õão algumas ve~es graças pelo menos remofamenfe sufficienfes, para poderem converter-se á fé.
. .E' certo, contra os Jansenistas e os rigiJos Calvinistas e Lutheranos, que affirmam, que não se
concede nenhuma graça aos infieis ; e alem d'isto,
contra alguns antigos theologos que affirmavam
que aos infleis negativos tambem se não concede
nenhuma graça.
8 7. (A) Escript.
(a) ~o t.ext? ~m que se declara que todos os
homens md1scnmmadamente são chamados á gra~u e á salvação: ccElle mesmo é propiciação pelos
nos ws peccados, e não só pelos nossos mas tambern pelos de todo o mundo)> 2.
Segundo estas palavras, Christo não só satisfez pelos Infieis, mas tambem por todos os outros·
l~as debalde satisfizera por todos, se os infieis nã~
tiveram a graça pela .qual poderam ser salvos; lo-

go.
(b) Segundo os textos que especialmente. comprehc~?~-~os infleis: ccDem: quer que todos os
1

85. Os infieis adultos são de duas especies:
Peccata eleemosynis ·redime. Dan. IV, 24.
2 Luc. XV, 17.
3 Esta verdade expõem-na eloquentemente Bourdaloue, Sermon pour le Lundi de la Semaine; Sainte, sur le Retardement de
la Pénitence; J. H. Newman, Discourses to mixed Congregations,
disc. II, Neglect of divine calls and warnin~s.
t

A respeito dos Protestantes e d'outros herejes não dis-

DUt111:nos ''X professa.: por.quanto, entendem-se sob o nome de

1Hf1111.~ • .uhrnçando a mfidehdade tomada no sentido lato tambem
111 hcrl')cs ~ <?s _apostat~s; todavia, estão em melhores condições
1.111 qt1: os t1.11i~.1s, e as.s1.m .rodem receb~r mais facilmente a graça.

lpsu c:;t pro1~1t1at10 pro peccat1s nostns non pro nostris
f.l.111111 t1111111m, scd et1am pro totius mundi . I Joa. LI, 2; Cf. Sap.

i\1 1 ~4; Ju.1. 1, !J.
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homens se salvem e cheguem ao conhec~mento da
verdade» !. ; estas palavras incluem m~mfestamen
te os Infieis, tractando-se dos que prec1~am de chegar ao conhecimento da verdade, e ponsso de converter-se para a fé 2; e porisso se convertam para
a fé mas os infieis não pódem salvar-se sem a graça ; logo.
l
N~
. Confirma-se pelas palavras do ~post,o o : « . ao
ha distincção de Judeu e de Grego (isto e, d~ fieis e
infleis), porque quanto é senhor de todos, :1co para todos os que o invocam)) 3 ou pro.mpt~ a dispensar
todas as graças a todos os que o mvocam.
(B) Pela Tradição.
.
Alexandre VIII ( r 690) condemnou a segmnte
proposição de Arnaldo : <<Os Pagãos, Judeu~ e herejes não recebem absolutament~ ne~hu:U mftu.xo
de Jesus ChristO >>i., cuja contrad1ctor~a e a segu~n
te : «Os Pagãos etc. recebem de Chnsto algum mfluxo da graça)>5. (De11:z_ing. 1162).
(C) Ratão Theol.
.
,
Em vista do que fica dícto no 7r. ~e Deus (n.
I 27), Deus quer sinceramente ª. salvaçao ~e to~os
os homens, ainda mesmo Infie1s ;~mas nao pode
querer sinceramente a sua salvaçao, sem lhes serem conferidas as graças, pelo menos as remotamente sufficientes, sendo taes graças absolutamente necessarias para a salvação ; logo
· Omnes
·h-·ommes
·
vu lt salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire. 1 Tim . II, 1·
. d'fli d'este texto no Tr de Deo
2 Vê a expos/iªº mais 1 usa
2
11
3
(n. r 3o)
(i. e.,
et
lis), nam idem Dominus omnium, dives in omnes qu1 mvocant t 1

N:i e~:rJí~ti~~~i~ J~~re\n~t ~/~ci

4Ro;a·g;~i, I J~drei, hreretici nullum
Chris~o w:;:dim~tc . aliquem influxum

lum.

Christo.

fid~l~s infid.~-

omnino accipiunt a Jesu
(seu gratiam) accipiunt a

88. O modo-porque a graça se corijere.
(A) Quanto aós infieis positivos, é facil de entender, como pódem receber a graça, pois basta
. que Deus chame á memoria os motivos da sua fé,
que antes lhes foi ensinada, e mova piedosamente
a sua vontade a assentir a ella.
(B) Quanto aos infi.eis negativos, Deus poderia,
na verdade, illiminal-os, immediata e miraculosa.mente, mas, segundo a opinião commum, procede
assim 1:
(3) Segundo o que fica dicto, os infieis pódem,
pelas suas proprias forças, observar os preceitos
mais faceis da religião natural; se assim o fizerem,
Deus, não por justiça, mas por misericordia, lhes
dará o auxilio gratuito ou a graça sobrenatural
quanto ao modo, para cumprir os preceitos mais
difficeis da lei natural.
(b) Porém, se por algum tempo notavel observarem a lei natural, Deus por méra liberalidade, mas
com certeza, dar-lhes-ha a graça da fé, quer por
meio da illustraçã'> interior, quer por algum prégador, de maneira que possam conhecer todas as verdades necessarias de necessidade de meio para a salvação 2 Esta doutrina póde colligir-se da Encyclica
1 Ensinaram alguns theologos que Deus só d' um modo ger•I provê á salvação dós infleis, emquanto preparou para todos,
n1 meios de lhes poder ser prégada a verdadeira fé pelo ministerln dos outros hom ens, mas de maneira que se, per accidens, aconIDCcr que se não préga a verdade~ra_fé , .nada mais ra~a para poderem sulvar-óe. Comtudo, esta op1mao e commumss1mamente rerrovndn porque não parece bastante consentanea com a vontade
alncoru de salvar todos. Além dos auctores já citados, vê Buccero"11 Commentarii de Auxilio sufficienti infidelibus dato, ed. 1809,
r, ·I · ~ ; E. Dublanchy, De Axioma te Extra Ecclesiam nulla sâ11111 1~95, p. 123 e seg.; Amer. Ecclesiastical Review, Dec. 1895,
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trh11~, d11ctum rationis naturalis sequeretur in appetitu honi et fuIA 1111111 1 l'~rtissinw cst tcncndum, quod Deus ei ve] per internam
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possam conhecer a Deus, participarão do destino
dos. meninos; porquanto, pódem ser equiparados
aos infantes, por carecerem do uso da razão. D' aqui
se segue, que nenhum infiel é condemnado senão
por~sua propria culpa, pois, se tomaram por guia a
raza~, de pouco a pouco, chegariam á fé e á justificaçao. Deve, com tudo, confessar-se que aos infieis
são concedidas graças muito menos abundantes do
que aos christãos; porquanto, posto que Deus não
faça accepção de pessoas, no sentido de que não
offende os direitos de ninguem, comtudo não destribue com egualdadc os bens naturaes ou sobrenaturaes. Porquanto, em qualquer sociedade deve haver sucordinação de superiores e inferiores : porém, uma tal subordinação, requer desegualdade nos dons, quer naturaes quer sobrenaturaes.
89. 3.º Corollarios.
Do que fica dieta é facil de én tender o sentido
c1:i que deve tomar-se o axioma theologico : cc Deus
nao nega a sua graça a quem Jat o que está da sua
parte» 1•
(8) Aquelle :que faz o que está na sua mão seff"n.do as forças d~ sua nat11reta, Deus, não por
Jltst1ça, nem]por disposição positiva, mas por be-

de Pio IX, de 10 de agosto de 1863: «Nós e Vós
conheceis muito bem, que aquelles que laboram
em ignorancia invencivel ácerca da nossa sanctissima religião, e que cuidadosamente observam os
preceitos insculpidos por Deus nos corações, promptos a obdecer a Deus, passam uma vida honesta e
recta, · pódem, pelo auxilio da divina lut e graça,
conseguir a vida eterna>> 1 .
(C) Porém1 quando os infieis foram ac;;sim illuminados, pódem, com a graça sobrenatural de Deus,
fazer um acto de contricção perfeita ou de amor
perfeito de Deus, e n'aquelle acto se contem implicitamente o voto do baptismo ou o baptismo de
desejo, porque qu erem, na verdade, receber todas
aquellas coisas, que se requerem para a salvação,
e por este modo conseguem a graça da justificacão.
' (d) Porém, se alguns adultos d'entre os infieis
não attingem o uso sufficiente da ratão, pelo qual
geret». D~ Verit. q. 141 a. ll, ad 1. Isto,.mesmo tambem o ensina na 2 d1st. 28, q. umca, a_. 4, ac~ 4. Encontrará s O~ltras auctoridades citadas em Bucceronz, ob. c1t. p. 11-12 . -Ensmam alguns
que se não requer o mesmo acto de fé, mas que basta a disposição positiva e habitu al para crê: as verdades que Deus ~alvez revelara e para observar os prece~tos que promulg_ar.i: ; a~s1r;i F_reppel, S. Justin, Paris, 1869, p. n4-33 1. Esta. opmrno e d1ffic1l de
conciliar com o que ensina o Vaticano (sess. III, cap. 3) sobre
a necessidade da fé, como muito bem o adverte Dublanchy, ob.
cit. p. 128. Mas póde dizer-se que, existindo esta disposição, o
act~ de fé já se torna facil; porquanto, primeiramente muitos
Acatholicos, como Protestantes, Judeus, Mahumetanos e outros,
ainda mesmo pagãos, adm ittem alguma revela ção, e porisso pódem
crêr com fé sobrenatural «quia Deus est et inquirentibu s se remunerator sit»; Além d'isto, todos os que conhecem a ex istencia
do Ente Supremo, pódem ouvir interiormente a vóz de Deus, o
que basta para fazer acto de fé.
.
1
Notum nobis nobisq ue est eos qui invincibili circa sanctissimam nostram religionem _ignorar;itiâ laboi:ant, quiqu~ naturalem legem ejusque prrecepta m omrnul'.1 cord1bu s a Deo msculpt.a
sedulo servante s 3 Deo obedire parall, honestam recta mque v1tam agunt, posse divinae lucis et gratiae opera11te virtute, <et~r·
nam consequi viw1n ,
·

.1•

Fa~~enti quod in se est Deus non denegat gratiarn.

Um

\Ili nx1.oma Jª se e?contra nos Padres quanto ao sentido; assim v.

Mr· lsr~oro 'Pelus1?la (f. a. 412) escreve: «Qui enim omnia qure
ln K<l s1tt~ sun~ ad_implet, Deu.s ipse ~enigr:e annuit» (Epist. 1. V,
11r. _.~S~l), por 1.;0nsenso unarnme, for ncceno pelos theologos e é
li~tc1r1111H:ntc consent~neo á r~zão. Mas nfo é entendido por todos

n um º·

'l'! cs mo se n.t1?0, ens1r;iando alguns que por quod in se
Kl!ímfica ex vzrzbus gratzae, e que para outros se significa ex
11i1•(h11,, 11af11rae, posto que a graça se não obtenha do mesmo modo p~lns obrns n~turaes que pelas sobrenaturaes : porque as
rir.ln11mns t~c maneira nenhuma i:nerecem a graça, em vista do que
lh11 dito. Sobre esta. controv.ers1a, vê Salmcznt., de Gratiâ, disp.
Ili, li . 1.~11 l: se~.; 1J1lluart, d1sp. !II, art. 7 ; Suare:;, !. IV, c. 1:1
1 •1•14 . i ,\!,1nd/,1, n. 848; Bucceroni1 ob. cit. p. 12.
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neplacito gratuito, concede graças actuaes pelas
quaes se pôde obter a fé. Porém, as obras naturaes
não pódem, na verdade, merecer a graça, mas dispõe negativamente para a graça, removendo o abice, isto é, o peccado 1•
(b) A'quelle que faz o que está da sua parte,
sob o influxo da graça actual, Deus com certeza
lhe concederá graças actuaes, para poder prepararse para a justificação, porque aquelle que assim
obra, de congruo, merece novas graças actuaes,
como abaixo se dirá.
(C) A quem faz o que está da sua parte com a
graça actual, e que põe a ultima disposição requerida para a justificação, Deus concede-lhe a graça
justificante ou habitual, que, n'este caso, o agente
merece egualmente de congruo em virtude do que
diremos quando tractarmos do merito.
IV. Quanto aos meninos

90. r .º Deus, quanto está da sua parte, lambem
preparou para os meninos; que morrem no seio maternal, antes de poderem ser baptisadl>s, os meios
su.fficientes para salvai-os.
E' opinião commum. Porquanto, em vista do
que fica dito no Tr. do Verbo Encarnado, Christo
morreu, não só pelos adultos mas tambem pelos
meninós, porém debalde teria morrido por elles,
se não lhes tivera preparado os meios, por onde
1 Molina (Concord. lib . arbit. q. i3, disp. q. 14, a. 13,
disp. 10) expõe a coisa de outro modo, isto é, como se se realisar a um pacto entre Deus e Christo, de maneira que aquelle qu e fizer o que esta na sua mão, segundo as forças da natureza, consiga infallivelm ente a graça, mas uma tal exposição é r egeitada po r
muitos, por carece r de fund amento solido ç ~t;: r nociva á gratuidade da sra~a.
.
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se lhes podessem applicar os fructos da sua mesma
paixão; logo.
9 r. 2.º E', porém, difficil de explicar o modo
porque se lhes appliquem estes meios:
(A) E' certo que Deus, ao menos remotamente,
preparara a todos os meninos meios de salvacão
qL:a~do e.stabeleceu o meio de destruir o pecc~do
ongmal, isto é, o sacramento do baptismo na Lei
Nov? t; porisso, que um tal meio, ex se, pode ser
apphcave~ a todos, e se, de facto, não é applicado
a alguns, isto pro~ém de causas naturaes, das quaes
Deus, como provisor universal, não é obrigado a
impedir, por meio de milagres, a sua forca e effeito .
'
E, na verdade, para mostrar a sua vontade salvadora, basta que estabelecera os meios que deviam ser applicados pelos outros, dependentemente das leis da natureza.
Illustra-se com um exemplo: se um medico encontrasse um remedia efficaz para curar uma enfermidade, e empregasse os meios appropriados,
para poderem ser adquiridos em toda a parte do
mundo, com razão se diria que este dera a todos
os homens, ao menos remotamente, remedia contra a enfermidade, posto que de facto não fosse acddcntalmente applicado a todos.
92. (B) Ensinam, além d'isto, alguns theologos que a salvação d'aquelles infantes está na mão
dos paes, no sentido de que, se os paes, por uma
pttrtc, observassem as leis da prodencia vives11em sobriamente etc., e por outra parte, ;rassem
como dl!vem, poderiam obter que estas creanci.'

Onde o E va ng~lho n~o . foi sufficientemente promulgado,
de salvação empredo Baptismo, n. 3g.

~ 11111110 provave~ qt~e ainda v1g~rem os meios
1&11110~ 111111.:s de Christo, como diremos no Tr.
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nhas vivessem sempre até receberem o baptismo.
Esta opinião não contraría nenhum dogma, mas
por outro lado não pode provar-se por argumento
algum positivo.
Outros poucos, com Caetano, accrescentaram
que os infantes podem salvar-se sem baptismo, pela fé e orações dos paes 1: mas esta ultima opinião
pão é segura, e por mandado de Pio V foi expurgada das obras de Caetano, publicadas em Roma.
Seja o que fôr, os paes podem ser exhortados
a orarem fervorosamente pelos infantes que hão-de
nascer, e assim obterão para elles a graça do baptismo, quanto puder ser.

iheranos e Calvinistas, affirmam que a vontade do
homem lapso, sob o influxo da graça efficaz, não
é livre, mas é semelhante ao tronco ou uma estatua sem vida, que se move extrinsecamente de
maneira que a graça efficaz é verdadeiramente necessitante. Ora isto fluc naturalmente da corrupção
total da natureza humana que elles defendem. Por-.
isso, Luthero diz (Assert. art. 36): ((O livre arbitrio é fixão nas coisas, é tztulus sine re, porque não
está na mão de cada um o pensar alguma coisa de
bem ou de mal ; mas todas as coisas. . . acontecem por necessidade absoluta)) 1 • Todavia, alguns
Lutheranos regeitam hoje abertamente esta doutrina. Porem, tambem os Calvinistas d'hoje seguem
que a graça é inteiramente insuperavel e que nem
porisso o homem é livre da necesssidade interior,
sob o influxo da graça, posto que seja livre da
coacção 2 • Negam alem d'isso que haja alguma
graça verdadeira e meramente sufficiente: porquanto, sendo a nossa vontade como que vã, toda
a graça, que não é efficaz ab intrínseco, é insufficiente e impotente para movei-a.
A mesma coisa ensinaram substancialmente os
Jansenistas,:isto é, distinguindo uma dupla deleitação, uma terrena, que não é outra coisa mais do
que a concupiscencia e a outra celeste, que nasce da
graça, seguiram que o homem lapso se move necessariamente pela deleitação vencedora, e que
porisso, a graça, que se chama sufficiente, é realmente ínsufficiente e até nociva, sendo occasião de
peccar. Temos, pois, urna dupla proposição contra este duplo erro.

Art. IV. Da concordia da graça com o
livre arbitrio

Depois do que disputámos ácerca da natureza,
necessidade e dispensação da graça actual, é necessario que accrescentemos algumas poucas coisas sobre o modo porque a graça pode conciliarse com a liberdade. Porém, para distinguirmos as
coisas certas das incertas, refutaremos primeiro que
tudo os erros dos Protestantes e dos Jansenistas, e
depois exporemos os príncipaes systhemas dos theologos.
I. Refutam-se os erros dos Protestantes
e Jansenistas 2
93. Muitos Protestantes, principalmente os Lu1
A :nesma coisa ensinou Bianchi, Disputatio physico-theologica de remedio aeternae salutis pro parvulis in uteris clausis,
sine baptismo decedentibus, necnon Auctor dissertationis de lnto·Jerantiâ catholicâ, Taurini, 1868.
.
2
Cf. Suare:r, ·de Gratiâ, L V, e. 4; Bellarminus, de Gratiâ et
lib. arbítrio, 1. VI, e. 9 e seg.; 7'errone, de Gratiâ, n. 259 e seg.;
· Murray, de Gratia, disp. Vll, n. 1-98; Marre/la, n. 553; Palmieri, th. 39-48.

1

Liberum arbitrium est figmentum in rebus, et titulus sine

r1•, quia n11lli est in manu quidpiam cogit:ue boni vel mali ; sed
omni:1 de necessitnte ::ibsolutâ eveniunt.
2

Hodge_, System::itic theol., vol. II, 687.
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94. These I. ª : fi graça efflcaz não é necessi•
tante, mas o homem perrrtanece llvre, ainda mesmo
sob o influxo da graça efficaz.
E' de fé, segundo o Trid. i: «Se alguem .disser que o livre arbitrio do homem, movido e excitado por Deus em nada coopera, assentindo a Deus
excitante e vocante, pelo qual se disponha e prepare para obter a graça da justificação, nem pode dissentir, se quizer, mas como se fôra uma coisa inanimada, nada obra absolutamente, e se porta d'uma
maneira inteiramente passiva, seja anathema»,
(Sess. VI, cçin. IV).
95. r.º Prova-se (A) Escript.
(3) De si mesmo diz S. Paulo: «Pela graça de
Deus sou aquillo que sou, e a sua graça em mim
não foi vasia, mas trabalhei mais abundantemente
que todos elles; mas não fui eu só que trabalhei 2,
mas a graça de Deus comigo» 3. E n'outro logar,
accrescenta : <(Cada um receberá a sua recompensa
segundo o seu trabalho; pois somos coadjutores
de Deus)) 4 •
D'onde podemos argumentar assim : aqui trata-se, com certeza, da graça efficaz, a saber. da
graça que não foi vasia, mas obteve recompensa ;
1 Si quis dixerit liberum hominis arbitrium a Deo motum
et exci tatum nihil cooperari assentiendo Deo excitanti atq ue vocanti, quo ad obtin e nd a~1 ju s !1fi ca .ti o n~ s gratiam se disponat ac
praepa_re.t, neq1;1e posse d1ssent1re, st veltt, sed veluti inanime quoddam ~1h1l o ~~mo agere, .mereq:ie se passive agere. A. S .
2
Grau.a autem Dei sum 1d quod sum, et gra tia ejus in me
vac ua non .fu1.t, sed abundan tiu s i}lis omnibus laboravi, non ego
autem. O mc1so non ego é heb ra1smo pelo qual se significa não
qu~ Paulo sór;iente trabalhara, mas a graça de Deus com Paulo,
~ss1m como n 0~1t:o lo ga~ diz o me~mo Apostolo : cc Vivo autern,
iam .no~ eso; VIVI~ vero m me ChnstUS» (Galat. II, 20) : quibus
v~rb1s s1g01ficatur m Paulo, praeter vitam propriarn fuisse insuper
vltam Christi. Cf. Corluy, ob. cit. vol. II, p. 286'.
:i
Sed grafia Dei mecum. I Cor. XV, 10.
1 Unusquisque propriam mercedem accipiet secundum suum
laborem : Dei enim sumu s adjutores . J Cor. III, 8 .

porém: sob o influxo d'esta graça, Paulo tinha trabalhado livremente e mais abundantemente que os
outros; do mesmo modo tambem os fieis devem
trabalhar activamente; porisso, que são coadjuctores de Deus, ou segundo a força da palavra grega <1Uvepyo1, cooperadores activos; logo, não são necessitados pela graça.
.(b) Além d'isso, dize-se do justo que se salva, e
ponsso mesmo obteve a graça efficaz: e< Terá a
gloria eterna aquelle que poude transgredir e não
transgredm, fazer males e não os fez» i; logo, consta tambem, que aquelle que pratica o bem sob o
influxo da graça efficaz, podera transgredir ou fôra livre.
A mesma coisa consta dos preceitos, advertencias e ameaças, com que os homens são excitados
a !fugir do mal ou a praticar obras salutares, v. gr.:
((L.evanta-tc, tu que dormes, e surge dos mortos, e
Christo te illuminará >> 2 ; porquanto, um tal modo de
fallar seria mera irrisão, se aquelles a quem é dirigido não fossem fr<.rres'para fazer ou o mittir a obra
prescripta.
O que se ccnfirma pelos lagares onde somos
admoestados a fazer bom uso da graça : '< Exhortamo-vos a não receberdes em vão a graça de
Deus >> 3 ; porquanto, isto suppõe manifestamente
que nós podemos usar bem ou mal da graça, segundo nos agradar.
96. (B) Trid.
(3) Confes.sa o mesmo Calvino (Instit. XIV, 10),
1 Erit illi gloria aeterna, qui potuit transgredi et non e:st
transgressus, fac ere mala et non fecit. Eccli. XXXI, 10.
2
Surge qui dormis, et exsurge a mort uis, et illuminabit te
Christus . Ephes. V, 14 ; cf. Erech. XVIII, 3 1 ; Act. III, 19.
3 Exhortamur ne in vacuum gratiarn Dei recipiatis. lJ Cor,

~··
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que os Padres 'lhe eram contrarios: ((Deus, diz,
move a vontade, não do modo que se creu e ensinou por muitos seculos, de maneira que fique
depois á nossa escolha o obtemperar ou resistir, á
moção, mas executando-a>> t.
(b) Affirmando, porém, os adversarios, que
Agostinho lhe é favoravel, apresentemos um ou
outro testemunho dos seus escriptos.
Na exposição do Ps. 78, explicando as palavras,
•<Ajuda-nos Deus nosso salvadorii2, diz: (<Quando
não nos quer ajudar, nem é ingrato á graça, nem
tira o livre arbitrio. Pois aquelle que é ajudado,
tambem obra por si alguma coisa»3. E n'outro logar (Ep 2 1 5): «Fizémos quanto podéinos, com estes vossos e nossos irmãos; afim de perseverarem
na sã fé catholica, que não nega o livre arbítrio,
quer para a vida má~ quer para a boa, e nem o
eleva a tal ponto que lhe attribua o fazer alguma
coisa sem a graça ii "· Por este motivo, se houver
alguns togares duvidosos nos seus escriptos, devem
estes entender-se pelos mais claros.

97. (C) Rasão theol.
(a) Pertence á sabedoria de Deus mover os entes na ordem, quer natural, quer sobrenatural, segundo a natureza de cada um; mas a natureza do
homem é obrar livremente, segundo se ensina em
1 Deus, inquit, voluntatem movet non qualiter multis saeculis traditum est et creditum, ut nostrae postea sit electioms motioni aut obtemperare aut refragari, sed iliam efficiendo.
2 Adjuva nos, Deus salutaris noster.
3 Cum adjuvari nos vult, nec ingratus est gratire, nec tollit
liberum arbitrium . Qui enim adjuvatur, etiam per seipsum aliquid agit.
·
4 Quantum potuimus egimus cum istis vestris et nostris fra tribus, ut in fide sa nâ Catholicâ perseverarent, qu:r neque liherum
negat, sive in viram matam, sive in bonam : neque tantum ei tribuit, ut sine gratiâ valeat aliquid.

139

Philosophia; logo; Deus, deve mover livremente os
homens pela graça i.
(b) Alem d'isso, a graça, em vez de destruir a
natureza, pelo contrario, aperfeiçoa-a e nos concede o podermos merecer um premio sobrenatural;
mas se a graça tirasse a liberdade, destruiria a faculdade natural do homem, tirar-lhe-hia o poder
de merece:; pois onde falta a liberdade, nãp pode
haver mento, nem demerito ; pois como pode ser
remunerado ou punido aquelle que não poude deixar de fazer o que fez?
98. 2, 0 Resolvem· se as diffic.
(A) ~egundo a Escriptura, o homem pelo peccado
está espmtualmente morto; mas o morto de maneira
nenhuma pode cooperar para a sua propria resurreicão·
logo 2•
'
,
Resp_. Distingo a maior: o homem pelo peccado está parcialmente morto, concedo; totalmente, nego. Porquanto, no homem peccador, permanece tambem a vida, não só material, mas tambem racional· e até mes~ perdeu a fé, permanece
'
~o n ' aq~e li e que nao
o inicio da vida sobrenatural, a saber, a fé. E confessamos,
na verdade, que o homem, no estado do peccado, não
po~e faze~- nenhum acto sobrenatural, sem que seja prime1.r? excitado pela graça, po_rgue está privado da vida
esp~ntual, pel? menos da perfeita, mas quando é já prevc111do e movido pela graça actual, pode fazer uso das
suas faculdades naturaes, ou da virtude da fé, se n'ella
perm__ancce para fazer obras preparatorias para a justilicaçuo ; ~orquanto, a graça actual e, a fortior·i, a virtude da fe eleva por tal arte as faculdades naturaes, que
podem fazer ~ctos sobrenaturaes. Logo, tambem o pecc11dor, preve01~0 pela g1:acr_a de Deus, pode cooperar parll u sua propna resurre1çao.
1
Is.to expõe-no excellent~men~e. Angelicus Doctor ( 1. q.
1\11 n. H) com estas palavras : .. cum 1g1tur voluntas Dei efficacis1(111111 1~on sol um. scquitur quod fia_nt .ea quae Deus vult fieri, sed
y1111d co 1110.to frnnt quo Deus ea fien vult. Vult autern quredam
11111'1 11c,·css11no, q11'.cdam contingenter, ut sit o rdo in rebus ad
cu111p!c11u~1H11111 1m1~c1· s !"· L ê todo o artigo.
' Ass1111 l:lod;e, Systema'11c theology, II, 691-692.
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(8) Segundo a Escriptura o homem é verdadeira-

mente trazido pela graça: «Ninguem pode vir a mim,
se meu Pae o não trouxer» t; e, na verdade, aguelle
que é trazido não é livre ; logo.
Resp. O homem é, com effeito, trazido pela graça,
emquanto é movido, mas não no sentido de gue se lhe
impõe a necessidade, porquanto, no verso seguinte, o
mesmo Christo accrescenta 2 : ccTodo aquelle que ouviu do Pae, vem a mim» ; porquanto, somos trazidos
pela gráça, mas de maneira que, ao mesmo tempo, venhamos livremente para Deus. Realmente, o temor arrasta, a alegria arrasta, o desejo arrasta, as deleitações
arrastam, sem comtudo nos imporem a necessidade.
(C) Insistem. S. Paulo diz: <e Deus. . . opéra todas
as coisas em todos ... opéra em nós o querer e o acabar» 3; mas se Deus opéra todas as coisas, ainda mesmo
os nossos quereres, não fica Jogar nenhum para a liberdade ; logo.
Resp. Deus opéra todas as coisas, no sentido que
coopera em todas as nossas acções, mas não no sentido de que só elle opéra, pois S. Paulo diz no mesmo
logar: «Com medo e temor operae na obra da vossa
salvação 4 »; ha, portanto, duas causas que opéram a
nossa salvação, Deus e a nossa vontade, e uma e outra
causa coopéra livremente.
Notamos, alem d'isto, que o primeiro texto não vem
a proposito, tractando-se alli de graças gratis dadas.

99. 3.° Corollario: Porisso o homem pode e de. ve cooperar com a graça.
E' dejé, segundo o Trid.: «Se alguem disser
que o ímpio é justificado sómente pela fé, e que
de modo nenhum se torna necessario que elle se
prepare e disponha com o movimento da sua vontade, seja anathema)) 5 1
1 Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me traxerit eum. Joa. VI, 44.
2 Omnis qui audivit a Patre, venit ad me. Joa. VI, 45.
3 Deus ... operatur omnia in omnibus ... operatur in vobis
et velle et perficere. 1 Cor. XII, 6; Philip.II, 13.
4 Cum metn et tremore vestram salutem operamini. Phi-

l ip · n,5

12

s"1 quts·

ct·1xent
· so IAa fid e 1mptum
· ·
· ·fi
·
11A
JUStl car1 ... et nu a ex

Realmente, collige-se da Escriptura com toda
clareza, que o homem coopéra com Deus para
odos os actos salutares; porquanto
(a) a respeito de Deus dize-se: «Incline os nos:os corações para si, afim de que caminhemos em
odas as suas vias)) 1 ; e comtudo, accrescenta a res)eito da cooperação do homem : «Inclinei o meu
:oração para fazer as tuas justificações para sem)fe» 2 ;
(b) Deus abre, na verdade, os nossos labios para
>rar: «Senhor, abrirás os meus labios» 3 ; mas nós
>S abrimos : e< Abri a minha· bocca e attrahi para
nim o espiritOJ>4;
(C) Deus converte-nos para si: ccConverte-nos,
)eus nosso salvador» 5 ; mas nós mesmos nos conrertemos egualmente para Deus: ((Cogitei os meus
:aminhos e voltei os meus pés para os teus testenunhos )) 6 ;
(d) Deus cria em nós um coração novo: «Deus,
:ria em mim um coração puro li 7, mas nós devemos
:ooperar para esta creação: «Fazei para vós um
:oração novo e um espírito novo)) 8 •
E', pois, permittido concluir com S. Agostinho:
'Aquelle que te fez sem ti, não te justifica sem ti.
l

nrte nece~se esse eum sure voluntatis motu praeparari atque dis•oni, A. S. Sess . VI, can. 9.
1 lnclinet corda nostra ad se, ut ambulemus in univer&is
fü ejus. 11! Reg. VIII, 58.
2
lncl1nav1 cor meum ad faciendas justificationes tua~ in
~tcrnum. Ps. CXVllI, 112.
a Domine, labia mea aperies. Ps. L, 17.
1 Os meum aperui et attraxi spiritum. Ps.CXVIII, 131.
b Conve'rte nos Deus saiu ta ris noster. Ps. LXXXIV, 5.
8 Cogitavi vias meas, et converti pedes meos in testimonia
.111. 'Ps. CXVIII, 59.
7
Cor rmmdum crea in me, Deus. Ps. L, 12 .
" l"acite vohis cor novum et spiritum novum. E7eck. XVIII,
l1
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Fez-te sem tu o saberes, justifica-te, querendo tu)) 1•
(Serm. 15 de Verb. Apost.)
ioü. These: :i>á-se no estado presente a graça
verõadeira e relativameqte sufficiente, a qual na
verdade, coqfere verdadeiramente o poder de obrar
actos sobrenaturaes e por nossa culpa carece do
seu effetfo.
. .
E' de fé, contra os Protestantes e Ja~s~.mstas,
em virtude da condemnação das propostçoes de
Jansenio, abaixo ll. 102.
.
Dize-se, cc verdadeira e relativamente suffic1 ente»~ para assim se provar, que uma tal gra_ça é sufficiente, e não só em si, '.l1as tambem relativamente
á pessoa a quem se dá, ou ás circumstancias em
que se dá.
1o1. Escript.
(A) Esta verdade é illustrada por !saias 3, com
a comparação da vinha que o Senhor plantou e
cultivou cóm exquisita sollicitude, e a qual, corntudo, em vez de uvas, só produsiu cachos _bra~ios;
depois applicando a comparação ao povo 1uda_1co,
introduz a Deus, fallando assim: ccO que devi eu
pois fazer mais á minha vinha que não fizesse? Por
ventura esperava eu que; em vez de uvas produzisse cachos bravios» 4? D' onde pode mos argumentar
assim: aqui tracta-se, concerteza, da gr~ça meramente sufficiente, sem q.Je de facto, sortisse o seu
effeito, mas uma tal graça exhibe•se, não só como
verdadeira e relativamente, .mas tambem como
abundantemente sufficiente, como consta, quer da
comparação da vinha que Deus cultivou com todo
Quite fecit sinete, non te justtficat sinete. Fecit nescientem, justificat volente!D.
.
2 Ver e et relatzve sufficiens.
3
Isa. V, 1-7.
.
.
e ·4 Quid est quod ultra debu1 facere ".mere mere et non teci r
An quod exspectavj ut fa çeret 1.lvas et fec1t labrusc<1s ?
t

•

o cuidado e sollicitude, quer pelo facto de Deus tomar os mesmos Judeus como juízes, para dizerem,
se podem, que outro auxilio mais poderoso lhes
podéra dispensar; logo, dá-se graça méra e comtudo verdadeiramente sufficiente.
Confirma-se com estas e outras semelhantes
palavras: ((Chamei-te e não quizeste vir; estendi
a minha mão e não houve quem olhasse para ella;
despresaste todo o meu conselho» 1 ; portanto, aqui
tracta-se da graça, que careceu de effeito, mas sómente por culpa d'aquelles que não quizeram usar
d'ella.
(B) Nem são menos urgentes as proprias palavras de Christo: cderusalem, Jerusalem, quantas
vezes cu quiz reunir os teus filhos, assim como a
gallinha junta os seus pintos sob as suas azas, e tu
não quizeste» 2 •
Aqui tracta-se, pois, da graça, meramente sufciente, que não obteve o seu effeito ; e, na verdade, a mesma graça exhibe-se de tal maneira sufficiente, que é comparada ao auxilio, certamente exi.:ellente, com que a gallinha protege os seus pintos, e a inefficacia da mesma é sómente attribuida
ú vontade humana «et noluisthi; logo.
102. 2.º

Tradic.

(A) Foi condemnada como heretica a seguinte
proposição de Jansenio: «Alguns preceitos de Deus
são impossíveis aos homens justos que querem e
se cxforçam por' cumpril-os: tambem lhes falta a
Hn11;a pelos quaes se lhes tornam passiveis>' 3.
i- Vocavi et renuistis; extendi manum meam, et non fuit

~lllÍ uspiceret ; despexistis omne consilium me um.

14-:15.

.

.

Proverb. I,

.

.Jcrusalem, Jerusalem ... quoues voluz congregare fihos
11111.•1 1 <ptemadmndum ~allina congregat pullos suos sub alas, et
1111/111.~11. M.111. XXII!, .i7.
J Aliljllil Dei pr.ecepta hominibus justis. volentibus et CO•
2
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E', por tanto, de fé a proposição contradictoria, a saber: não lhes falta a graça, pela qual os
preceitos se lhes tornam possíveis, ainda mesmo
segundo as forças presentes que teem; porém, uma
tal graça, á qual se resiste, é meramente sufficiente.

quiz juntar-vos e não quizestes)) 1 • Além d'isso, muitos
dos textos referidos não tractam da graça, mas da vontade de Deus que determina absolutamente alguma coisa, como claramente se vê do contexto.
. (8), pbj~cta-~e, em seg_undo lagar, que a graça suffic1entee muttl, nao produzindo nunca o seu effeito.

Resp.:

Foi tambem condemnada uma outra prop'Osição: «á graça interior não se resiste nunca)) t. Ha
por conseguinte alguma graça interior á qual se
resiste ou que é meramente suffiéiente.
(8) Do mesmo modo Alexandre VIII condemnou como falsa seguinte proposiçã o~ «A graça sufficiente ao nosso estado não é tão util quanto é
perniciosa, de maneira que ... possamos pedir: da
graça sufficiente livra e-nos Senhor, etc.)) 2 (Den{ing. 1163).
1 o3. Resolvem-se as objecçoes.
(A) Objecta-se qu e na E scriptura ha muitos textos,
dos quaes é permittido concluir que a graça é sempre
efficaz v. gr : «quem resiste á sua vontade >i 3 ? ccA palavra que sahir da minha bocca não voltará para mim vasio, mas fará tudo o que eu quiz )) 4 • Logo não se dá
graça meramente sufficiente.
Resp .:
Os textos citados e outros semelhantes, talvez que
possam provar que algumas graças são efficazes, e que
D_:us póde, se quizer, mudar os nossos corações; mas
nao provam de modo :algum que todas as gracas que
confere, conseguem o seu effeito; mas pelo pelo contrario, a Escriptura suppõe m anifestamente que nós podemos resistir ágraça: «Chamei-vos e'não quizestes vir ...

nantibus, secundum prresentes qua s habent vires, sunt impossibilia : deest quoque illis gratia, quâ possibilia fiant .
1 Interiori gratire nunquam resistitur.
2
Gratia sufficiens statui nostro non tam utilis quam perniciosa est, sic ut . . . possimus petere : a gratià sufficienti libera nos
Domine .
3 Voluntati ejusquis resistit. Rom. IX, 19.
4 Verbum quod egreJietur de ore meo, non rev ertatur aJ
l'lle vacuum1 sed faciet quaecumque volui. Isa. _L V, 11,

(a) A graça sufficiente não é inutil, mas um verdadeiro beneficio, dando a potencia de obrar : se de facto
não produzir o effeito intentado, isto deve attribuir-se
sómente á vontade perversa do homem.
· (b) Além d'isto, posto que não produza o acto salutar intentado por Deus, desperta comtudo illustracões
no entendimento e desejos piedosos na vontade, 'que
são ~om~ q~e a _preparação para a conversão, e porisso nao sao mute1s.
(C) Insisto : E' insufficiente a graça que não póde
traduzir-se em acto, senão vier àepois d' el!a uma outra,
isto é, a graça efficaz ; mas succede assim com a graça
sufficiente.
Os ,"violinistas respo11dem, que se não requer uma
nova graça, para que a primeira produza o seu effeito ,
mas que a graça suffic1ente se ~orna efficaz pelo livre
consentimento da noss a vontade.
Segundo os Thomistas e Congruistas requer-se, na
verdade, uma outra graça, além da sufficiente; porém,
esta offerece-se a todos aguelles que não lhe oppõem
nenhum obstaculo, de maneira que está verdadeiramente no p9d_er do homem. ~,?go, a~mitta-se '? systema que
se adm1tt1r, a graça suffic1ente e verdadeiramente util.
§ II. Expõe-se os systemas dos theologos

104.

E~stado

catholicos
da questão.

~

Vocavi et rerrnistis .. . volui congregare, et noluistis.
A historia ~· esta controver~i~ !e-se em H . Serry , O. P .,
Congregauonum de Aux1!11s; Afeyer, S. J. , Historia
Consregnt. de divinre grat . auxiliis; Billuart, O. P., de Deo
diss . V, a . 6. ~ 8 i Sardagna, S . J. apud Mar:rella, de_ Gratià'.
p. 4.97 .e seg . ;_Dummermuth, O. P., S. Thomas et ~~cr;ma prremotioms phys1cre; Schneeman, S. J., Controv. de dtvma Gratiâ ·
Ga_yraud, O. P., Thomisme et Molinisme; Regnon, S. J. Ban~
ne~iunisme et Molinisme.
·
'
l'heolo~ia DofJmflti~a-VQI , V
Hl
1

•
2.
H1~torta
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Todos os theologos admittem uma certa distincção entre graça sufficiente e graça efficaz : a
primeira basta, na verdade, para podermos obrar
sobrenaturalmente, mas de facto, emquanto permanece meramente sufficiente, não obtem o seu
effeito: porém a segunda tem connexão infallivel
com o effeito.
Em segundo logar, todos concedem que a nossa vontade, sob o influxo da graça efficaz, é livre.
A questão versa, portanto, sobre o modo como a
nossa liberdade póde conciliar-se com a efficacia
da graça.
Tem havido muitos systemas sobre este ponto,
e os principaes d'elles são o Molinismo, afim do Congruismo e· do Thomismo, que é affin do Agostiniamsmo.
Os primeiros germens d'esta controversia foram semeados na Hespanha ( r 58 r) quando Bannez,
O. P., combateu as theses theologicas de Prudencio de Montemor S. J. A pugna tornou-se maiS'
ardente, quando Molina publicou, no anno de 1 588,
o seu famoso livro da Concordancia do livre arbítrio com a graça; a questão foi levada ao Pontifice Clemente VIII, que, para harmonisar a contenda,
estabeleceu, em r Sg8, a Congregação especial dos
Ainilios.
Por nove annos foi a questão acrimoniosamente disputada em presença dos Consultores e Cardeaes 1; Clemente VIII, antes de proferir a sentença,
morreu, e Paulo V, seu segundo successor, publicou
um rescripto em 1 606, em que declara especialmente duas coisas :
L A historia abbreviada d'estas Congregacões vê-se em
MQ11tagne, de Gratiíl1 diss. X. T!ieo!. cur$. X, p'. 370 e sei;.

147

(a) Quem cm tempo opportuno havia de publicar declaração ;
(b) que no entretanto, não era licito accusar
uma das duas partes de heresia, ou pôr qualquer
nota de censura á outra.
. Porém, a sentença foi-se addiando cada vez
mais,. e o S. Pontifice morreu antes de poder promm~1al-a. Portanto, a questão permanece ainda
por Julgar, e um e outro systema póde livremente
defender-se.
I. Molinismo e Congruismo
1 o5.

t

r .º Expõe-se o Molinismo:

(a) A graça sufficiente não differe intrinsecamente da graça efficaz, mas só extrínsecamente : porl!Uc a mesma graça pode ser sufficiente ou efficaz :
e n?eramente sufficiente se a vontade humana lhe
resiste; será, porém, efficaz se a vontade humana
.
. n ' ella. Portanto, uma
' e a mesma graça;
consentir
pode ser meramente sufficiente n'um e efficaz n'outro ; e até uma graça menor pode ser efficaz n'um
cmguanto que uma graça maior pode ser mera~
mente sufficiente n'outro.
.(b) Comtudo a graça efficaz é um beneficio
maior do que a graça meramente sufficiente; porquunto,. Deus, desde toda a eternidade, previu que
lllC se der a graça A a Pedro elle consentirá· mas
,
'
' .
11c se. l :1 cr a graça B, Pedro não consentirá ; porq uun.to, qt!ando Deus dá a Pedro a graça A, que
prcvc havia de ser efficaz, esta graça é com certe>:n um beneficio maior do que a graça B que pre,

1

1111,111.~
11111'11,

<:L.

,
Mofi11a, Concordia; Lessius, de Gratiâ efficaci et ded1v11m;', M,1'í'ief!,!• n. <i58 e seg.; Hurter, 11. 124eseg.· Pal-

th ..~:' e s'"~·; lepe, n. 165 e seg.
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vê havia de ser meramente sufficiente. Assim Mo. fina, Lessio, e muitos theologos da Companhia e
outros. 1
106. 2.º Expõe-se o êongruismn: A graça sufficiente não differe intrinsecamente da graça efficaz, mas em razão do modo com que nos affecta :
porquanto
.
(3) a· graça efficaz, que tambem se chama congrua, é a que se accommoda, por tal arte, ao engenho do homem e ás circumstancias do logar e do
tempo em que versa, que a vontade, com c@rteza,
e todavia livremente consente na mesma .
(b) Porém a graça sufficiente é a que não se accommoda com tanta perfeição ao engenho do home~ e ás circumstancias em que versa, de maneira que, de facto, mas livremente a vontade lhe resiste . Assim Suarez, Bellarmino, Vasque{ e outros
muitos theologos da Companhia de Jesus que, depois das Congregações dos Auxílios, entenderam
que deviam mitigar o systhema de Molina. ~ .
107. Prnva-se um e outro systhema: (A) Escnpt.
. (a) Lê-~e em Matt. XI, 21: «Ai de t). Cornzain , ~ide
Bethesa1da, porque se, em Tyro e S1doma, se tivessem feito as virtudes que :;e praticaram no meio de vós,
3
teriam outr'ora feito penitencia na cinza e no cilicio» •
D' aqui argumentamos assim: Christo reprehende os Ju.
deus por não terem f~ito peniten~ia sob o influ::co da &ra·
ça, que teria convertido os T y nos, se lhes nvera sido

ti

1
Tepe, (r1 . 1 ~8) resume n'estas _palavras a doutrina d~fon~
dida pela Companhia de Jesus : "Gratta efficax est a) natura sua
repudiabilis; b) efficax efficacià virtutis ex se ipsâ; e) efficax efllcaciâ connexionis secundario ex consensu ; d) efficax efficaciâ infallibilitatis ex scientiâ mediâ; e) non semper entitative melior
quam sufficiens ; j) sempeT tamen moraliter melior quam suíliciensn.
2 Suarer, de Gratiâ, liv. V ; -Vasquer, in r. 2, <lisp. 189, e.
14; Bel/m·minus, ob. ci.t. liv. I_, ~. 12. .
:
. .
.
3
Vre tibi Corozain, vre t1b1 Bethsa1da, quia s1 111 1 yro <'1
Sidone factae essent virtu te s, quae foctae sunt in vobis, in êÍn crc
çi'liçio olim poeniten.tiam e9ismn .
.

concedida ; por~m ist~ suppõe manifestamente que a
mesma graça, num, e suffic1ente n'outro é effic"7 .
logo.
'
'
"" '
d ~b) O :nesmo Ap~stolo e;Xhorta os Corinthios, dizeno . ((Exh~ortamos-vos .ª nao receberdes a graca de
Deus em va?» ; porem, isto suppõe que a mesma , ra a
pode ser vasia ,?u meramente sufficiente ou effica1. ;~og~.
Alem d J~so,. Deus. cm !saias (V, 4) diz: (( O ue
dcyia eu :azer .ª ~mha VInA? que lhe não fizesse? Esiere1 que produzisse uvas e so deu fructos bravios.2» Mas
um tal mo_?o de fallar m<?stra que a graça se não torna
efficaz senao p elo consentimento livre da nossa vontade.
(8). Tradz c. Segun?o º. Trid. que declara, que a
nossa ~ontade pode d1ss~nt1r, _se quizer, ainda mesmo
sob o 1r:fiuxo .da gr~ça ~fticaz (acima, n. q4); porque isto suppoc que a efücacia da graca provém do consentimento.
·
·
(C) Rasão. theol. : deve admittir-se aquelle systema
que salva a liberdade humana e a efficacia da raca.
mas o systema que exposemos
g , '
(a) salva_ a liberdade humana; porquanto, a raca é
efficaz precisamente porque a vontade adhere lifre~en
te a ella; por consegui.n_te, a graça não destroe a liberdad5, ~as antes a auxilia,. c_omo se mostra pela comparaçao: quan_do a nau se dmge para 0 porto é, na verd~de, 1mpelhda J?elo yento, mas a deterrninacão do movimento fica á d1spos1ção do piloto, que pod~ diri ir a
nau para este ou para aquelle porto. Do mesmo m~d
Deus, com a sua gr~ça, impelle a nossa vontade para o~
bem em gemi ; pore_m, a mesma vontade determina a
graça a fazer antes isto do que aquillo. Nem se diga
que a ~nossa vontad~ não é livre, porque Deus prevê os
que hao d~ , ~ons~~t1r na~ graç~ ; porque esta previsão
ou antes v1sao d1v111a, n_a~ prejudica mais a nossa liberdade, do que a nossa v1sao prejudica a liberdade d'uma
pessoa que está ~bra~do na nossa presenca.
(b) Salva a ~.ff1cacia da graça. Porquanto Deus desdl! to~a a etermdade, pela sciencia media, 'previu' que

Jc)

VI,

Cor.

.'

Exhortamur ne in vacum gratiam Dei recipiatis.

~

Q_uid ~st quod debui facere vineae mea e et non fecit?

2

1

uxspc.:tuv1 ut laceret uvas, et fecit labruscas.

n
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Pedro havia de consentir em t~l ~uxiÜ?, se lhe fosse
dado. Além d' isto, por mera m1sericordia, dccr~t.ou. que
havia de dar precisamente a Pedro um t~l aux1lto, l.oo Pedro consentirá na graça .que lhe fo1 dada, e ponsgSO,' a graca
que lhe foi concedida por Deus, sera com
e '
certeza efficaz.

II. Thomismo
10

s.

1

.ºExpõe-se o Th?mism.o

t :.

(a) A graça sufficie~te di~ere, zntnnseca111ente

?.ª

araça efficaz: a primeira da somente a potencia
~roxima de obrar ; a segunda move e apphc~ a i:otencia ao acto ou, em menos palavras, a primeira
dá 0 poder, a segunda dá o obrar.
.
(b) A graça sufficiente torna-nos habe1s para
obrarmos o bem; comtudo, para de facto, .obrarmos 0 bem, requer-se uma outra graça mais P.erfeita e mais forte, a saber, a graça effic~z; P?rem,
a graca efficaz offerece-se a todos, e da-se ~quel
les qt~e não oppõem impedimento nenhum a graca sufficientc.
_
, (C) A graça efficaz tambem se chama premoçao
(praemotio) physica; porquanto, por ella, Deus ?ºs
move a obrar, e não só moralmen~e, mas por impulso physico, e chama-se premo~ao, porque por
ordem logica previne a nossa acçao ·
.
(d) A prernoção physica não destroe a liberdade,
porque Deus move todas as creaturas, segundo~ a
natureza de cada uma d'ellas; as cr~atur~s .que nao
são livres d'um modo, na verdade, !fres1~uvel, e as
creaturas '1ivres de maneira que ohrem livremente.
Isto pode most~ar-se com o exemplo do mestre
i'

1 Cf S Thomas 1 . 2. q. 1 12, a. 3 ; 2 · 2 · . q · 24j a· ~l;
Gent.JI: IIÍ, e . Sg; 'Thomas de Lemos, Panobha _{}ra~1ae; Il:
De auxilii s divinae.flra.tiae; Salmaf:~"Je j-raua, vs~:
4
dub. 4; Billuart, de Gratla d1ss. V, a. 2- ' ou m, q. '

e

v;rer,

i_

:iue move a mão do discipulo, parçi elle poder es:rever: uma tal moção é verdadeiramente physica,
:nas todavia não violenta a liberdade do discipulo,
Jorque o diséipulo rei'.ebe livremente a moção e
:om ella coopera livremente. Assim pensam quasi
todos os Dominicanos, os Salmaticenses, não pou:os Scotistas e Oll1ros.
1 09 . O systhema dos Agustinianos 1: Os Agus:iriianos abraçam, quanto á substancia, o systena dos Thomistas, ao menos para o estado da na:ureza lapsa ; regeitam sómente a premoção phy;ica, e em vez d'ella, admittem a premoção moral
)U a persuação moral, pela qual Deus nos attrahe
)ara o bem. Segundo elles, a graça é szifficiente,
iuando se nos concede o grau de deleitação celes:e, pelo qual podemos vencer a concupiscencia ; a
~raça é effecaz, quando a deleitação celeste é tama1ha, que com certeza e infallivelmente, mas não ne:essariamente, seja vencida a concupiscencia : disinguem-se, portanto, dos Jansenistas, que dizem
1ue esta deleitação é necessitante.
110. Argumentos em favor d'um e outro systhema:
(A) Escript.
.
(a) S. Paulo falia assim aos Corinthios 2 : «Ü que
ens tu que não recebesses ? Mas se recebeste, porque
e glorias como se não tiveras recebido >> 2 ? D'onde polemos argumentar assim : segundo este texto, o honem nada tem de que possa gloriar-se ; mas se a effi:acin da graça nascesse do consentimento, o homem teia alguwa coisa de que podia gloriar-se, a saber do
1

Cf. Berti, de theolog. Jiscipl. 1. XIV, e. 8 ; Norris, Jan-

oniuni errons calumnia sublata. Tlzomassino (Tr. 3 de consensu

~holue de gratiâ) defendendo d'algum modo o systhema dos Auu1tinicnses, attribuindo a efficacia da graca á multidão dos auxiIC>I dudos a ulguem, porquanto, posto q1.1e' cada um d'elles toma 01 S''P•ll·adamente, possam frustrar-se, todavia tomados simulta11nmcntc nttrnhem os obstinados com suavidade e fortaleza.
» <)uh! autem habes quod non accepisti ? Si autem accepis11 ~111ld f!lorinris, quasi non acceperis. I Cor. IV, 7.

1
..íl
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proprio consentimento que não proviria da graça mas
de si mesmo.
(b) E ' de si ,e ab intrinseco, efficaz aquella graça, que
faz com gue façamos, que faz com que queiramos, que
muda a nossa vontade e converte as suas más disposi·
çóes em boas, mas é assim a graça efficaz , segundo a
Escriptura : poi s se diz : cc Dar-vos-hei um coração novo e tinfrei da vossa carne o coração de pedra, e darvos-hei um coração de carne. . . e farei com que caminheis nos meus preceitos )) ! ; mais: «Deus opéra em nós
o querer e o obrar)), 2 isto é, as volições ou o consentirqento interior da nossa vontade, e depois a execução
d'estas volicões.
(e) O rn~smo consta das comparações empregadas
pela Escriptura; porquanto, o homem movido pela graça, é comparado ao barro na mão do olleiro, 3 do qual
elle faz o que quer, e ao rego das aguas que o hortelão encaminha como quer 4 ; mas estas comparações
mostram que a efficacia da graça depende da vontade
de Deus e não da nossa ; logo.
I 11. (8) Trad.
(a) Pela auctoridade de S. Agostinho, o qual diz: «E'
certo que nós queremos quando queremos ; mas Elle
(Deus) faí. que queiramos o bem, dando forças effica,
cissirnas á vontade » 5 ;
(b) pela auctoridade da Egreja, a qual pede a Deus
que· obrigue a ir para si as nossas vontades rebeldes» 6 ;
na verdade, Deus não pode compelhr as nossas vontades , se a graça em si não é efficaz ; logo.
112 (C) Pela ra:zãu :
(a) A não se admittir a graça efficez ab intrinseco,
deve dizer-se que ha algum ente, a saber, o consentimento da nossa vontade que não é causado immediatamente

por Deus ; porém isto repugna ú suprema causalidade
de Deus : porquanto, a causa suprema de todos os entes deve produzir todas as coisas ; logo
•
(b) Deus, como primeiro motor, deve mover todas
as causas, quer na ordem natural quer na ordem sobrenatural ; mas náo pode mover a nossa vontade na
ordem sobrenatural senão pela graça de si e ab intrinseco efficaz ; porquanto , a graça que é sómente efficaz
por nosso consentimento, não move verdadeiramente
a nossa vontade, mas antes é movida e applicada a acto
pela vontade ; logo i.
113. Conclus,ão. Portanto, as razões apresen-

tadas por uma e outra parte, não são para desprezar ; d'uma e outra parte surgem embaraços e difficuldades, porisso, cada um sinta segundo o seu
modo de pensar, comtanto que se observe a caridade . Nem admira que seja difficil conciliar a efficacia da graça com a liberdade, conhecendo nós
bem pouco o modo de obrar de uma e outra.
Segundo o nosso parecer, basta dizer com o
Doutor Angelico, que Deus obra effic.azmente sobre as nossas vontades, sem comtudo tirar o nosso livre arbítrio, por um modo admiravel, que nos
é desconhecido: ccDeus obra na vontade por modo de necessidade, porque não obriga a vontade,
mas move-a, não lhe tirando o modo que existe
na liberdade para uma de duas coisas.
E porisso, posto que nada resista á vontade divma, comtudo a vontade e qualquer outra coisa,

1 Dabo vobis cor novum, et auferam cor lapideum de carne
vestrâ. et dabo vobis cor carneum ... et Jaciam ut in praeceptú:
meis ambu/etis. Erech. XXXVI, 26-28.
2 Deus operatur in vobis velle et perficere. Philip. II, 13.
1
Eccli. XXXIII, 13.
1
Prov. XXI, 1,
'' Certum est nos velle cum volumus, sed ille (Deus) facit
ut velimus bonum, .. ille facit ut faciamus, praebendo vires efficacissimas voluntati. De Grat. et lib. arbit. XVI, 32.
6 Ut nostras etia m rebelles ad se cornpellat voluntates, Domin. IV. post Pentec.

.
l
Além d'isto um outro systhema foi defendido por alguns
theologos como Ysambert, Tournaly, S. Alph. Liguori, seguhdo
os quaes se dá uma dupla graça, uma que é efficaz por consentimento da vontade e se dá para as obras mais faceis, principalmente a oração ; outra, que é efficaz de si mesma e confere-se para as
obras mais difficeis; e na verdade, o homem que usa bem do primeiro, impetrará o segundo, Este sy~thema não carece, na verdade, de todu a probabilidade, mas laboram Il<IS mesmas difficuldadcs, que o outro systhema que já expozemos, e porisso é sómente det'cndi<lo por poucos.
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segue a divina vontade segundo o seu modo; porisso, que tarnbem a divina vontade deu o mesmo
modo ás coisas, para que assim se cumprisse a sua
vontadei) -1 (De Verit . q. II a. 3, ad 3).
Comtudo ninguem affirma que a doutrina da
Companhia de Jesus seja favoravel ao pelagianismo, tendo Paulo V, quando acabou com a Con..:.
gregação dos Auxílios, dito mui judiciosamente :
«Os Jesui tas differenceiam-se dos pelagianos, que
estabeleceram que o principio da salvação; procede de nós, porém, elles seguem inteiramente o con....
trario»~ .
Ninguem tambem condemne a doutrina thomista como afifo dos erros de Calvino; porque, como
diz o mesmo Pontifice, «a opinião dos Padres Prégadores differe muito da de Calvino; porquanto, os
Prégadores dizem , que a graça não destroe, mas
aperfeiçôa o livre arbi·trio, e tem a força de fazer
operar o homem segundo o seu modo, isto é, livremente ii '1•
Pelo que diz respeito á praxe, quando operamos o bem, não podemos gloriar-nos, mas deve. mos dar graças a Deus, que, quer mediata quer imrnediatamente, operou com a sua graça todo o bem
que está em nós, como claramente o ensina S. Paulo.

Por outro lado, não obrando nada a graça efficaz de Deus em nós sem nós, somos obrigados a
cooperar com ella, com todas as nossas forças,
porquanto, nunca falta a graça de Deus aos homens
de boa vontade .

1 Deus involuntate agit per modo necessitatis, quia voluntatem non cogit, scd movet eam non auferendo ei modum, qui in
libertate ad utrumlibet existit. Et ideo, quamvis divinae voluntati
nihil resistat, tamen voluntas et quaelibet alia res, exsequitur divinam voluntatem secundum modum suum; quia et ipsum modum
divina voluntas rebus dedit, ut sic ejus volun1as impleretur.
2 Jesuitae discrepant a Pelagianis, qui initium salutis posuerunt fieri a nobis, illi vero tenent omnino contrarium.
3 Sententia Patrum Prnedicatorum plurimum differt a Calvino; dicunt enim Praedicatores, gratiam non destruere, sed. perfi.
cere liberurn arbitrium, et eam vim habere, ut homo operetur j ux
ta modurn suum, i. e. libere.
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na graça nanituaI
114. A graça actual de que tractámos, nada
mais é que a preparação para a graça habitual,
que, na verdade, nos faz santos e justos, e ROrisso
chama-se santificante ou justificante.
Mas, porque a graça habitual se infunde na justificação, diremos algumas poucas palavras a respeito d'ella.
Justificar nas sagradas Letras tem varias significações 1 :
(3) approvar ou reconhecer as prerogativas de
alguem 2 ;
(b) explicar ou reivindicar o modo de obrar 3;
(C) declarar ,alguem justo 4 ;
. .
(d) fazer alguem justo 5 : estas duas ultimas significações, são mais frequentes na Escriptura, e,
quando se tracta de Deus, reincidem no mesmo
t
Cf. Newman, Lectures on the doctrine of Justification,
lect. III-IV, Primary sense, Secondary senses of the termjustifi-

cation.
2

Luc. VII, 35: «Et justificata est sapientia ab omnibus fi-

liis suisn .
3

4

Luc. X, 29: ..Jlle autem volens justificare s.e ipsum» ...
Matt. {(li, 37: «Ex verbis enim tuis justifieaberis» ._..

Afoc . XXII 1
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sentido; porquanto, Deus não póde declarar justo
aquelle que não é justo.
Por tanto, a justificação tomada activamenle: é
a operação de Deus pela qual declara e faz._ o homem
justo; porém a justificação tomada passivamente,
é a transladação do estado de peccado mortal para
o estado de justiça ou graça.
Abraça, portanto, um elemento duplo, um negativo, isto é, a remissão dos peccados mortaes,
outro positivo, a saber, a infusão da graça habitual. Para procedermos por ordem logica descreveremos as disposições requeridas para a justificação, a natureza e propriedades da justificação: finalmente, as virtudes e dons que a acompanham.
1 1 S.

Porém, antes de expôrmos cada uma d' estas
não será fora de proposíto transcrever o que
diz o Concílio Trídentino sobre a natureza e causas da
justificação: «A esta disposição ou preparação se segue
a justificação que não é sómente a remissão dos peccados, mas a santificação e renovação interior dos homens
pela recepção. i:ohúztaria da graça e dos.d?n~. Pelo 9ue
o homem de miusto se torna ;usto, e de m1m1go amigo,
para ser herdeiro segundo a esperança da vi.da eterna» t.
N'estas palavras declaram-se quatro corsas:
(a) elemento negativo da justificação, a saber, a remissão dos peccadós ;
(b) elemento positivo, a saber, a santificação e renovacão verdadeiramente interna;
(e) meio para conseguir a justífi.cação, isto é, a recepção voluntaria da graça habitual;
(d) e.f!eito da mesma, sendo o homem justificado e
justo amigo de Deus e herdeiro.
«As causas d' esta justificação são, afinal: a gloria
de Deus e de Christo e a vida eterna: verdadeiramencoisa~

1 Hanc dispositionem seu pra:paration~m. justificatio ip~a
consequitur; qua: non est sola peccatorurn remzsszo, sed et sa._nct!fi··
catio et renavatio interioris hominis per voluntariam suscepnonem
gratiae et donorum. Unde homo ex injusto fitjustus, ct ex inimiÇQ 4rnicus tlt sit hqeres secundum sp cm vitae a:ternae.

te eiftciente, a misericordia de Deus que gratuitamente
lava e santifica, assignalando e ungindo com o Santo
Espirita de promessa que é o penhor da nossa herança: quanto é mentoria : o dilectissimo seu Unigenito
Nosso Senhor Jesus Christo, que sendo nós seus inimigos, pela nimia caridade com que nos amou, nos mereceu a justificação e satisfez por nós ao Eterno Pae
com sua sanctissima Paixão no lenho da cruz; a instrumental: o Sacramento do Baptismq, que é o sacram.ento da fé, sem a qual ninguem jámais se justificou.
Fmalmente, a un.ica causa formal é a ju+;tica de Deus,
não aqu~lla com que elle é justo, mas agu~lla com g,,ue
nos faz iustos: pela qual, s~~do-nos concedida pelo Se.
nhor, fica a nossa alma espmtualmente renovada, e não
só somos reputados justos, mas com verdade se nos dá
este nome, e o somos, recebendo em nós a justiça, cada um a sua, conforme a medida que o Esi)irito Santo
reparte como quer, a cada um e segundo a propria disposição e cooperação d' elles 1. n

Art. 1. Das disposições, seguidas
para a justificação
•

1

r 6. Os meninos que se justificam pelo bap·

tismo, não precisam de nenhuma disposição, por. 1 Huj_us. ju stificationis causae sunt,finalis quidem, gloria
De! et C~n s t1, ~evita aeterna: efficiens vera, misericors Deus,
q_m i;ratmto ablu~t et sa nctificat, signa.ns et ungens Spiritu promiss1.oms. S~ncto, qu1 est p1gnus heredttans nostrae: meritona autem,
dilect1ss1mt1s l!n~g~n~tus suus, D?mmus noster Jesus Clznstus, qui,
rn!11 es~en_rn~ 1mm1_c1, p~o p~er mm1am carit~te_m, qua dilexit nos,
su~ sant1ss1ma p~ss1one 111 hgno cruc1s nob1s iustificationem meru1t, et pro nob1 s Deo Patri satisfecit : instrumenta/is item Sacramentum JJ.apt(smz:, quod est Sacramentum /idei, sine quâ' nulli
t1.n~1uam. cont1g1t iu~ ufic.atto: demum urnca forma/is causa estjusl1t1q Dez, non qua 1p~e JUStus est, se~ guâ nos j_ustos facit: qua vidchcct ab eo donau 1 reno~am~r spir.1tu mentis nostrae, et. non
~odo. repu.ta.mur, sect vere. JUStl nommamur, et sumus, .JUStttiam
1!1 11~b1s 1:ec1p1entes, u_nusq~1squ~ suam secundum mensuram, quam
.Sp,tntus San.ctus p~rtltur smgulis prout vult, et secundum propriam
1.:llJllSt]LIC d1spos1t1?nem et cooperationem. Aqui falla-se do Sa~·ruménto do Roptt s n:~, p9rque é uma e a principal das causas
1n~tn1111cnt;ies da 111st1fi caçao, mas não excluem 9s outros 5açrªm1:ntrJ~,
·
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isso mesmo que elles não são capazes de nenhum
acto racional.
Porém, os adultos ' devem preparar-se para a
justificação por acto~ d~ fé? ~e. temor, de espe.rança, de amor e contncçao 1mciada, como optimamente o explica o Tridentino (Sess. VI, c. 6) ·
Porém, a maior parte dos Protestantes erram
a este respeito de dois modos:
, .
(a) Porquanto, en?inam qu~ s~ment~ a fe .e a
unica condi<?ão requerida para a 1ust1ficaçao, ponsso
que o homem, morto espiritualmen_te pelo peccado,
não póde tomar nenhuma parte activa na sua resurreição;
.
..
(b) a fé, que justifica não é directamente a fe
dos mysterios, mas a confiança com que algue_:n
crê que os peccados lhe são perdoado.s, e~ raz~o
dos meritos de Christo, e que esta fe opera nao
por modo de disposição, mas á maneira de _instrumento pelo qual se apprehendem os mentas de
•
Christo 1.
Distinguem com effeito; tres coisas.: a fé historica, que versa sobre as c01sas que anugamen~e s.e
tractaram, as comminações divin~s, as penas mfhgidas aos peccadores, e ont.ras c01.sas semelhantes,
referidas na Escriptura; afe dos m~lag~·e~, pela qual
cremos nas obras da omnipotenc1a divina que su-

péram as forças da natureza; a fé das promessas
a qual é tambem de dois modos, geral, pela quaÍ
se crê que a salvação fôra promettida a todos os
que crêem em Christo ; especial, pela qual alguem
confia que lhe foram perdoados os pecq1.dos pela
justiça de Christo, que lhe foi imputada. Esta ultima especie de fé, é, segundo elles, a fé que salva
ou justifica t.
·
Comtudo, muitos Protestantes, principalmente
os modernos, accrescentam que a fé não é verdadeiramente justificante sem as boas obras, apesar
d'estas boas obras nada contribuírem para a justificação, mas serem como que fructos d'ella : «Porém que a penitencia não só se segue á fé, mas
nasce d'ella, é um ponto que deve estar fóra de
controversia» 2 . Quanto, porém, ao modo como estas coisas se devem harmonisar, não toca a nós o
expol-o.
117. These 1 .ª : ;Yos adultos a fé sô por si 11ão
justifica o peccaõor, mas requerem-se outras disposições para a justificação 3•
E' de fé, segundo o Trid. ~. : <<Se alguem disser
que a fé só por si justifica o impio, de maneira que
entenda que nada mais se requer para conseguir a
graça da justificação, e por modo nenhum é neces-

Cfr. Calvino, liv. III Instit. e. z; Hodge, ob . cit. vol. ·
2 Pcenítentiam vera non modo fid e m contínuo subsequ=
~ed ex eâ nasci, extra controversiam esse debet. Assim Calvin~'
lnstit. liv. III, c 3, § I; Hodge, Syst. theol.IJI, 238.
'
, 3 .~fr. Bellarmino, de Justificatione, 1. I,_ c. 1~-25; Suarer,
de C1rat1a,. l_. VIIII, c. 15--i::_; ~almant., de Jusnficatto::e, disp. III.
dub. 1 ; B11/uart, de Gratta dtsp. VII, a. 4 · Perrone de Gratiâ
n. 259 e seg.; Murra_y, de Gratia,_disp_. x,' n. 32e seg.;Manel~
la, n. 1ü67 e seg . ; Newman, ob. ci.t. Ject. XII ; Dublin Review
oct. 1868,p. 344.
'
1 Sess. lV, can. 9.
Theologia D~gmatica-Vol. V
11
1

Esta doutrina de solá fide justificante chamo~-a ?uthero
da Egreja que stante e cadente: O mesmo dtz Calvmo :
«Di~imus hominem solâ fide justifica_nn. (~nst1t · J. III, e· GXI,
) . Como é porém que a justiça expl~ca assim o Luthe_ran? er1
h~rd
(de Jzistzj. § 153): «Fídes non 1ust1~ca~. vel merttone, vel
.per modum dispositionis, ut volunt Pontt?cu, sed _ortr_anrce et
per modum ª _P_P rehensionis, quatenus me:i_tum Chnstl tn ver~o
Evangelii complecitur» E nem de mo_do ?1fferente falia o Ange 1co como Faber (Primitive do,ctr: of_ 1usttfic: XIX), onde _declara,
ue a causa da justificação, e a 1ust1ça extr_mseca de Chnst? qu_e
~pprehendemos e fazemo_s nosso pela mão 111strrne11tal d~ fe. C\.
fV'~lf/tl(JIJ's L ect. on Justific . lect. l ;
'
t

arti

0

JII, p. 95 .
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sario que elle se pr~pare e dispo~ha com o mo vi·
1
menta da sua propna vontade, se1a anathema» .
118. 1 .º Escript.
(A) A Escriptura affirm~ cl~rame__nte que a fé
só por si não basta para a JUstrfic~ça~. Porquanto, diz S. Thiago: «0 homem 1ust1fica-se pelas obras, que não sómente pela fe. . . a: fé sem
obras é mortan 2 • Estas palavras, quando se tomam juntamente com o contexto ( 14-26), são tão
claras, que os mesmos protestantes confessam que
S. Thiago requer as boas obras (sobrenaturaes)
para a justificação. Luthero, na verdade, neg~t~ a
~nuidade d'esta Epistola, por não poder conciliar
com ella a sua doutrina; mas os Protestantes modernos reconhecem a .sua authenticidade. Alem
d'isso, S. Paulo, em quem os Protestantes se
apoiam com tanta confi~nça, diz: «Ainda que eu
tivera toda a fé, de maneira que transportasse montanhas mas não tivera caridade, nada sou» 3 • D'onde ma~ifestamente, se conclue que a fé, ainda mesmo a mais excellente, não pode justificar, sem a
caridade. N'outro logar, diz: «Em Christo Jesus,
nem a Circumcisão vale alguma coisa, nem O prepucio, mas a fé, que opéra pela caridade» 4; logo, não
é sómente a fé que justifica, mas aquella que vae
junta com a caridade.
(8) Por outro lado,. a Es.cr!ptura enu~era distinctamente algumas d1spos1çoes necessanas para
1 Si quis dix~r.it solâ fid~ ifI!piun;i j~stifica:i, ita ut intelligat nihil aliud requm ql!_od ad 1usuficauoms grauam conseque~
dam cooperetur, et nulla. ex p~rte necesse esse eum sure voluntaus
motu praepa1 ari atque d1spom, A. S.
2
Ex operibus justificatur homo, et non ex fide tan.tum .. · fides sine operibus mor tua est. Jacob. li, 24-26 ·
.
.
3
Si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, carztatem autem non habuero, nihil sum. 1 Cor. XIII, .2 .
4 ln Christo Jesu neque circumcisio aliqu1d valet, neque
prreputium 1 sed fides 1 quae fer caritatem oper<i.tur . Galat. V1 6.

a justificação, além da fé: pois se diz do temor :
((Aquelle que está sem temor, não poderá justificar-se» 1 ; da esperança : «Aquelle que espera no
Senhor, será curado >i ~; da penitencia ou contricção :
((Se não fizerdes penitencia, todos perecereis >i 3 ;
do amor: «Aquelle que não ama, permanece na
morteii 4 • E, na verdade, se, alem da fé, são necessarias outras disposições, com certeza que não
basta sómente a fé . Nem se diga que ellas são sómente fructo .da justificação; porquanto, em vista
dos lagares citados, requerem-se como condicões
,
'
sem as quaes não pode obter-se a justificação.
1 19. 2. º Ras. (A) Deve regeitar-se tudo aq uillo que ex se pode levar a consequencias depravadas; mas a doutrina dos innovadores ácerca da
sufficiencia da fé para a justificação, ex se tende a
indusir consequencias depravadas; porquanto, se
hasta sómente a fé, não é necessario o arrependimento,.ª pr~tica de boas obras, a repressão da
concup1scencia. De facto, Luthero, abraçou aquellas
consequencias depravadas, quando escreveu a Melanchton: «Sê peccador e pecca fortemente, mas
confia com. m~ais força e gosa em Christoi>~; alguns
dos seus d1sc1pulos, especialmente os Antinomianos, professaram as mesmas consequencias.
Confessamos, na verdade, que a maior parte
dos protestantes modernos as reprovam, e de fa7to, recommendam as boas obras; porem isto, não
1~pede que possam dedusir-se, natural e logica~ Qu! sine timore est non poterit justifica ri. Eccli . I, 28.
2 Qm sperat in Domino sanabitur. Prov . XX VIII 25.
:i
Nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter' peribitis.
Luc. XIII, 3; Act. III, 19
4
Qui non diligit, manet in morte. 1 Joa. III, 14; cf. Luc.
VII, 47; Galat . V, 6 etc.
ti . B:sto pecc~Hor et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude
ln Chmto.
·
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.mente, consequencias depravadas do seu systemas.

(B) Por outro l~do, a pro~r~a razão pode v_er
quanto seja con vemente, o exigirem-se outras disposições, além da fé, para a justificação. Porquanto, como adverte S. Thomaz.., Deus move todas as
coisas, segundo a natureza de cada uma; e porque o homem é livre, Deus move-o. por tal arte
para a justificação, que elle mesmo hvremente ~e
prepara para a alcançar. Mas uma tal preparaçao
incl u e os dictos actos; porquanto, a primeira conversão do homem para Deus, faz-se, na verdade,
pela fé· mas a fé gera o temor filial, pelo qual o
pe ccad~r se submette a Deus, e teme offendel-o:
a fé causa especialmente a esperança, pela qual
esperam os da misericordia de Deus a remissão dos
peccados. D' onde resulta a detes~ação do pe~ca~o;
porquanto, ninguem pode aproximar-se da 1us~1ça
sem se afastar do peccado, .pois estas duas c01sas
se oppõem uma á outra; finalmente, não sendo a
fé perfeita sem ~er informada pela caridade, o peccador que sinceramente quer voltar para Deus, começa a amal-o; logo os actos acima descriptos, requerem-se para a justificação. (S. Th. I, 2. q. 113,
a. 3-5).
·
120. Resoli)em-se as objecções.
(A) Em muitos lagares da Es~r~ptura, a justificacão attribue-se á fé, sem se exigir nenhuma outr; condição: v. gr. Christo disse á Magdalena:
1
<<A tua fé te salvou» .
Resp. A Escriptura attribue, na verdade, a justificação á fé, porque a fé é uma das condições requeridas para a justificação; mas longe de excluir
as outras condições, muito pelo contrario, manifes1

Fides tua te salvam fecit. Luc. VII, 5o,

165

mente as supp6e, de maneira que; no caso referido, antes de Christo referir as dietas palavras tinha dieta a respeito da mesma Magdalena: (<Muitos pec~ados lhe forar:-1 p_erdoados porque amou
muzto)) ; portanto, a JUSt1ficação não se attribue
meno: ao amor ou caridade, do que á fé; porém,
a razao porque a Escriptura inculca tantas vezes
~ ~~cess1dade da fé, é porque ella é realmente c<o
rn1c10 da salvação humana, o fundamento e raiz de
~oda a justificação» 2• Aquelle que tem fé pode, por
1s;o mesmo, conhecer e conseguir as outras condiçoes; ao passo que aquelle que carece d'ella, nem
conhece nem pode ter as outra3. Não é portanto
.
'
'
para.ª di:i1rar se a fé que é, entre as disposições para a JUSttficação, a primeira na ordem onde as outras vão yrocurar a s.u~ efficacia, e sem a qual as
outras nao podem. existir, tantas vezes seja recordada: e se .Ih~ attnbuam todos os effeitos da justificaçao, pnnc1palmente designando-se sob o nome
de fé, não só a propria virtude da fé ' mas toda a
'
religião christã 3.
r 2 r. (B) S. Paulo occupa-se todo, principalmente nas Epistolas aos Rom. e aos Gaiatas em de~larar, que só a fé, basta, sem as obras, v. 'gr. ((Pois
JUigamos que os homens se justificam sómente pela fé sem obras». 4
Resp. (8) Em parte nenhuma, S. Paulo affirma
que s?mente a fé bast~ para a justificação ; a palavra somente (sola) foi empregada por Luthero na
1

Remittuntur ei peccata multa, quoniam di/e:r:it multum.

Luc. VII, 47 .

• 2 ~u~anae salutis initium, fundamentum et radix omnis
just1ficat1oms. Trident., sess. VI ca.p 8
'I
R om · I, 8. Isto mesmo admittem-no
'
..
·
os Protestantes co mn v. gr. Sa_nday, Co~m~nt. _on Romans, p. 26-28.
'
1
•
·
Arhttrnmur emm )USt1ficari hominem per fidem sine openhus. Rvm . III, 28.
•
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traduccão alterná, mas não se encontra, no texto,
como hoje o confessam os Protestantes 4• Nem pode dizer-se que esta palavra se encon~ra quan.to ao
sentido como pretendem os adversa nos; pois, na
verdad~, affirma S. Paulo que a fé bas~a para a
salvação, mas é a fé informada pela caridade, . segundo aquellas palavras : «Porquanto,. e~1 Christo
Jesus não tem valor algum a circumc1sao nem o2
,
.
l
"d d
prepucio, mas sim a fé que ope~a pe ~ c?rz ~ e» . ·
Pode distinguir-se uma dupla fe: a fe nua e zmpe1.feita ou informe que não é aperfeiçoada pela caridade e bôas obras, e a fé perfeita ou f~rmada, que
se aperfeiçôa pela caridade e se mamfesta I?elas
bôas obras; a segunda é, na verdade, suffic1ente
para a salvação e justifi.caçã?, yorisso que ~ont.em
em si todas as outras d1spos1çoes ; mas a primeira,
ou a fé imperfeita, não basta de maneira nenhuma.
·
.
(b) S. Paulo accrescenta, «sem obras», porem,
n'estas palavras exclue as obras naturaes ou as
obras da lei mosayca, mas não as obras sobrenaturaes como se vê do texto, do contexto e dos logares parallelos: do texto que reza assim: dul~a3
mos que o homem se justifi~a sem as ob~as da let» ,
isto é, sem as obras prescnptas pel~ lei mosayca,
que já tinha sido abrogada por Christo; do contexto, porque, na Epistola aos Ro~anos, S. Paulo tem
em vista provar contra os genttos, que as obras naLuthero foi obrigado a confessar isto mesmo;_: «Be~e mihi notum erat vocem sola in textu latino et graeco des1derar1; nec
Papistae mi~i. opus _erant. l'.t hoc sc!rem. V ~rum est hasce quatu~~
!iteras sola 1b1 non mvemr1. .. at h1 non _v1dent q~omodo, omm
bus invitis haec vox textus sensum opt1rne expnmat• . (Luther,
apud O'C~nnor, Luther's own Statements, _26.). .
2
Nam in Christo Jesu neque circumc1sw ahqu1d valet, neque praeputium, sed fides quae per caritatem operat11r. Galat.
.

1

r·

i ~.

V, ó.

3
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turaes não merecem a justjfl.cação, e contra os Judeus que as obras da lei (mosayca) ex se não merecem a graça; mas além d'aquellas obras se requer a fé em Christo, porque uma tal fé, e só ella,
pode tornar as nossas obras sobrenaturaes · mas
' vez
cons1"d era as obras bôas como necessarias em
de as, excluir; porquanto, no cap. II (6-'r 3) diz.
«Dara a cada um segundo as suas obras . .. Porq~rnnto, não são os ouvintes da lei que são justos
d~an!e d_o Senhor, mas osfactores da lei é que ser~o 1ust1ficados)) 1; dos logares parallelos, porque,
noutro logar, S. Paulo exhorta os christãos a abundarem em toda a obra boa, a justificarem-se em toda a obra boa, para serem confirmados em toda a
obra e boa conversação 2 ; mas todas estas palavras
mostram, que S. Paulo não exclue as obras bôas
ou sobrenaturaes, mas sómente as obras naturaes ·
logo ª·
'
··
122. (C) Se se exigissem outras condicóes além
~a fé, ? j~stificação n~o seria gra_tuita, n~m poderia ~ttnbmr-se aos mentos de Chnsto, ou, pelo contrario, favorecesse a soberba humana.
. Rr:sp. P3sto que se requeiram disposições para
a 1ust1ficaçao, com razão ella se chama gratuita,
•

1

R~d?et ~nicuique secundum opera ejus ... Non enim au-

ditores leg1s
tur.
~

JUStl

sunt apud Deum, sedfactores legís justificabun-

li Cor. IX, 8; Colos. I,

10;

11 Thessal. H, 16.

I~to mesmo expõe-no excellentemente Newman, ob. cit.

lect. XII, is.to mesmo prova que não ha contradicção nenhuma entre a dout_n~a de S. Paulo e de S. Thiago ; o primeiro, fallando
nos que J?Imiam~nte :::onfiavam demasiadamente na natureza, e dec~ora 13:1ais e ma~s que as obras feitas sem fé, não valem para a justtfical·ªº• mas nao excl_ue a~ obras sobrenaturaes ; o segundo, porém, aliando dos _que Já criam, affirma emphaticamente que a fé
sem obras apr_ove1ta pot~co ; porém, recommendando as obras não
nogu _n necessidade da fe. Por conseguinte, a doutrina de um e outro s1multnneumente coordenada, confirma excellentemente a n _
~ u thesc.
'
os

Arbitramur justificari hominem sine operib11s legis.
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porque o homem se não pode dispôr para ella sem
a graça actual, que se dá omnimodamente gratis,
e além d'isso estas disposições não merecem de
condigno a justificação. E, nem porisso, se tira alguma coisa á gloria de Christo, porque, sem a sua
graça, o homem é radicalmente incapaz de se dispôr para a justificação, e, porisso, a nossa conversão attribue-se aos meritos de Christo, e nem d'ella nos podemos gloriar ; e até mesmo tudo aquil\o
que fazemos em ordem á justificação, redunda em
gloria sua, fazendo isto sob o seu influxo.
123. These 2. ª : fi fé requerida para a jusfiflcação não é a confiança pela qual alguem crê que os
peccados lhe são perdoados, mas o asseqso sobrenatural a foõas as verdades reveladas por :J)eus.
E' de fe, segundo o Trid, 1. e. can. 12 : «S~ alguem disser que a fé justificante nada m·ais é do
que a confiança na divina misericordia, que perdôa
os peccados por causa de Christo ... seja anathe··
ma» .t
1 24. 1 . º Escript.
(A) Porquanto, Christo disse aos Aposto los:
«Ide por todo o mundo, prégae o Evangelho a toda a creatura; aquel\e que crêr e fôr baptisado, será salvo, e aquelle que não crêr será condemnado» 2; d'onde argumentamos assim: aqui tracta-se,
certamente, da fé justificante: «aquelle que crêr será salvo» ; mas esta fé é aquella pela qual se crê
no Evangelho, isto é, toda a religião christã que se
designa sob o nome do Evangelho, como se collige, quer do contexto, quer de S. Math. XXVIII, 20,
1
Si quis dixerit fidem justificantem nihil aliud esse quam
fiduciam divinae misericordiae peccata remittentis propter Christum . .. A. S.»
2 Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium
omni creaturae; qui credide rit et baptizatus fuerit salvus erit, qui
ve ro non crediderit condemnabítur. Marc . XVI, 1 S.

mas não a fé pela qual a!guem julga que é ·)ustifi.:..
cado, ou a confiança ; logo.
(8) S. Paulo ensina abertamente esta doutrina
quando diz: «Mas sem fé é impossível agradar a
Deus; porquanto, aquelle que se aproxima de Deus
é necess.a rio crêr, que Elle existe e que é remune~
r!ldor para ~om aquelles que o buscam" t. Aqui
S .. Paulo discorre, certamente, da fé justificante,
pois falia da fé, sem a qual ninguem pode agradar
a Deus ; mas, segundo elle, a fé consiste em crêr
na existencia de Deus e na sua Providencia. mas
não ria confiança ; logo.
,
Objecta_m os ~r?testantes, que no principio do
mesmo capitulo dma S. Paulo: «Porém a fé é a
substancia das coisas que se esperam» 2 e n'estas
palavras se designa a confiança . Mas sem funda1:1ento; porisso que alli ensina S. Paulo, que a fé
e o fundamento da esperança, o que de maneira
nenhum? negamos; ~as logo accrescenta, que a
mesma e argumento (isto é, convicção) das coisas
que não apparecem, ou o assentimento dado ás
coisas que se não vêem~ o que é a mesma nossa
these.
Em seguida, apresenta varies exemplos de fé,
dos q?aes consta que a fé de que se discorre é o
assentimento firme dado ás coisas reveladas, emquanto gera a confiança, a obediencia e outras dis-posiç6es moraes: o que, na verdade, confirma a nos~ª ~upla these, quando affirmamos que não só a fé
JUSt1fica, _ma~. que se requerem outras disposições,
e, de mais d ISso, '!ue a fé pela qual somos justifi• 1 Sine fide a utem impossibile est placere Deo · credere
emm oportet ~ccedentem ad Deum, quia est et inquir~ntibus se
remu~erator slt. Hebr. XI, 6; cf. Joa. XX, 29, 31 ; Rom. X, 9-10,
2 Est autem fides sperandarum substantia rerum ,
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cados é tambem assentimento ás verdades reveladas por Deus 1.
r 25. 3.º 'rela Ra{_áo Theol.
A fé entendida no sentido dos Protestantes, é
impossivel.
, Porquanto, não podemos crêr por fé senão as
coisas reveladas por Deus; mas em parte nenhuInfl se revela na Escriptura, que os peccados de cada um são perdoados ·em particular; revela-se, na
verdade, que todos aquelles que fazem penitencia
sin~era, são justificados, mas ninguem póde saber
com certeza de fé, que fizera sincera penitencia ;
confirma-se pelo exemplo de S. Paulo, o qual dizia cie si mesmo : <<Não tenho consciencia de peccado, mas nem porisso sou justificado» 2 ; logo, não
podemos crêr por fé divina que os nossos peccados foram perdoados em particular.
1 26
4.º Resolvem-se as objecções.
Objectam os Protestantes que as palavras 8cxoctóOJ
e r:1a••; não significam simples as5entimento do entendimento, mas confiança, principalmente onde se tracta da
fé justificante, v. gr. em Matt. IX, 2, 22 ; XV, 28,
Rom. IV, 5 etc.
Resp.:
As ditas palavras significam algumas vezes assentimento simples, outras vezes, ainda que raras, significam confiança, como claramente se collige dos lexicos
do N. T. publicados pelos mesmos Protestantes. Assim, segundo Schleusner (Lexicon. Gr. Lat. N. T.)
'Jt!<mç ; é apersuasão certa de alma, çerteza de opinião
e de juizo sobre alguma . coisa, principalmente sobre
aqu1llo que é licito ou illicito ... o assentimento que se
1 Encontrarás d' estes argumentos largamente desenvolvidos
em Bellarmino, ob. cit. !. I, e. 4-1 l; Suarer, 1. VIII, c. 16; Becanum,
Manuale L I, c. 16; q. 5; Perrone, n. 554 e seg.; Murray, de
Gratiâ, !. c.· n. r-51; Manel/a, n. 1088 e seg.; Newman, ob.
cit. lect. Dublin Review, oct. 1868, p. 317 e seg.
. .
2 Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justifica ti.is sum.
l Cor. IV, 4.

_attribue ás coisas que se devem crêr, especialmente o
assentimento que se dá á religião christ ã . .. logo, em seguida sc1encia nua e conhecimento da religião christã, depois accesso e conversão á religião chnstã, recepção,
profissão externa da religião christã, em razão do assentimento que se lhe dá» i.
Porisso, o sentido deve ser determinado pelo contexto ; e nós já mostrámos acima pelo contexto, que a fé
justificante não é confiança, mas assentimento ás verdades reveladas por Deus ; logo.
Os textos acima referidos nada provam contra a
nossa these. O primeiro, no texto grego, diz assim :
«Confia, filho, foram perdoados os teus peccados» 2, e
o sentido é que o paralytico póde confiar e alegrarse, porque os seus peccados Já fonim perdoados ; o
segundo tracta da confiança, pela qual a mulher foi
curada do fluxo de sangue ; no terceiro texto, a questão versa sobre a fé ou sobre a confiança, pela qual a
mulher Cananêa obteve a cura da sua filha; no quarto
tracta-se da fé, pela qual Abrahão creu em Deus, que
lhe dizia que os seus descendentes haviam de ser tão
numerosos como as estrellas do céu, ou da fé verdade;ramente theologica.
Accrescentamos, que em Jogar nenhum do N. Testamento, a fé significa confiança da propria justificação, mas que a maior parte dos textos a~ontoados pelos Protestantes, se referem áquella confiança que se
Certa animi persuasio, certitudo opinionis et judicii de
aliquâ re, maxime de eo quod licitum et illicitum est ... assensus
qui rebus credendis tribuitur, speciatim assensus qui religioni
Christianae tribuitur . .. mox nuda scientia et cogniotiri religionis
christianre, mox accessus et conversio ad religionem christianam,
susceptio, professio externa religio111s christianre, ob assensum
qui ei tribuitur. Assim tambem Robinson, Parklwr~t nos seus Lericons. Nem de outro modo sente Thayer, ob. c1t., segundo o
qual a fé é o assentimento mutuo a algurr.a verdade; no Novo Testamento é o assentimento ás relacões entre Deus e o homem e ás coisas divinas, ao qual se une a maior parte das vezes a ideia de confiança e de santo fervor, que nasce da fé e se liga á fé. Com ['ela.:;ão a Deus, 7ttcr.tç é persuacão não só que existe, mas que é Creador e Senhor de todas as 'coisas, o qual nos dispensa a salvacão
eterna por Jesus Christo. Com relação a Christo r:[a.iç significa
persuasão firme e suave que Jesus é o Messias, mediador, pelo
qual conseguimos a eterna salvação no reino de Deus etc."
2 Confide, fili, remissa sunt ci<ftEv•«< peccata tua.
· 1
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deseja para Qs milagres, e por:isso não vem a proposito.

Art. ·111. Da natureza da

J~stificaçqo

Para melhor se conhecer a natureza da justifi~
cação, exporemos, em primeiro logar, contra os Protestantes, em que consista, depois, quaes são os seus
fifeitos formaes, finalmente de que modo se define
a graça Justificante ou habitual, segundo os theo_Íogos.
§ I. Refutam-se os erros dos Protestantes

sobre a naturez:a da justificação

127. A justificação, em vista do que fica dicto, consiste, especialmente, na remissão do peccado
mortal e na infusão da graça. Porém, a maior
parte dos innovadores estabelecem distincção entre a justificação e a santificação.
A primeira é, na verdade, a sentença judicial,
pela qual opeccador, animado de confiança, é declarado justo, ou isempto da pena devida ao pecçado ; a segunda é uma certa renovação de todo
o homem, pela qual o homem já justificado, e ajudado pelo divino auxilio, pouco a pouco, mortifica
a concupiscencia e a luxuria e se aproxima da pratica da santidade. O primeiro é, pois, um acto
transeunte e egual em todos; o segundo, é obra progressiva, que admitte varios graus em varias homer;ls. Porque julgam, na verdade, que o homem
fôra totalmente corrompido pelo peccado original;
erram a este respeito de dois modos, ensinando :
(1) Que na justificação os peccados não são verdadeiramente destruídos, mas sómente cobertos,
não se arrancam pela raiz, mas ficam cobertos com

os meritos de Christo, que nos são imputados, de
maneira que não sejam imputados para fena, a-pesar de permanecerem n'alma quanto á macula.
(b) Que a propria santificação não consiste na
verdadeira e intrínseca renovação~ mas sómente
na imputação extrínseca, dos meritos de Christo ;
e porisso a justificação não é outra coisa mais que
a declaração forense, pela qual são pronunciados
justos, posto que permaneçamos intrinsecamente
injustos 1..
Comtudo alguns, principalmente os modernos,
regeitam inteiramente esta declaração forense e a
imputação extrínseca dos meritos de Christo e dos
Apostolos, e ensinam que os peccados ficam verdadeiramente perdoados na justificação, e que verdadeiramente se infunde na alma a justiça e a santidade, de maneira que substancialmente estão de
accordo com os catholicos 2 •
Poucos, finalmente, seguindo um caminho medio, julgam que a justificação é uma mera declaração, pela qual os nossos peccados ficam cobertos,
mas que a santificação é verdeira e intrínseca,
posto que progressiva, renovàção do homem 3 •
128. These !. ª : )fa justificação os peccaâos 117ortaes são verâaàeiramente perâoaõos e õestruiâos,
ao menos quanto á culpa, e quanto á penna eterna que l}[es é àeviâa, posto que alguma pena tempo' Assim Solid. Declar. 3 de Fide justif. § 15: «Per fidem
propter obedientiam Christi justi pronuntiantur et reputantur,
etiamsi ratione corruptre naturae adhuc sint maneantque peccatores dum mortale hoc corpus circumferunt». Cfr. Calvinus, Instit.
1. III, c. 11, § 2, 3, 22; Hodge, Syst. theol. vol. III, p. 118, 213~ Lic~tenber ger, ob . cit., 11ocabulo Justification, ubi varia Protestanuum systemata exponuntur.
2 Assim A. Sabatier, L'Apôtre Paul, Paris, 1896, p. 321 ;
Liddon, Analysis of Roma_ns p. 17-18; Vincent, Internationat criticai Comm~nt. on Philippians, 1897,_{> · 123.
_
3 Assim Sanda)', lnternat. cnt1c. Comment. on Romans,
p. 36,
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ral possa ficar satisfeita, como se prova no Tr. da Pe~
tencia •.

E' de fé, segundo o Trid. 2 : <<Se alguem disser
que pela graça de Christo ... não se tira tudo aquillo que tem razão verdadeira e propria de peccado,
mas diz que sómente é riscado ou não imputado,
seja anathema »3 •
,
129 . I .º Escript.
{A) Dos lagares, onde directamente se affirma
que os peccados são destruídos pela justificação:
«Afasta atua face dos meus peccados e destroe todas as minhas iniquidades» 4; «arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam destruídos os
vossos peccados» 5 ; estas palavras seriam, na verdade, falsas, se os nossos peccados fossem sómente
cobertos; porquanto, a palavra destruir (defere),
assim como a palavra grega iÇaÃst<?O~vat não significa
occultar ou cobrir, mas destruir completamente ou
remover, de maneira que não restem mais nenhuns
vestigios, como o confessa o protestante Scleusner,
ob. cit.
(B) Dos logares onde se affirma que os peccados ·são remittidos ou tirados : <<Confia, filho, foram-te remittidos os teus peccados» 6 ; «eis o cordeiro de Deus que tira o peccado do mundo)) 7 ;
t
Cfr. Bellarm ob . cit . 1. II, e 7; Suarer, !.VI, e. 10; Per
rone, n. 48o e seg .; Murray, disp. IX, n . 57 e seg .; Marre/la, n.
966 e seg.; Hurter, n. 185 e seg.; Pesch, n . 325 e seg.
2
Triden{., sess. V, can. 5.

3 Si quis dixerit per Jesu Christi gratiam .. . non tolli totum
id quod veram et propriam peccati rationem habet, sed illud dicit
tantum radi, aut non imputari, A.S.
.
4 Averte faciern tu arn a peccatis meis, et ornnes iniquitates
rneas dele. Ps. L, 1 1.
5 Poenitemini igitur et convertimini ut deleantur peccata
vestra. Act.III, 19; cf. Isa. XLIII, 25; XVIV, 22; Dan.IX, 24.
6 Confide, fili, remittu11tur tibi peccata tua . Matt . IX, 2 .
7 Ecce Agnus De'i, ecce qui tollít pecc.a tum mundi. Joa . 11
29.

175

«tiras a iniquidade, lançando no profundo do mar
todos os nossos peccados>> t. E, na verdade, os
peccados que são perdoados, são tirados; e como
são lançados na profundidade do mar, não ficam
mais na alma, nem podem qizer-;;e simplesmente
.
cobertos ; logo.
(C) Dos textos em que a justificação se descreve
como lavagem, purificação:« Lavai-vos,sêde puros ...
se os vossos peccÇldos forem como o escarlate, &e
tornarão alvos como a neven ~,. «Asperge-me com
o hyssqpo e ficarei purificado, lavar-me-has e ficaria mais alvo do que a neve» 3 ; <<Lavou-nos dos
nossos peccados no seu sangue)) 4; e, na verdade.
aquelle que é lavado e purificado e se faz branco
como a neve, não permanece intrinsecamente maculado com peccados, mas está, verdadeira e intrinsecamente, immune do peccado. ·
Confirma -se pelos textos em que os justificados são chamados homens novos e nova creatura s:
porquanto, com este modo de fallar, se significa,
qu_e a mu~ança é verdadeira e intrínseca, que as
coisas antigas passaram, e que tudo é novo. Com
razão, pois, concluimos com Bellarmino, (ob. cit.
e. 6, n. 6): «A Escriptura usa, na verdade, de todo o genero de palavras que podiam excogitar-se
para significar a verdadeira remissão do peccado,
para que, se alguen:i procurasse, de proposito, palavras em que mamfestamente declare que algum
4 Aufers ini~uitatem, projiciens in profundum maris ornnia
peccata nostra . Mzcli . VII, 18-19.
•
2 Lav~m_ini, mundi estote .. si fuerint peccata vestra ut coccmum, quasi nzx dealbabuntur. Isa I, 16-18.
3
•
Asperges me hyssopo et mundabor, lavabis [me et super

n1vem dealb'!bor. Ps. L, 9.
4

Lav1t nos a peccatis nostris in sanguine suo. Apoc. I, 5;
.

cf. .loa. I, 7 .

; Ps.L 1 12i 11Cor.V,17; Galat.VI, 6; Coloss.lU, 9.
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peccado é verdadeiramente tirado ou apagado, não
possa achar nenhuma que a propria Escriptura não
tenha empregado» t.
13o. 2.º Rasão. Pela justificação o homem se
torna verdadeiramente grato a Deus e seu filho
adoptivo, e herdeiro da vida eterna, como o confessam os mesmos Protestantes.
E na verdade, aquelle que permanece interiormente em estado do peccado, em vez de ser grato
a Deus, pelo contrario, é-lhe odioso; não só não é
digno da vida eterna, mas, pelo contrario, é digno
de eterna reprovação. uSão puros os teus olhos e
pão poderás olhar para a iniquidade»~. Nem se di- .
ga que aquelles peccados se cobrem : porque, seja
qual fôr, 9 modo como se cubram, se ficam na alma, não escapam á vista d'aquelle de quem se diz:
3
«Deus perscruta os corações e os rins ».
.
i 31 Resolvem-se as obiecções. Diz-se na Escriptura
(Ps. XXXI, 1 -z) : «Bemaventurados aquelles cujas iniquidades foram perdoadas, e cujos peccados foram cobertos, bemaventurado o homem a quem não imputou
o peccado»~; mas estas palavras são a mesmíssima these dos Protestantes ; logo.
Resp. Addusirnos acima muitos textos que mostram
claramente que os peccados ficam inteiramente tirados.
·Portanto, este texto.deve entender-se de maneira que não
t
Scriptura siquidem utitur omni genere vocabulorum, qure
_excogitari poterant .ad veram peccati remissionem significandam,
ut si quis de industriã quaerat vocabula, quibus perspicue declaret,
peccatum aliquid vere tolli et aboleri, non posse aliquod reperire
quod ipsa Scriptura divina non occupaverit.
2
Mundi sunt oculi tui, et respicere ad iniquitatem non po·
teris. Habacuc, I, 13. , ·
3 Scrutans corda et renes Deur. Ps. VII, 10 .-lsto é tão
verdade que alguns v. gr. Sanday,(ob.cit.p. 37), se .admirem que
a vida christã começa n'uma certa ficção, e é realmente coisa muito admiravel, que homens, por outro lado de engenho agudo, possam admittir um tal conceit<i> da vida christã !
• Beati quorum remissae sunt iniquitates, et quorum tecta
sünt pecc~ta, béat~s, vir\ çui non imputavit peccatum.

.

estej~ em contradicção com os outros te stemunhos da
Escnptura.
Posto isto, o verdadeiro sentido é este: bemaventurados aquelles cujos peccados foram cobertos, não sómente aos olhos dos homens, mas tambem aos olhos de
Deus: na verdade, os peccados não podem estar cobertos aos olhos de Deus, se realmente não estiverem destruídos. Esta interpretação funda-se no contex to · porqu<:_ se declar a 1 no primeiro versiculo; que os pe~cados
estao verdade1aamente perdoados : « bemaventurados
aquelles cuj as iniquidades foram p erdoadas» t e no segundo, que nenhum dolo,_ e porisso mesmo qu~ nenhum
peccado fi_c a_ na alma do iusto: «bemaventurado aquelle
a quem nao imputou peccado nem no seu espírito foi encontrado dolo>i2.
. Està interpretação foi já apresentada por S. Agostzn~o (Enarr. 2. ª sobre este p_s. ), onde ~eclara, que as
fendas do _corpo, podem _cobrir-se de dois modos, pelo
mesmo fendo e pelo médico : o ferido cobre-as com a
capa, mas não as tira, o medico, tira-a~ com o emplasto. E ' assim gu~ se faz nos. peccados : o peccador cobre quando dissimula, Deus cobre, quando sara e os tira
pela infusão da graça.
i3z. These lf.U : fl justificação não consiste na

,.
,1

1. ;

11

imputação exfrmseca dos merdos õe C!hrisfo, mas
n~ .renovafão !nferior ou n'! infusão aa graça sant1f1canfe, mfrmsecamenfe mherenfe á alma.
E' de fé, ~egundo o Trid. (Sess. VI, can. 1 r):
uSe alguem disser que os homens se justificam ou
sómente pela imputação da justiça de Christo ou
só pela remissão dos peccados, excluída a g'raça
e a carid~~e, que foi diffundida nos seus corações
pelo Espmto Santo, e a elles está inherénte ou
tambem que a graça, pela qual somos justificados,
é sómente favor de Deus, seja anathema» s.

!

Beati, q~oru~ ram[ssae sut?-t iniquitates .
.
Beatus vir cm non 1mputav1t peccatum, nec est in spiritu
e1us dolus.
• •. 3 S_i. ~~is dixer~t homines justific1_lri. vel solâ imputatione just!ttae Chi 1st1 1 vel sol a peccatorum rem1_s~1one, exclusa gratiâ et caritate,_ quae 1!1 cord1bus. eorum per Spmtum sanctum diffundatur
1 heolo51a Do~mauca-Vol, V
1i

J
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133.

Escript.
(A) Do texto de S. Paulo: «Porquanto, assim
como muitos fomos constituídos peccadores pela
desobediencia d'um só homem; assim tambem pela obediencia d'um só, muitos serão constituídos
justos)) 1 • D' onde podemos argumentar assim: segundo o Apostolo, os justos foram constituídos do
::nesmo modo por Christo, que os peccadores por
Adão; mas por Adão fomos constituídos verdadeira e intrinsecamente peccadores, como se collige da
palavra grega xo:,o:cr-rcc8~crovi:o: e da confissão dos Protestantes 2 ; logo fomos constituídos intrinsecamente justos por Christo, e tanto assim é, que S. Paulo accrescenta mais abaixo (zo), que a graça, pela
qual somos justificados, abundára sobre o delicto.
(8) Do mesmo modo se diz: «Fez-nos salvos
pelo lavatorio da regeneração e da renovação do
Espírito Santo, que derramou sobre nós, afim de
que, justificados pela graça do mesmo, sejamos
3
herdeiros, segundo a esperança da vida eterna)) •
N'este texto a justificação exhibe-se corno regeneração e renovação, e até~mesrno corno effusão do
1.º

atque illis inhaereat, aut etiam gratiam quâ justificamur, esse tantum favorem Dei, A. S.
1 Sicut enim per inobedientiam unius hominis peccatores
constituti sunt multi: ita et per unius obeditionem, justl constituentur multi. Rom. V, 19.
~ Pois escreve sobre este logar D. Aiford (Greek Test.) :
«'.\1ulujacti sunt peccatores non solum ut tales habiti, vel ut tales
ir:nput.ation~ existe~tes. (~icitu_r etiam .ml!lti fie11ti justi non per
s1mpl!cem 1mputatlonem s1cut m supenon casu, sed realiter et actual!ter fient justi, eodem modo quo primi realiter et actualiter
factl sunt peccatores". O mesmo argumento expõe-no energicamente Newman, Lect. V, on Justificat, 105-106; e depois acrescenta que a palavra justo não se predica dos christãos na Escriptura
mas tambem muitas vezes é attribuida a mesma coisa ou santida2
de aos verdadeiramente justificados. E prova-o pelos Hebr. XIII
21; 2 Cor.IV, 4; Eph.I, 4, 6; Rom.VIII, 27 (ob.cit.p.106"108). '
.
. 3 ~a_lvos nos f~cit per lavac_ru!11 regeuerati_onis, et. renovçr~10~1s .Spmtus. s~nct1,. q..u.em effudlt m nos...... ut JU.. s. tificatl. gratiâ
1ps1Us, heredes s1mus secundum spem vitae re~ernae. Tit. lll 1 5,

Espir}to :Santo em nós. Mas a regeneração e a renovaçao importam a communicacão interior de alguma vida espiritual, porqunt~, assim como a
regeneração é communicação da vida assim a
.
reg.eneraçao e. commumcação
de vida ' nova ; e
assim como na vida natural somos renovados
pel? .accrescentamento das forças, assim na vida
esp.1~1tu~l somos renovados pelo augmento da graça 111tenor; por outro lado, a éffusão do Espírito
~anta s~ppõ:_ que uma talcornmunicação nada mais
e que a mfusao. da. graça santificante; e o Apostolo
accrescenta: «JU.st1ficados pela graça do mesmo)) 1;
afim de por aqrn se ver, que nós somos justificados
p:Ia g:raça de Deus que habita nos nossos coraçoes; 1s~o mesmo se confirma com a palavra herdeiros; ponsso que não podemos ser herdeiros de Deus
sem sermos primeiro adoptados por filhos, nem se;
~dop.tados por filhos, sem primeirament~ sermos
mtenormentc mudados, tendo sido antes o objecto de odio aos olhos de Deus.
(C) Finalmente, a justificação descreve-se como um .acto pelo qual somos renovados no estado
da santidade primitiiiã,. ~egundo aquellas palavras :
« Renovae-vos no esp1nto da vossa mente e vesti
um Pº':º homem q~e foi creado, segund~ Deus,
na Justiça e na santidade da verdadei> 2.
Mas o estado da justiça primitiva, segundo os
?1esmos Protestantes, era o estado de santidade
mterior e intrínseca ; logo.
r 34. 2.º Pela raz.ão. Deus não pode declarar
.
JU~to a9uelle qu.e permanece intrinsecamente injust_o, ponsso que isto se oppõe, quer á verdade, quer

,.

-

"
· t,

~

Justifica ti gratiâ ipsius.
Rer:10vamini spiritu mentis vestrae, et induite novum homin.cm1 qf~ secundum Deum creatus est in justitiâ et sanctitate
ycntaus. 'fhes. IV, z3 1
'
· · · '
.

. 2
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a justiça divina; mas segundo os Protestantes, o
peccador é declarado justo, na justificação, pelo
mesmo Deus: logo torna-se intrinsecamente justo.
Âccresce a isto, que as palavras de Deus são efficazes e produzem tudo aquíllo que significam : v.
gr., quando Deus disse «faça-se a luz)) 1, realmente
((fez-se a luz» 2 ; mas na justificação Deus declara
que o homem é justo: logo, porisso mesmo, o faz
justo; aliás a palavra de Deus seria vã 3 •
i35. 3. 0 Resolvem-se as objecções.
(A) A palavra «justifico tr.cri:eúw » nem nos escriptores
profanos, nem nos sagrados, significa fazer justo, mas
sómente declarar justo; logo, pela jmtificação, o peccador não se torna intrinsecamente JUSto, mas só extrinsecamente, e ~í. maneira de declaração forense ;..
Resp. Nego a antecedente; porquanto, posto que
uma tal palavra, primaria e etymologicamente signifique o
mesmo que declarar justo; comtudo, secundariamente,
e pelos adjuntos significa tambem/ater justo, v. gr., onde se diz 5 : <<Aquelle que é justo, justifique-se mais ainda; e aquelle que é santo, santifique-se cada vez mais»;
aqui, pois, justifique-se ainda mais Oust!fi.cari adhuc)
pode sjgnificar uma só coisa, a saber, fazer-se mais
justo, (p.eri juslio1-.J, mas não ser declarado justo, não
accresccntando a nova declaração nada á primeira. Mas
Fiat lux.
Facta est lux. Gen. I, 3.
.
3
Este argumento desenvolve-o J. H. Newman (ob. cit. p.
78-84); julgamos conv<'niente referir algumas das suas palavras:
nRes m1randa ! .Altera theologiae schola, de qua locuti sumus (lutherana scilicet), autumat Deum, cum nos justos appellat signifi·
care nos non sol um non fuisse, sed et numquam justos futuros. Incredibile sane, aliquid non esse eo quod Deus id esse dicat : solemne viventis ac infallibilis Dei testimonium aliud esse are quam
testatur; Deum nostrae obedientiae obsequium accipiendo prohiberi quominus nostram obedientiam acceptabilem reddat, atque
gloriam declarandi nos justos, in hoc sitam esse ut nos injustos
relinquat>>- -Nem de outro modo falla Sabatier, ob. cit. p. 32 r 1
2

22.

4 Assim v. gr. Morison, Critica! expos. of Romans, 1866,
p. 163 e seg.; Godet, Commet. sur Romains, 1883, p. 337.
õ
Qui justus est,justificetur adhuc; et sanctus1 sanctificetur

a_ind.a· que se concedesse que esta palavra nada mais
s1gn·1fica do que declarar ;usto, devemos na verdade
'
atten d er ao que aqui. se tracta · e com effeito
quando'
Deu·s, que é ominisciente omn}potente e infin'itamente
" ~era~, d~clara _que alguem é justo, porisso mesmo o faz
JUSto;. ah ás sena enganado ou enganaria, em vista do que
fica dito.
. 13~. (J3) Muitas vezes, na sagrada Escriptura, a justificaçao e compar?da a um vestido de que nos cobrimos; v. gr. «Vesti um !lovo homem»!; «despojae-vos
do homem velho e vesti o noVOJJ 2 • Mas o vestido é alguma coisa extrínseco. Logo.
Resp. A just_ificação é comparada ao vestido, quanto a alguma coisa, concedo; quanto a tudo, nego. Porquanto esta c_omparaç~ão ~ empregada para mostrar que
a nossa santidade nao e de nós, ou nasce da nossa
mesma n~tureza; porém, dos meritos de Christo, que nos
são ~ppl,ica,dos, mas n~o para provar que a nossa justificaçao e somente e~trmseca, como claramente se vê do
contexto: porquanto, no Jogar citado (Ephes. IV, 23-32),
~ec~ara que nós devemos ser renovados em espirita ou
mtrmseca~_ente, e que devemos depôr todos os actos
maus e v1c10s, para abracarmoil as virtudes christãs.
Mas isto suppõe renovaçãÓ interior e verdadeira.
Confirma-se com outro logar de S. Paulo, onde se
falla. do n<;>sso corpo : «E' necessario que este corpo corrupt~vel vista. a incorrupção, e q ue:este corpo mortal vista a 1mmortahdade» 3 • Mas a palavra «vestir» (induere),
n'este logar, deve ser entendida do dom intrinseco da
immortalidade que nos é conferido.
Logo, egualmente, o texto acima «vesti o homem
novo» (induite novum hominem), deve ser entendido da
graça intrínseca que nos é conferida; por outro lado, o
contexto assim o exige.
137. (C) Tambem se diz de Christo: «Ü qual se fez
para nós sabedoria de Deus, justiça, a santificação e reInduite novum hominem. Ephes. IV, 24.
Exspoliantes vos veterem hominem et induentes novum.
Co/oss. III, 9-10.
3
Oportet corruptibile hoc induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem. I Cor. XV, 53.
1

2

ª9\wc. Apac. XXII 1 1 ! ~
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I. Explica-se. Ser grato a Deus não é outra
coisa mais do que gosar da sua bcnevolencia e
agradar-lhe. E, na verdade, todas as creaturas, de
al~L~m modo, agradam a Deus, em razão das perfe1çoes naturaes que ha n'ellas, mas Deus ama com
benevolencia especial os justificados, porque n'elles se compraz, não só como servos, mas tambem
como amigos . A amizade importa tres coisas:
(a) amor de benevolencia, com o gual queremos
bem a alguem, por causa d'elle mesmo e não por
,
'
nos;
(b) amor mutuo, porque a retribuição do amor
é da essencia da amizade;
(C) a communicação de algum bem, por força da
qual existe uma certa egualdade, ou, pelo menos,
semelhança entre amigos, porque «a amizade "os
acceita ou faz eguaeSJ>, diz S. Jeronymo (in Mich.
0

dempcão» t. Mas estas palavras significam que a justiça
de Deus nos é imputada. Logo.
Resp. Nego :i menor: porquanto', como se collige do
contexto e dos lagares p ar ali elos, o sentido é que Christ~
é a causa merítoria e ejficiente ~ como qu~ a fonte da
nossa justificação, mas ~1ão nos imputa .extrmsecamente
a nossa santidade. Assim quando se diz : Deus nossa
fortaleza nossa illuminacão etc.\ o sentido é que Deus
é a font; da nossa fortal~za e da nossa illuminação, pois
é elle que nos torna fortes e illuminados.
138. (D) A justificação oppõe se á con_de~nação ;
mas a condemnação n ão faz que alguem seja reo, mas
sómente declara que é réo 3 .
•
Resp. A condemnação não faz g~1e o homem se)~
réo, mas, para ser JUSta, suppõe mamfestamente q~e e
réo. Por tanto, qu ando_ D;~s declara que .alguem e JUSto, ou suppõe que elle Já e JUSto ou o faz JUStO.

§II. Descrevem-se os effeitos formaes da
j usii ti cação
A justificação, em vista do que já fica dito, consiste essencialmente não só na remissão do peccado
mortal, mas tambem na infusão da graça. Perguntase, pois, o que seja a graça justificante. Antes d.e expôrmos a sua definição escolastica, é conveniente
descrever os seu:.> principaes ejfeitos jormaes ou essenciaes, segundo se nos patenteiam na Escriptura
e na Tradicção. Exposto isto, ser-nos-ha mais facil investigar a natureza intima da graça .
139. These I.ª : fi graça santificante ou just~
fica11te, nos tor17a agraõaveis a ])eus e seus amigos.
E, certo 4•
1
Qui factus est nobis sapit:ntia a Deo, et justitia, et redemtio. 1 Cor. I, 3o.
2 Ps. XVII, 2; XXVI, r, LXX, 5.
3 Assim Hodge, System. · theol. vol. IH, p. 121 .
4 Cf. Suarer, !. VII, e. 1 : Manella, n. 100~ e seg._; !furter,
n. 201 e seg.; Egger, n. 384; Scheeben, The Glones of d1vine gra·
ce, !. II, e. 7. p. 146.

II, 7).
Prova-se:
(A) Escript. Porquanto, Christo a respeito d'a140. 2.

0

quelle 9ue ter:i caridade e, porisso mesmo, a graça_ habitual, diz: e<Se alguem me ama, guardará as
minhas palavras, e meu Pae o amará, e viremos
para elle e n'elle estabeleceremos a nossa mora~
da)) 1 • Aqui tracta-se do amor de benevolencia pois
tracta-se d' aquelle amor com que qualquer 'faz a
vontade de Deus; tambem aqui ha mutuo amor,
porque o Pae ama aquelles que O amam · com a
.
'
communzcação
d,os bens, porque Deus não pode
vir
e permanecer em nós sem nos dispensar os seus
bens.
(B) Tradic., a saber, pelo Trid., que declara:
S1 quis diligit me, sermonem meum servabit et Pater
et m ansionem 'apud eum
fac1emus. Joa. XIV, 23.
1

me~s diliget eum, et ad eum veniemus,
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«p,~ .. tanto, assim justificados, e feitos amigos de

Deus e domesticos (isto é, familiares), renovam-se,
indo de virtude em virtude. 1
(A) Ras. theol. A graça da justificação dispensa as tres coisas que, segundo o que fica dito, se
requerem para a amisade :
(a) porquanto, nunca se separa da caridade, pela qual amamos a Deus com amor de benevolenc1a;
(b) importa amor mutuo, porque se amamos a
Deus, Elle nos ama, segundo aquellas palavras: «Eu
amo os que me amam» 2, e realmente, a graça, em
razão da belleza sobrenatural com que adorna a
nossa alma, nos torna amaveis aos olhos de Deus;
(C) funda-se na communicação de algum bem, a
saber : da graça na vida presente, e da gloria na futura; logo, a justificação nos torna amigos de Deus.
141. These 2.ª: fi graça justificante nos faz filhos adopfivos de ~eus e seus l]erdeiros.
E' certo 3.
r .º Explica-se: Adopção, em geral, é a assumpção gratuita d'urna pessoa estranha para filho,
com direito á herança. Porem a adopção divina é
mais perfeita do que a adopção humana 4; por. quanto, os homens adaptam alguern por uma certa indigencia, porque não teem filhos seus, ao menos, que sejam do seu agrado; porem, Deus nos
~-Sic ergo justificati, et amici Dei ac domestici (i. e. familiares) facti, euntes de virtute in virtutem, renovantur. Trident.
sess. VI, cap. 10; cfr. cap. 7.
2
Ego diligentes me diligo. Prov. VIII, 17.
3
Cf. S. Thom. 3, q. 23, a. 1 ; Suarer, 1. cit. e. 2-4; Mar::rella, n. 1011 e seg.; Hurter, n. 213 e seg.; Scheeben, ob. cit. p.
118 e seg.; Terrien, ob. cit. t . I, p. 34-46.
1 A proposito S. T!zomas (!. e.): «Hoc autem plus habet
adoptatio divina, quam humana ; quia Deus hominem quem adoptat, idoneum facit per gratiae munus ad hereditatem coelestem
percipiendam ; homo autem non facit idoneum eum quem adoptat;
sed potius .eum jam idoneum eligit adaptando».

gerou voluntariamente, tendo um filho perfeito e
objecto das suas complacencias. Alem d' isso, nas
coisas humanas, o adaptante não pode infundir
no adoptado a qualidade espeçial, pela qual se
torna semelhante a si ; porem, Deus, adoptandonos, infunde na nossa alma qualidade especial, isto é~ a graça pela q.rnl nos tornamos . semelhantes
a Elle ; porisso, o acto pelo qual somos adoptados,
chama-se nascimento espiritual, ou regeneração,
porque urrí tal acto imita, de algum modo, a verdadeira geração. Alem d'isso, entre os homens 7
os filhos adopti vos não participam da herança senão depois da morte do pae, ao passo que nós, vivendo o nosso Pae celeste sempre e para sempre,
participamos da divina herança.
142 2.º Prova-se. (A) Pela Escript.
(8) Porquanto diz-se: « Vêde que grande caridade usou comnosco o Pae, a ponto de sermos
chamados e sermos, na verdade, filhos de Deus» •;
«Não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adopção de filhos» 2 •
Nos ditos textos, fica abertamente declarada a.
nossa these, mas tambem se deduz d'aquelles em
que se diz que nós nascemos de Deus, e fomos por
Elle gerados, v. gr. (<Todo aquclle que nasceu de
Deus, não faz peccado» 3; porquanto, aquelle que
nasce espiritualmente de Deus, porisso mesmo é
filho de adopção.
(b) Quanto á herança divina, diz S. Paulo 4:
1 Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, utfilii Dei no '
minemur et simus. Joa. III, 1.
2
Non accepistis spiritum servitutis .. , sed accepistis spiritum adoptionis filiorum. Rom. VIII, 1S-16.
3 Omnis qui natus est ex Deo, peccatum non facit. 1 Joa.
Ili, 9·
.
4 Si autem filii et heredes, heredes quidem Dei, coheredes
autem Cltristi. Rom. VIII, 17.
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cc Porem, se somos filhos e herdeiros, somos, na
verdade, herdeiros de Deus, porem, co-herdeíros de
ChrisfoH.
(B) Ti-adie. Pelo Cone. Trid. que declara que
pela graça passamos «para o estado da graça e
de a d opção de filhos de Deus n 1 e nos fazemos
ccherdeiros, segunda a esperança da vida eterna» .
(C) Ra\ão Theol. Para a adopção requerem-se
e bastam duas coisas:
(8) semelhança entre o adoptante e o adoptado; ·
(b) assumpção do adaptado para a familia do
adaptante, com direito á herança ; mas a graça
santificante confere-nos estas duas coisas :
(8) dá-nos uma certa semelhança com Deus,
pois é a participação da natureza divina, como diremos;
(b) além d'isto, nos introduz na familia de Deus;
porquanto, infundindo Elle na alma do justo, a participação da vida divina, porisso mesmo, nos gera
especialmente, e se torna nosso Pae, na ordem espiritual ; finalmente, a graça confere-nos um verdadeiro direito á herança divina; porquanto, como
judiciosamente diz S. Thomaz 2, eco homem tornado consorte da natureza divina, é adoptado para
;filho de Deus, a quem é devida a herança, em virtude do mesmo direito de adopçãon ; logo.
Com quanta sollicitude, porém, com quanto
amor, Deus acaricie os seus filhos adopti vos, vê-se 1
d'estas palavras: «Porventura, pode a mulher esquecer-se do seu filho, de modo que não se compadeça do fructo das suas entrenhas? Mas, ainda
que ella se esquecesse, eu é que não me esqueceSess. VI, cap. 4 e 7. . .
. ..
Homo cohsors factus dtvmae naturae adoptatur m fihum
Dei, cui debetur hereditas ex ipso jure adoptionis. 2. 2.•, q. 114,
a. 3.
1

2

rei de ti>> 1. Porem, se somos filhos de Deus, devemos imitar a slia santidade e amor: cc$êde, portanto, imitadores de Deus, como filhos caríssimos
e caminhae no amor, assim como tambem Christo
nos amou e se entregou a si 'mesmo á morte por
nósn 2•
143. These 3. ª: .fi graça santificante nos torna
consortes da nature~a divina.
E' certo. 3
1 .º Explica-se. Este consorcio consiste na assimilação especial e sobrenatural com Deus.
Na verdade, todas as creaturas, ainda mesmo
irracionaes, apresentam uns certos vestígios das perfeições divinas, porque imitam, de algum modo, o
ser divino; as creaturas intellectuaes são como que
imagens de Deus, porque participam d'um modo
analogo, da sua vida intellectual, mas pela graça divina a semelhança da nossa alma imprime-se com
tal força que nos tornamos, não na verdade eguaes,
mas semelhantes a Deus, porque nos tornamos aptos para conhecermos a Deus, do mesmo modo,
posto que não no mesmo grau, que Elle conhece
a si mesmo, segundo aquellas palavras 1• : «Seremos semelhantes a elle, porque o veremos como
elle é)). Mas se aquelle consorcio é phisico ou é
formal, abaixo o declararemos.
144. 2.º Prova-se.
(A) Escript., na qual a nossa these se exprime

'.

t
Nunquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non
misereatur filio uteri sui? Et si ilia oblita fuerit, ego tamen non
obliviscar tui. Isa. XLIX, 15.
2 Estotc ergo imitatores Dei, sicut filíi carissimi, et ambulate in dilec.ione, sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum
pro nobis. Ephes. V, 1-2.
3 Cf. S. ~ Thom. 2, q. 23, a. 3. Jungmann, de Graua, n. 258;
Sclzeeben, ob. cit. p. 41 e seg.
.1
Similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. 1
Joa. III, 2.
·A
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por outras tantas palavras t : <<Pelo qual nos deu
as maiores e as mais precisas · promessas, afim de
que, por ellas, nos tornemos consortes da nature{a

divina».
Confirma-se com outro logar 3 : «Todo aquelle
que nasceu de Deus, não faz peccado, porque a
sua semente permanece n'elleii ; aqui a graça chama-<.,.., semente de Deus, ou semente da divindade,
porisso, assim como a semente contem virtualmente a nova planta: sen:telhante á primeira> assim tambem a graça tem em si a virtude de nos fazer semelhantes a Deus.
(8) Ratão Theol.
Em vista do que fica dito, pela graça nos tornamos filhos adoptivos de Deus; mas adopção, que
imita a geração natural, quanto póde ser, importa
alguma semelhança entre o adaptante e o adaptado; logo, Deus, adaptando-nos por filhos, deve imprimir na nossa alma alguma semelhança de si.
145. 3.º Porisso, a nossa alma, pela graça, fica adornada d'urna belle{a sobrenatural, pois a graça é uma certa semelhança com Deus ; mas Deus
é a fonte de toda a belleza; logo.
S. Ambrosio declara isto optimamente: «Tu,
ó homem, és pintado e pintado pelo teu Deus. Tens
um bom artífice e pintor. Não queiras destruir a
pintura que resplandece não na apparencia mas na
verdade, não exprimida em cêra mas na graçan 3 •
Por outro lado, a belleza é o explendor da ort . Per quem maxima et pretiosa nobis promissa donavit, ut
per hrec efficiamini divin:ze consortes natura e. II Petr. I, 4.
2 Omnis qui natus est ex Eeo, peccato non facit, quoniam
semen ipsius in eo manet. 1 J oa. III, 9.
l
P1ctus es ergo, o homo, et pictus a Domino Deo tuo. Bonum habes artificem atque pie torem . Noli bonam delere picturam,
non foco sed veritate fulgentem, non cerâ expressam, sed gratiâ .
ln hexam. 1. VI, e . 8, 46.

dem; e na verdade, por virtude da graça, reina na
alma urna ordem perfeita: porquanto, as faculdades inferiores estão sujeitas á vontade, a vontade
está sujeita a Deus; a alma resplandece adornada
da graça, porisso que ella se torna como um espelho da natureza divina.
A coisa illustra-se com uma comparação: '!<Assim como um globo de crystal puríssimo, luz e resplandece como o sol, emquanto se reflectem n'elle os raios e a luz do sol, assim a nossa alma adornada da graça, brilha com explendor divino e é deificada>> 1.
r4 1) . These IV.ª: Pela graça sa17tiflcal/te o justo tor,,a-se templo do êspirito Santo e de toda a
Tri,,dade.
E) certo 2 .
1. º Explicação.

Para intelligencia d'esta proposição deve saber-se, que Deus está em toda a parte, pela sua
presenc,,a, operação e essencia, e porisso habita de
algum modo em todas as creaturas; mas, além d' esta presença comrnum, elle tem uma outra habitação na alma do justo, a qual é inteiramente especial, e consiste em Deus vir á alma e n'ella permanecer por modo de amigo intimamente amado, para poder gosar da sua presença e amisade ; então
a alma se torna verdadeiramente templo de toda
a Trindade, porque é lagar santo, onde habitam
as tres divinas pessoas, e se lhes tributam louvores
e sacrificios.
1 Quemadmodum purissimi crystali globus lucet atque resplend.et veluti sol, dL!~ ~o!is radii atque lux in eô colliguntur, ita
e~ amma ornata gratra d1vmo fulgore resplendet et deificatur. AsSim Jungmann, de Grat. n. z58.
2
Ctr. S. Thomas J. q. 43, a . 5·6; Suarer, de Trinit. 1.
X 11, .; . 4 e seg .; Franrelin, de D ~o ~rino, t~ ._ 44; Ma·rel~a, n.
10·2) ~ scg. Oberdoe.ffer, De lnhab1tattone Spmtus S.; Terrzen 1 I,

i1. z 1(> e sei;.
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Esta habitacão é commum ás tres pessoas da
SS. Trindade, ;nas apropria-se d'um modo especial ao Espírito Santo, porque, como dissemos no
Tr. da Trinbttde, as obras de santificação, que
são communs ás tres divinas pessoas, attribuem-se
especialmente áquella, cuja missão especial é santificar as almas.
147. 2.º Prova-se.
(A) Escript.
.
(a) Consta principalmente, gue o ~ae e.º Filho
habitam na alma do justo; pois Chnsto diz: «Se
alguem me ama ... tambem meu Pae o amará, vire.mos para Elle e n'elle estabeleceremos a nossa
morada)) 1.
(b) Consta além d'isto, que o Espir~to Santo h~
bi~a do mesmo modo nas almas dos iustos: « Nao
sabeis que os vossos membros são templos do E~
pirito Santo, que habita em vósn 2 ? _«_Não sabeis
que sois templo de Deus e que o Espmto de Deus
habita em vósi> 3 P
(B) Raz.ão Theol.
.
.
Em vista do que :fica dito, a graça santificante
constitue a verdadeira amisade entre Deus e o homem; mas, a amisade tende para a união, e exige não
só a presença moral dos ami~o~, mas tambem,
quanto, póde ser, a presença ph1s1~a; logo, a graça
santificante exige em nós a união mt1ma da nossa
alma com Deus, e a sua presença em nós.
Porisso Christo na ultima Ceia, pede ao Pae
'
.
que _os seus discípulos não só sejam uma coisa en1 Si quis diligit me, ... et Pater h1et;ts diliget eum, et ad
eum veniemus, et mansionem a pud eum fac1emus. Joa. XIV, ~~ ·
2
An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Sp1ntus Sancti qui in vobis est . I Cor. VI, 19. · . .
.
.
.
3
Nescitis quia templum Dei estis 1 et Srmtus Dei habitat !n
yob(s. 1 Cor. III, 17 '.
·

•

re si, mas tambem uma coisa no Pae e no Filho,
cque tambem elles sejam uma coisa em nós>i 1..
148. Accrescentarn, além d'isso, alguns theolo;os, que o Espírito Santo, não só habita na alma
io justo com as outras duas pessoas, mas tambem,
i'um modo especial, se une a ella mesma, não por
rnião hypostatica, mas quasi do mesmo modo que
> corpo de Christo se une ao nosso corpo na sa;rada communhão.
Assim Petavio, Scheeben 2, e poucos outros, prin:ipalmente entre os modernos. E exforçam-se por
>roval-o pelos logares em que aquella habitação é
:specialmente attribuida ao Espirito Santo, ou prin:ipalmente por aquelles em que se descreve a misão do Espirita Santo, v. gr. «E eu rogarei a meu
>ae, e elle vos dará um outro Paraclito, que pernaneça comvosco para sempre» 3 .
Porquanto alli estú a anthitese entre Christo e
• Espírito Santo: ccChristo foi o primeiro Paraclio, o Espirito é o segundo, e do mesmo modo que
, primeiro nos foi dado pessoalmente, assim tam1em o segundo» 4•
Esta opinião não carece de toda a probabilidae, e póde admittir-se corno uma opinião piedosa,
ma vez que ao mesmo tempo se siga que esta umão
ão é substancial, mas accidental. Todavia, é opiião contraria e mais comrnum, porque os referios textos não se entendem melhor da habitação
1
2

Ut et ipsi in nobis unum sint. Joa . XVII, 21 . .
Petav . de Trin. VIIJ, 6; Scheeben, Mysterien des Chrisnthums § 28-30 . Os principaes argumentos em favor d'esta opião refere-os e refuta-os Oberdoeffer, ob. cit., e. 3 et 5. Cf. R.
>, Froget, De l'habitation du St-Esprit dans les âmes justes, ap.
'evue Thomiste, 15 juil 1896 etc.
3

Et ego rogaoo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis,

t maneat vobi scum in reternum. Joa. XIV, 16 .
·I Christus fuit prior Paracletus, Spiritus est posterior, et
cut prior personaliter no bis qattis est, ita et posterior ~
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commum ás tres divinas pessoas, que se appropza
ao Espírito, pela razão acima dada .

1 So.

§ III. Definição escolastica da graça

justificante

1

Depois de expostos, quer. a natur~:a, qu~r os
effeitos formaes da graça JUSttficante, Jª nos e p~r
mittido investigar mais intimam~n:_e a sua ~ssencza,
explicando, na verdade, a defimçao que e geralmente dada pelos theologos.

1 . Dá-se e explica-se a definição
149. A graça habitual ou justi?ca~te póde definir-se: . ((qualidade sobrenatural, intrmseca e permanentemente unida á alma pe.l~ qu~l nos torna.
mos participantes da naturez.a d~vina>> .
Diz-se I .º qualidade, e ponsso me~mo nem e
substancia, nem acto, mas um certo acczdente .creado e finito, que pertence ao genero dos habztos ~
aperfeicoa directamente a alma em ordem ao sei'
·indirectamente em ordem á operação. .
d .
'd
l
t
·
t
e
nro
uztDize-se creado no sentz o a .º' is o ' r
do porque creado dize-se propnamente das substa~cias. O que, na verdade, se affirma cont:a alguns
theologos, como Pedro Lombardo, que.anuga~nente
ensinaram que a graça não é º':1tra coisa mais. que
a pessoa do Espírito Santo habitando em nós' porém isto não pôde admittir-se, porque a presença
do Espírito Santo é, na verdade, uma .das prerogativas da graça, mas não a sua essencia.
.
.
t
Cfr. s. Thomas _1. 2. q. no; Suar~r.B1z7u~;:1i~lsl..
3

i'J;

e. 1,2, 11-13; Salmant. d~s~/:: ~~~;i~~, Íb'. cit. t.
p. Js~136.
a. 1-4 ; Ma:nella, n. 9 turalVs 'i11tri11sece et pennane11te1· tfnmiae
2 Qualitas superna
•.
. ·
t
i:
ftl(Uerens, rer ~uam diyinae e.ffictmur partlCZfeS na urq '

55

1;

z. 0 Sobrenatural, e, na verdade, absoluta

e simplesmente sobrenatural, para d'este modo ser
designada pelas qualidades naturaes ou tambem
pelos dons preternaturaes (De Deus Creador 1 64
e seg. ); porisso, é tambem qualidade divinamente
infusa, porque só Deus nos póde communicar a
qualidade entitativamente sobrenatural.
1 5 1 • 3. ºIntrinsecamente inherente; estas palavras
são, na verdade, dirigidas contra os Protestantes,
que affirmam que a graça habitual é a imputação
extrínseca da santidade de Christo. Segundo a doutrina catholica, a graça é qualidade divinamente
infusa, que adorna verdadeiramente a substancia
da nossa alma, e lhe é inherente, como acima se
provou (n. !32 e seg .)
1 52.

4.º Permanentemente: por esta palavra, a
graça actual distingue-se da graça habitual; porque
a graça ~a c tual é tran~itorizt, ao pa.~so que a habitual é, de sua natureza, permanente, como o habito, no sentido de que fica na nossa alma até que
seja expellida pelo peccado mortal.

153 . 5. 0 Pela q uai nos tornamos participantes
da naturez..a divina. E' n'isto que consiste, precisamente, a verdadeira essencia da graça, e porisso
mesmo, deve isto cuidadosamente explicar-se. A
participação da natureza divina que se obtem pela graça,

(A) não é substancial, mas é sómente accidental,
isto é, a natureza divina não se nos communica
substancialmente, como se communica ao Verbo,
pela geração propria e verdadeira, ou pessoalmente, como se faz na Encarnação; porque se a participação fóra substancial, seriamos verdadeiramen·fhcologia Dogmatica-Vol. 5.0
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te deuses. E', porém, accidental 1, no sentido de que
a qualidade e semelhança divina se i~prime na .
nossa alma, o que póde muito bem explicar-se por
meio de uma comparação : assim como o ferro
Iancado na fornalha é por tal maneira infiltrado
pel~ fogo que se torna, não fogo su?st~ncialmen~e,
mas semelhante ao fogo, egneo, igmfero; assim
tambem a nossa alma se une a Deus pela graça, e
por elle é penetrada; de maneira qu.e a sua substancia não se torne Deus substancialmente, mas
semelhante a Deus, deiforme, deifica. Porisso, os
Padres comparam a alma adornada da graça. á
cêra onde está gravado o sello real, ao crystal, .1~
luminado pelos raios solar.es_, ou ao es_pe[ho nilldissimo onde se refiecte a divina essenc1a .
1 54. (8) Esta participação não é sómente moral, mas physica : seria sómente moral, se a ,nossa
alma fôra unicamente conforme a Deus, e somente semelhante pela imitação das suas perfeições:
n'este sentido todos os imitadores de Abrahão são
moralmente participantes da sua ~ida; é physica,
se verdadeiramente nos é commumcada a sua perfeição real, tornando-nos semelhantes a Deus. E,
na verdade, a coisa é assim; porquanto, como o
0 provámos, a graça habitual é qualidade real 9-ue
enaltece a nossa natureza a uma ordem superior,
1 Aproposito S. Thomas (1ª 2•. q. 110, a . 2 ad 2); «E;t
quia gratia est supra :::aturam _humanam, non potes~ esse qu?d _s1 t
substantia aut forma substanttahs; sed est forma acc1d_entahs_ 1pstus
animre. Id enim quod substantiali~er est in Deo, a.cc1~~ntahter fi t
in animâ participante divinam. bonltatem, ut de sc1entrn patet ·"
i
S. Bonaventura (II, d1st. 26, a. 1, q. 2) compara a.graça
á luz que sahe do sol e se espalha. pel_o. ar : ':Un~e et S~nptura
vocat Deum sive Christum solem JUSt1t1re; qma s1cut ab isto, sole materiali influitur lumen 'corporale in aere per q~od ~er formaliter illuminatur, sic a sole spirit~iali, qui D~us e_st, m~uttur lumen
spirituale in animam, a quo anima formaltter illummatur, et i:-eformatur, et gratificatur, ct v1v1ficatur». -Cf. Scii.eeben . Glones
of divine grace, pp_. 441 66 e n'outros Jogares passzm.

communicando-.Jhe um novo grau de vida intellectual ; descreve-se como uma ô'
Peracão
nova ' um
,
novo nascimento, como semente de Deus. Mas tudó isto significa alguma coisa physica: A questão
pode illustrar-se com uma comparação: se n'uma
arvore se enxertar um ramo d'uma especie melhor,
a primeira é participante da vida que estava no segundo; ha uma nova seiva, novas folhas, novos
fructos e melhores. Ora, assim se faz na nossa alma pela graça, que é uma qualidade divina inserida na nossa alma, que nos eleva a uma ordem divina e que nos torna physicamente participantes da
vida divina.
155. (C) Porisso, esta participação não é sómente virtual, mas formal: é virtual, quando a coisa participada se encontra no participante d'um
modo diverso e no exemplar, assim a razão humana
é sómente a participação virtual da intelligencia
je Deus, porque é modo de conhecer diverso d'a:iuel!e que existe em Dêus; éfonnal: quando a coi;a participada está no participante, do mesmo mofo que no exemplar, apesar de ser em gra11 diver;o. E, na verdade, a graça é a participação forri.1al
ia natureza divina, porque nos torna aptos para
:onhecer a Deus do mesmo modo, apesar de não
.er no mesmo grau que Deus se conhece a si mesno. Para melhor se conhecer isto, deve saber-se
lUe ha tres graus de vida intellectual :
(3) a vida racional, que é propria do homem, e
,ela qual só deductivamente conhecemos as coisas
mmateriaes ;
(fi) a vida angelica, propria dos anjos, pela qual
s coisas se conhecem por meio de ideias infusas ;
(C) finalmente, a vida divina, que é propria de
)eus, pela qual vê a si rnesmo e as outras coisas,
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directa e immediatamente, ou face a face. E, na verdade, o homem, pela graça santificante, é por tal
maneira enaltecido, que, ao menos remotamente, se
torna apto para vêr a Deus face a face: diz-se remotamente, porque ernquanto peregrinamos na vida, ainda não vemos a Deus, mas já nos tornamos
aptos para O vêr, sendo a graça a semente da gloria, e contendo-a virtualmente, corno a semente
já contem a arvore. Portanto, pela graça, o homem
se torna, physica e formalmente participante da natureza e da vida divina, tornando-se habil para conhecer a Deus, corno elle se conhece a si mesmo.
156. (0) Comtudo, esta participação é sómente analoga e inadquada, porque aos justos não
se cornrnunica identicamente a mesma vida que
existe em Deus, mas sómente vida semelhante ·e
analoga. Tambem se não communica no mesmo
grau que existe em Deus, mas em grau finito, proporcionado á capacidade da creatura, e assim se
evita o Pantheismo.

II. Prova-se a definição
Já ficou demonstrado que a graça é alguma
coisa sobrenatural, (De Deus Creador, n. 164), intrinsecamente inherente á alma (acima, n. r3 2) ;
resta, portanto, provar que a mesma graça é dom
creado, de si permanente, consistindo no consorcio
physico e formal da natureza divina.
·
r 57. I. a These : fi graça justificante nao é dom
iqcreaõo ou a mesma pessoa õo €spirifo Santo,
mas é dom creado, por €1/e mesmo õiffunõiõo nos
nossos corações.
E' opinião commum contra P. Lombarda.
(A) Porquanto, a Escriptura faz distincção entre o Espírito Santo e a graça, assim como entre

1 97

.
fa causa
d"d e o effeito
. ' ou entre o d1ffundente
e o d'f
1
un 1 o: c<A caridade de Deus t · d'
·
nossos corac6es pelo E . . , o1 iffund1da nos
d" .
,
~spmto Santo>>{.mas
,
sa tst1~1gue-se, realmente, do effeito ~ d'ff a dcaute do d1ffundido; logo.
'
1 un en(B) O Trid. (scss. VI c ) d
.
ca causa formal da no
'. . .76 e~Iara que a umssa JL1st1 cacao é · · d
D eus «não aquella pela qual Elle ,mcsr:Ju~t1.ça e
mas aquella pela qual nos faz ·ustos>>
e J~st~,
ça ou a graca é r eccb'd
l
·
,
que
1 em nós segundo a 1ust1d
', . .
d'
a, «gue o f.spmto Santo distribue a e· d a me 1mo qLi er», que a mesma ur , · · h a a um co,
•
•
b aça e m erente a
, ·
em nos e augmentada (can 2 ) .
nos e
coisas podem entender-se d', 4 d' mas todas estas
- d
um 0111 creado
nao a mesma pessoa d 0 E~spmto
. . Santo ·
' mas
to, o Espírito é a mesma ·u . ,
' porguané justo, não pode o justo
st1ç~, pela qua.l Deus
mesmo, nem tornar-se inh:;.artir com medida a si
ente ou augmentar-se
ropriamente em ,
· nos; 1ogo.
P
1 58. 2. ª These · fi
'idade physica e. er graça saqtificante é quata alma e das s:as ma17eqf~, di~fincta recrlmente
'10r moõo oe habito. pofeqc1as, mqerenfe d alma
E' opinião commum.
(A) Escript. A graça diz-se «semente d D
iue permanece em nós 2, penhor da h
e eu~,
~~ai pelo qual se marcam os crentes)) ~:~~ça ... sid
' regenera.ao e renovação» 4 « or fo
ormamos na imag~m pd D rça
qual nos trans.
e eus)) . mas t d
as corsas não convem senão a rn~a quali~a~se eJ~

f

ª

L

j

5ª

1 Caritas Dei diffusa
t ·
.
~om.2V, 5.
.
es m cord1bus nostris per Spiritu S.
3 S~men Dei, quod in nobis manet I J.
I
P1gnus hereditatis.. . si
·
<!ª· II, 9·
.
.phe~. IR14; IV, ~o.
' gnum quo s1gnantur credentes.
~
e6ene~auo et renovatio. Tit. III 5
ln imaginem Dei. II Cor . III '2. , .
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si estavel, que é accrescentada á nossa alma e ás
suas faculdades, e alli permanece até ser expellida
por alguma coisa contraria: mas não conve~1 ao:;
actos de s1 transeuntes, ou ás mesmas potencias da
alma; logo.
(B) Segundo o 'Trident. (sess: VII , can. 7), a gr~
ca tambem se infunde nos meninos, e consiste nao
~ómente na remissão dos peccados ou na imputação da justiça de Chri sto (acima 120) , mas na renovação interior, pela qual o homem se torna verdadeiramente justo, e que é inhe~entc á alma; mas
urna tal graça nãQ.._pode consistir em actos,
qL1e
os meninos são incapazes , e que não pode d1zcr-f>e
que estão inherentes : logo, consiste na qualidade
de si permanente.
1 Sg. 3. 0 These: fi graça habitual consiste es~
sencialmenfe na participação physica e formal,
mas comtudo accidenfa/ e inaõquada á natureza
õivina.
E' opinião commum.

?e

(A) Escript.
(8) Pois diz-se da gloria: «Seremos semelhantes a elles, porque o veremos corno elle é)) 1 ; «agora vemos por espelho, em inigma, então veremos
face a face )> 2. D'onde argumentamos assim : Pa\ ticipa , verdadeira, physica e formalmente da natureza de Deus, aquelle que se torna apto para ver a
Deus face a face, como elle se vê a si mesmo; porquanto, por este modo, participa da sua vida intellectual; mas segundo os textos referidos., o homem
pela gloria se torna verdadeiramente apto para ver
a Deus intuitivamente, face a face; logo, a gloria é
1

Similes ei erimus, quoniarn videbimus eum sicuti est. l

Joa . III.

2.

Videmus nunc per speculum, in renigmate, tunc autem fa.
cie ad faciem. I Cor. XIlI, 12.
2

partipação physica e formal da natureza divina.
~as a graça habitual é da mesma natureza da gloria, sendo o meio para a attingir; logo .
(b) De mais d'isso, S. Pedro declara abertamento que, pela graça, nos tornamos participantes da
natureza divina: «Pelo qual nos deu as maiores e
as mais preciosas promessas, a ponto de, por ellas,
nos tornarmos participantes da natureza diviilaii 1 ;
rr~as esta~ palavras devem entender-se da participaçao phys1ca e formal, como consta da interpretação
commum dos Padres e da palavra grega otvt»voi, que
nos outros lagares da Escriptura manifestamente
significa participação physica e formal, v. gr., na J
Cor. X, I 6, onde diz: «O pão que partimos, não é
por ventura a participação (em grego xot'Jwvla) do
corpo do Senhor» 2?
(C) Finalmente, segundo Christo, unimo-nos a
Deus pela graça, como os pimpolhos da videira se
unem á cepa: 3 «Eu sou a videira, e vós os pimpanos; aquelle qu~ permanece em mim e eu n'elle,
este tal produz mmtos fructOSJJ 4; mas os pimpolhos
recebem a participação physica e formal da seiva
que está na videira; logo, pela graça, physica e for?Jalmente participamos, da vida de Deus, posto que
rnadquadamente.

t 1

' j

1..

1 60.~ (B)

Tridic.
(a) S. Cyrillo Alexandrino, discorrendo a respeito do modo porque o Espirita S. nos santifica
1
Per quem maxima et pretiosa nobi s promissa donavit ut
per h'lec_ e!fician:iini divinae consortes naturae . II Petr.I, 4.-Para expos1çao mais larga d'este texto vê Corluy, ob. cit. vol. II p.
319 e seg.
'
2
• Panis _q~e m frangimus, nonne participa tio (grrece xotV<úV a)
corpons Dom1m est ?
:i
Joa. XV, ':!º· -Cf. Co;luy, ob. cit. p. 30 1 .
1
.
_Ego sum vius, vos palm1tes, qui manet in me, et ego irt
co, htc lert fructum multum.
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pela graça, diz estas palavras: (<Como que transformando em si mesmo as almas dos homens, imprime-lhes a semelhança divina, e grava-lhes a effigie da suprema substancia de todas as coisas» t (em
Joa. Jiv. XII); d' estas palavras se infere que nos
transformamos pela graça, e nos tornamos phisicamente semelhantes a Deus, e consortes da natureza divina .
(b) A mesma coisa consta das preces da Egreja, principalmente das palavras que o sacerdote reza, quando derrama a agua no calix: ccconcede-nos
pelo mysterio d'esta agua e vinho que nos tomemos consortes da dfrz'ndade, d'aquelle que se dignou tornar-se participante da nossa hurnanidaden 2; mas Christo foi verdadeira e physicamente
participante da nos sa humanidade; logo, pedimos
tambem tornar-nos particip~mtcs da sua natureza
divina.
III. Corollarius

(b) vi1·tudes Í1!fu::,as que acompanham a gniça habitual (abaixo, n. 174), são como novas faculdades com
que se aperfeiçoam as potencias que estão naturalmente em nós, e se enaltecem por tal modo, que podem
emittir actos sobrenaturaes, actos peiformes;
(e) finalmente, as graças actuaes que são concedidas
aos justos, excitam-nos e ajudam-nos para que, de facto,
facamos actos sobrenaturnes e meritorios.
' Com raz ão, pois, podemos concluir com S. Leão :
«Reconhece, ó christão, a tua dignidade, e tornado consorte da natureza divina, não queiras voltar, por um modo de vida degene!·ado, para o antigo aviltamento. Lembra-te de que cabeça e de que corpo tu és membro; recorda-te que, tirado do poder das trevas, passaste para
luz e reino de Deus)) 1 (Serrn. I. in Nativ.)
Ac.:rescentemos as seguintes palavras d'um piedoso
theologo: ((Logo, quando a carne te sollicitar, .quando o
mundo te tentar fortemente, qm~ndo o demonio investir contra ti, responde : Sou filho de Deus, nascido para
possuir um reino eterno, candidato do paraíso, não queiras degenerar dos altos pensamentos e do santo convívio dos filhos de Deus. Justificado, conserva a graça recebida, peccador, suspira com lagrimas e combate com
orações, e empenha todos os exforços para voltar a
ella» 2 •
162. 2. 0 E' ponto controvertido entre os theologos,
se a graça habitual, que acima descrevemos, seja realmente distincta da virtude da caridade. Segundo os Scotistas 3 , não ha distincção real entre uma e outra, porque a Escriptura sagrada assignala os mesmos effeitos
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161. r. º A graça habitual com as virtudes infusas
que a acompanham, e com as graças actuaes com que se
conserva e augmenta, constitue uma nova vida ou vida
sobrenaturnl.
Porquanto, para a vida requerem-se e bastam tres
coisas: principio vital, faculdades operativas e actos vitaes.; mas estas tres coisas encontram-se na infusão da
graca habitual ; porquanto,
(a) a grnça habitual, é como que um novo princ1pzo
vital, que nos eleva a um novo grau de vida intellectual, que vae muito ·além da nossa vida racional, e é a
participação da propria vida intellectual de Deus ;
1 Transformans in ·seipsum quodammodo hominum animas,
dívínam eis similitudinem imprimit, et supremae omnium substantiae effigiem insculpit.
2
Da nobis per hujus aquae·;et vini mysterium ejus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus este particeps .

20!

; .'
·. i

'l

!, '

1
Agnosce, o Christiane, uignitatem tuam, et divinae consors factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri conv'ersatione redire. Memento cujus capitis et cujus corporis sis membrum . Reminiscere quia erutus de potestate tenebrarulll translatus es in Dei Jumen et regnum.
2 Cum erf;O te caro sollicitat, cum te mundus pertentat,
cum te daemon rnvadit, responde: Filius Dei sum, retemo regno
natus, paradisi candidatus, et a praecelsis filiorum Dei cogitationibus, sanctoque amhitu noli degenerare. Justificatus acceptam
gratiam serva, peccator ad iliam totis viribus enitere, lacrymis
suspira, precibus contende. Contenson, Theol., de Deo primo motore, diss . IV, e . I, spec. 3, refiex.
;i
Cfr. Scotus, in 2. dist. 26 q. unica; Bellarminus, de Gratiâ, 1. r) e' 6 .
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CAPlTULÔ II

á graça e á ~arida~e; ma~ o.s habitos que produzem ôS
mesmos effeitos, nao se d1stmguem realmente uns dos
outros; logo.
Segundo os Thomistas 1, e a maior parte dos theologos d.e todas as escolas, a graça differe realmente
da ca:1dade, porque a graça é habito entztativo, que
~perf~1ço a ess~ncia da alma, .ªº passo que a caridade
e habito operativo, que aperfeiçoa uma das faculdades
da alma, a saber, a vontade.
(a) Porquanto,. a Escriptura distingue cuidadosamente a graça da candade, e falia d' ellas como de virtudes
distinctas v. gr.: «a graça de Nosso Senhor Jesus Christo e a ca~idade de Deus, e a communicação do Espirito
Santo, sejam com todos vós)) 2 • E tambem : «A caridade
foi diffundi?a nos vossos corações pelo Espirito Santo,
que vos foi dado)) 3.
.E, na verdade, n'estes textos parece distinguir-se a
c~ndade quer da graça, quer do Espírito Santo que ha~Ita em nós pela graça : logo a caridade e a graça distm guem-se realmente.
. (b) O Tride1~tino ~ambem distingue 4 a graça e a caridade como coisas diversas, e, apesar de nada definir
sobre este ponto, emprega palavras que parecem mais
favoraveis á sentença d?s thomistas: «excluída a graça
e a ~C!-ridade, que se . d1ffund~ nos seus corações pelo
Espmto .Santo e a elles está mherente))5.
(e) Raz.ão theol. O que reside na essencia da alma
e é habito .entitativo, não pode ser o mesmo que aquillo que reside 1:1'uma das. focul?ades e é hahito operativo; mas a candade reside somente na vontade, e ao
passo que a graça santificante reside na essencia da alma, a qu~ e~tá inherente e que penetra e deifica ; porquanto, assim como o entendimento é deificado pelo
1
Cfr. s., Thoma:;, 1. 2. q. 1JO,a. 3-4; Suare:;,]. VI, e.
12; Salmant. d1sp. IV, n. 177 e seg.; Billuart, diss. IV, a. 4;
Terrien, ob. cit., 171 e seg.
2
Gratia Domini nostri J. Christi, et caritas Dei et communicatio S. Spiritus sit cum omnibus vobis. II Cor. Xllr 13.
3
Caritas diffusa est in cordibus vestris per Spiritum S.
qui datus est vobis. Rom. V, 5.
'
4 Sess. VI, can . 11.
5
Exclusâ gratiâ et caritate, quae in cordibus eorum per
Spiritum S. diffundatur, atque illis inh:.-ereat.
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virtude da fé, e a vontade pela caridade, assim é da
mesmo modo conveniente que a propria essencia da alma, participe da semelhança divina por meio da graça
habitual.
Por outro lado, a graça é habito entitativo, ou principio do ser sobrenaturalmente, ao passo que a caridade é habito operativo que tende para a acção ; logo.
Nem tem valor a razão apresentada pelos Scotistas.
Porquanto, sendo a graça e a caridade insevaravelmente unidas, não é para admirar que, na Escriptura a uma
e a outra se attribuam quasi os mesmos effeitos : isto
prova que a caridade existe juntamente com a graça,
mas não é como que uma e a mesma coisa com ella.
163. 3. 0 A grnça habitual oppóe-se por tal modo
~o peccado mortal, que não póde subsistir com elle no
111esmo sujeito i. •
Isto é certo e admittido por todos os catholicos,
>endo uma consequencia manifesta da these acima (n.
128 e seg.) demonstrada, a respeito da natureza da justificacão.
lVÍas é ponto cont rovert1do entre os theologos se esta incompossibilidade entre a graça e o peccado, é absouta ou não, e de que fonte nasce. Segundo os Scotis'as, esta repugnancia não existe da parte da natureza da
:oisa, mas só por favor gratuito de Deus;
Segundo Suarez., esta não ftue da instituição de Deus,
mas da natureza intrínseca da graça e do peccado, de
naneira que o peccado mortal e a graça não pódem
!XÍstir, sem milagre, simultaneamente no mesmo sujeiº ; os Thomistas affirmam que aquella repugnancia é
)Or tal modo essencial, que a graça e o peccado mortal, não pódem a3sociar-se ao mesmo tempo, ainda mesmo divinamente, na mesma alma.
Abraçamos esta ultima sentença, como muito mais
provavel.
(a) Porquanto, segundo o attesta a Escriptura, a gra:a e o peccado, estão na mesma opposição que a vida
; a morte, a lu{ e as trevas, a Justiça e a iniquidade,
Christo e Belial, Deus e os ido/os: «E vós, achando-vos

.•1

'i

·''

· ~j

.,

1 S. Thom. 1. 2ª,q. 113,a. 1-2; Suarer,!. VII,cap. 20;
Marrei/a, n. 973 e seg.; Tepe, n. 297-316.
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mortos nos delictos ... co11vivificou com elle >i 1 ; (<Nós
sabemos que passámos da morte para a vida)) 2 ; ((Pois
que participação ha da justiça com a iniquidade? ou
que sociedade póde haver entre a luz e as trevas? Que
convenção entre Christo e Belial . .. ? Que accordo póde haver entre o templo de Deus e os idolos ii ~.
Na 1erdade, em tudo isto ha repugnancia essencial
da mesri1a natureza da coisa, de maneira que nem mesmo divinamente pódem conciliar-se; pois se destroem
mutuament~. Logo, a mesma coisa se deve dizer da
graça e do peccado mortal.
(b) E, por outro lado, as formas que tem effeitos formaes, essencialmente oppostos, não pódem, ainda mesmo miraculosamente, associar-se simultaneamente no
mesmo sujeito; mas é isto o que acontece a respeito da
graça, e do peccado mortal ; porque a graça em vista do
que fica dicto, nos torna acceitos a Deus, seus . filhos
adoptivos e herdeiros da vida eterna, assim como tambem participantes da vida divina; emquanto que o peccado
n1ortal rios torna odiosos aos olhos de Deus, escravos de
Satanaz, e réus de eterna condemnação; !Ógo, tambem
não pódem subsistir simúltaneamente no mesmo sujeito.

Art. Ili. Das propriedades da
· justificação 4

164. N'este ponto os innovadores erram de
tres modos: 1 .º os Lutheranos e Caívinistas affirmam que o homem está certo, com certez.a de jé, .
t
Et vos cum mortui esse tis in delictis . . . convivificavit cum
illo. Co/oss . II, 13.
2 Nos scimus quoniam translati sumus de morte ad vitam.
1 Joa. m, 14.
3 Qure est enim particifatio justitíae cum iniqyitate 'l Aut
qure societas lucí ad tenebras, Qure autem convent10 Christi ad
Belial. .. 'l Qui autem consensum templo Dei cum idolis. II Cor.
VI, 14-16.
.
• Bel!armino, de Justific. !. III ex integro; Suare7, !. XIX,
e . 1; J. X, e. 1; l. XI, e. 1-4; Murray, de Gratiâ, disp . XI;
Jungma1111, de Gratia, n. 3o3 e seg.; Mane/la, n. 1092 e seg.;
Tepe, n. 424 e seg.
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ue está justificado: porquanto, bastando sómeua fé ou a confiança para a justificação, e· tendo
homem a consciencia d'esta fé, póde e deve crêr
ue está justificado; se não tiver esta confiança,
ão póde ser justificado. Porisso mesmo, se lê na
pologia da Confissão Augustana : ''Nós, além
'aquella fé (fé geral), exigimos que cada um crêa
ara si que os peccados lhe são perdoadosn 1.
_2.º Os mesmos hereges seguem que a graça
suficante é em todos egual, e que esta graça não
Jgmenta, não sendo ella outra coisa mais senão a
stiça de Christo que nos é imputada ·: e' Todos
'>s os christãos, diz Luthero, somos egualmente
·andes, como a Mãe de Deus, egualmentc os sans como ella mesmaii 2 •
3.º Dizem finalmente os Calvinistas, que a fé e a
aça, uma vez recebidas, não pódem perder-se,
•rque Deus, segundo elles, gera sómente os eleitos 3:
)eus goca para sempre só os eleitos, diz Calvino,
m semente incorruptivel, de maneira que nunca
sappareça a semente da vida enxertada nos seus
rações)).
Affirmam, porém, os Lutheranos, que só pela
rda da fé ou da confiança, póde perder-se a jus-

,,

!

ª·

:~ ·

,. i' ·

. t.
' J.:

! .

!·

Contra estes erros, demonstraremos a incertez.a,
desegualdade, e a amissibildade da justificação
da graça.
165 1.: These: )'finguem póoe estar certo, com
1
.N.os prreter ill~m. fidem (fidem generale'D) requirimus ut
jat.s1b1 qu1sque remnu peccata. Em Hodge, Sys!ematic. theol.
. III, p. 101.
2
qmnes Christian!, ~it Lu_therus, aeque magni sumus sicut
ter Dei, et reque sanct1 s1cut 1psa. Serro. de Nativ. B. M. V.
3
Solus electo s, inquit Calvinus, semine incorruptibili Deus
crpetuum r.e g ~ nerat, ut .nusquam dispereat semen vitae in eoll cord1bL1s insitum. Instlt , J. IIIi e 2, 11 .
·
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cerfe~a

de fé, que está jusfificaõo, sem revelaçiJo
especial.
E' dejé, segundo o Trident.: <<Ninguem póde
saber com certeza de fé, sem poder haver falsidade, que conseguira a graça de Deus>> t (Sess. VI,
ca p . g ; can . 1 3, 1 4) .
i.º

Dize-se:

(A) Certo com certeza de fé; porquanto, se se
tractar de certeza natural, ensinam commummente
o~ theologos, que os justos pódem saber conjectura/mente, e com certeza natural tomada em scn.tido
lato, que estão em estado de graça; e até se dão os
signaes, com que podemos conhecer, se esta mos
cm estado de graça; e são principalmente :
(3) O testemunho da consciencia, isto é, quando
alguem tem a consciencia de que não tem nenhum
peccado mortal;
(b) Assim como tambem o amor sincero para com
Deus, o fervor na oração, o proposito de evitar o
peccado, o zelo pela conversão das almas; porquanto, todas estas coisas suppõem a caridade, e
pcrisso mesmo a graça habitual;
(C) finalmente, o desprezo das coisas mundanas
e a pratica da mortificação, porquanto, «aquelles
que são de Christo, crucificaram a sua carne com
assuas concupiscenciasii ~.
(B) Sem especial revelação; porquanto, Deus
póde revelar a algumas pessoas que estão justificadas, como succedeu á SS. Virgem, quando foi
saudada pelo Anjo, cheia de graça; assim como
tambem ao paralytico e á mulher peccadora, a quem
1
Nullus scire valet certitudine fidei, cui non potest subesse
falsum, se gratiam Dei esse consecutum.
,
2
Qui Christi sunt carnem suam crucifixerunt cum vitiis et
çoncupiscentiis Galat. V, 24.
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:::hristo disse: Foram-te perdoados os teus pecca-

los.
166. Prova-se:
(A) Escript.
(3) Pois diz-se no livro dos Proverbias 1: «Quem
'óde dizer: o meu coração é puro))? Estas verdales mostram, com effeito, que ninguem póde affirnar, com certeza, que está puro ou em estado de
;raça. Cita-se tambem geralmente o texto do Eclesiastico 2 : <<O homem não sabe se é digno de
1mor ou odío>>; e todavia não nos servimos d'ele, porque no codigo hebraico o sentido parece ser
lifferente do que se encontra na vulgata.
(b) S. Paulo diz de si mesmo : cc Não tenho conciencia de peccado, mas nem assim mesmo me
Jigo justificado» a ; o sentido d'estas palavras é o
eguinte: apesar de ter bôa consciencía, assim mes10 não estou certo da minha justificação, porque
ó Deus pode julgai-o e sabei-o, e accrescenta :
Porém, quem me julga é o Senhor; e assim não
ueiraes julgar antes do tempo». E, na verdade,
e Paulo podia duvidar da sua justificação, qual
erá o mortal que poderá estar certo de estar jusfieado?
(B) Razão theol. Para alguem poder estar cer) da sua justificação, ·deveria conhecer, com cer!za, que tinha cumprido todas as condições reueridas para a justificação, ou que experimentava
m si a presença da graça sanctificante; · mas ne-

:;~ .

·.• ;
• 1 .~ .

:. 11.
\

,"·

1 Quis potest dicere : mundum est cor meum. Prov. XX,
; cf. Job. IX, 20-21.
_
2 NesCit homo utrum a more an odio dignus sit. E ceies. IX,
.-O sentido d'este texto é, que não póde julgar-se dos bens e
1ales d'esta vida, se alguem ama a Deus ou não, porisso que es~s são repartidos egualmente tanto ao justo como ao impio.
~ Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum.

Co1·. IV, 4.
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nhuma d' estas coisas pode conhecer-se com certeza absoluta. Porquanto
.
(a) é inteiramente d.i~cil que alguem saiba que
cumpriu aquellas cond1çoes, confess.a~d~ os proprios Protestantes, que nem to.da a fe justifica, mas
a verdadeira fé, e que ha muitos que se persuadem ter a verdadeira fé, mas realmente carecem
d'ella ;
.
(b) Por outro lado, a graça, se.ndo ~ma c01s.a
inteiramente sobre11atural e escondida, nao cahe d1rectarnente sob o testemunho da consciencia, e por
isso mesmo, não pode ser percebida com certeza ;
porém, a doçura espiritual ou a paz d'alma e outras eoisas assim, que commummente se encontram
nos justos, são signaes nimiamente incertos, para
por elles se poder conhecer, com certeza absoluta,
que alguem está em estado. de }raça._
167. (C) Resolvem-se as ob1ecçoe~._ ObJectam os Protestantes: a Porquanto, o mesmo Espmto Santo deu testemunho aonosso espírito de gue somos filhos de Deus>l 1
Resp. S. Paulo falia aqui .hfp~theticamente, como se
collíge do contexto, e o sentido e : quando nos achamos em estado de graça e ~!amamos «Abba, Pae», então 0 Espírito Santo clama iuntamente comnosco, e assim juntamente compo~co .attesta gue nós somos filhos
de Deus. Mas é mlll d1ffic1l saber, quando _estamos em
estado de graça, e afora o caso d~ reyelaçao, per'.ll.anece incerto 0 testemunho da consc1enc1a e, do Espmto.
(b) O Apostolo declara aber~amente n outr? Jogar 2 ,
que não pode separar-se da candad~ d~ Chnsto e es:
perar, com firme certeza, a corôa da iustiça que lhe esta
preparada ; logo.
Resp. No primeiro texto, S. Paulo falia tambem hypotheticamente, declarando. que, nem a .n;orte, nem_ a
vida, etc., pode separar os iustos da caridade; mas nao
·
1
Ipse enim Spiritus testimo11ium reddit spiritui nostro quod
sumus filii Dei. Rom. VIII, 16.

~

Rom. VII, 38; II Tim. IV,

1.

diz gue é com certeza justo; no segundo, espera, na
verdade, com confiança, a eterna retribuição, porque,
quanto o pode julgar, combateu o bom combate, mas
não affirma de maneira nenhuma, gue isto é objecto da
fé. E até accrescenta n'outro logar i: «Castigo o meu
corpo, para que, porventura, andando eu a prégar aos
outros, eu mesmo me torne reprobo>>. Porém, se alguem
affirmar que o Apostolo estivera certo, çom certeza de
fé, da sua propria salvação, deve conceder gue lhe fôra dada revelação especial, q.!Je commummente se não
dá aos fieis, devendo elles trabalhar no negocio da sua
salvacão cum metu et tremore 2 •

6,8. 3.º Corollario. Errou, pois, Catharino, quan:lo affirmou que a justificação propria podia ser
::on hecida, com certeza de conclusão tbcologica ;
)Orquanto, não obstante ser de fé que Deus justiica todos aquclles que teem disposiçõrs proprias,
:le maneira nenhuma fica sendo certo, que este ou
1quelle homem tem cm si, com certeza, todas aquelas disposições. E, na verdade, em vista do que se
lisse no Tract. da . Fé, a conclusão theologica é
1quella que se deduz da premissa revelada e de
>utra proposi ção certa.
1

169. 2. 77zese : fi graça da justificação 17ão é
gua I em foõos, l'YJCIS é desegual e!7] diversos justos,
pode crescer 170 mesmo justo.
0

E' de fé, segundo o Tridentino, que diz :
(3) «Recebendo cada um a justiça em nós, seundo a medida que o Espírito Santo reparte a ca.a um, segundo lhe apraz e segundo a disposição
cooperação propria de cada um)). 3
(b) cc Se alguem disser que a justiça tece bida se
ão conserva e tambem se augmi:nta pelas bôas
1
Castigo corpus meum ... ne forte, cum ali is praedicavcm, ipse reprobus efficiar. 1 Cor. IX, 27.
2
Plzilipp. li, 1 o.
l
Justitiam in nobis recipientes trnusquisque se cundum meniram, quam Spiritus sanctus partitur singulis prout vult et secun.1111 propriam cL1ju sque dispositionem et cooperationem .
· hcologia Dof-lmatica-Vol. 5. 0
14
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obras, seja anathema» (Sess. VI, Cap. 7; can. 24) •.
1 .º Escript.
(a) S. Paulo declara que a graça nos é dada segundo a medida, que depende da vontade de Christo: «a cada um de t1Ós foi dada a graça segundo
a medida da doação de Christo» 2, mas o que se
dá por medida, segundo a livre vontade de Christo, não se dá, sempre e necessariamente, em egual
medida.
(fi) Christo declara que a graça da justificação
é proporcionada ás disposições do sujeito: «Foram-lhe perdoados muitos peccados, porque amou
muito)> 3 ; mas nem sempre são eguaes as disposições do sujeito ; logo.
· (C) Do mesmo modo, se declara expressam~nte
que o justo pode crescer na justiça, uma vez recebida : «Aquelle que é justo, justifique-se ainda, e
aquelle que é santo, santifique-se mais ainda» •.
Debalde, pois, os Protestantes fazem distíncção entre justificação e santificação; porquanto, no dito
texto, se falla d'uma e outra coisa como capaz de
incremento.
2.º Ras. theo/.. E' muito conveniente que haja
variedade na sociedade espiritual, assim como na
mesma sociedade civil; mas para uma tal variedade requer-se que a graça justificante não se dê a
todos egualmente, mas seja dispensada segundo a
vontade livre de Deus, que pode distribuir os seus
1 Si quis dixerit justitiam acceptam non conservari, atque
etiam augen per bona opera, A. S.
2 Unicuique nostrum data est gratia secundum mensuram
donationis Christi. Ephes. IV, 7; cf. Matt. XX V, 15-20, ubi haec
doctrina comparatione tolentorum declaratur.
3 Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum.
Luc. VII, 47·
4 Qui justus est justificetur adhuc, et qui sanctus est sanctificetur adhuc. Apoc. XXIIi 11 ; cf. Prav. IV, 18; II Petr. IH, 18.

21 I

bens, como qu~r, -~as disposições de quem a recebe, para que d este modo se mova a obrar melhor.
(Cf. S. Thom. r. 2. q. 112 , a. 4 ).
• 170. 3.º These: ..11 graça da jusflficação é amise de facfo se perõe por qualquer peccaõo fT/Or-

:::t''

1 7 1. I. º

Escrí'pt.
.
(A) Isto. abertamente se declara n'algun; textos
v. gr.: «Ü JUSt? não poderá viver na sua justic~
em qua~quer dia qi.:e peccar» t ; d'onde se collige~
duas c01sas, que o JUsto pode peccar e que
l
· · ou a graça.
'
' pe o
Peccad o, se perd e a Justiça
. (8) A mes:na coisa se deduz dos textos, em que
,omos advertidos de não decahirmos do estado de
~:?ça; «Aquel~e que se julga estar firme, veja não
.ata» _; «Veg1ae e orae, para não entrardes em
en~açao>> 3; «Se alguem não permanecer em mim,
era cort~do como a _;ide, e seccar-se-ha, e apahal-o-hao e o lançara<? no f~go, e arderá» 4-; porua?to, estas advertenc1as seriam inteiramente vãs,
~ nao podessemos perder a graça depois de rece1da; logo.
(C) Confirma-se com os exemplos de David
e Salomão? de ~· P~dro e outros, que depois d~
:rem ~ecebido a J~stificação, a perderam; porisso
:z assim S. Paulo : «Alguns naufragaram na fé»'.
onde con.sta que alguns teem a verdadeira fé'
que depois podem perdel-a.
'
z.º Tradic.: ccSe alguem disser que o homem
1
Justus non poterit vivere in · (
:ca verit. _Erech .. Xf(III, 12 _ 13.
Jus ma sua 111 quacumque die
2
Q_u1. se ex1st1mat stare, videat ne cadat J Cor X 1
3
'VI V1gilate et orate ut non intretis in t~ntatio~em'. ~·,, tt
' , 41.
iua .
4
Si quis in me non manserit
·u t f
.
,a16·escet et colligent eum, et in ign~~ emi~te%ªse:1~~JetpaJJ,mes,
'A

' .
;

A

•

,

. ºª··

Quidam circa fidem naufragaverunt . 1 Tim. I, 19 .
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justificado não póde peccar mais; nem perder a
graça, e porisso, que aquelle que cahe ·e pecca,
nunca fôra verdadeiramente justificado, seja anathema)) 1 (Trid. log. cit. can. 23, 27).

i72. 3.º Raz.ão.
Pelo que fica dito sobre a natureza da graça
santincante, consta que ella não pôde coexistir na
alma simultaneamente com o peccado mortal; porquanto, a graça habitual leva necessariamente comsigo a caridade ou o amor de Deus, e pelo contrario, o peccado mortal ê voltar as costas a Deus ;
mas emquanto permanecemos em vida, podemos
peccar mortalmente, como consta dos exemplos referidos acima, e d'uma cxperiencia digna de ser
chorada com lagrimas; logo, podemos perder a
graça da justificação. Isto declara-o exce\lentemente S. Thomas (2. 2. q. 24, a. r 2) por meio d'uma
comparação: «A caridade, sendo um habito infuso,
depende da acção de Deus que a infunde, o qual
procede na infusão e conservação da caridade, como o sol na illuminação do ar ... E assim como
a luz logo cessaria, de estar no ar, ao pôr-se algum
obstaculo á illuminação do sol, assim tambem a
caridade, logo se torna deficiente na alma, quando
se mette de permeio algum obstaculo á influencia
da caridade de Deus na alma)) 2 .
173. Resolvem-se as dijfic.:

aridade de Deus é inextinguível, insuperaJle/ e nunca
efi~1en!e. 1 ; ~ a~ todas estas palavras indicam que a
Jst1ça e mam1ss1vel ; logo.
Resp · N~go a menor, porque estas palavras signicam que a virtude da caridade nem será destruid a pe1 força externa, nem pela visão beatifica , como a fé é
esperança, ma s que hade perseverar nos justos , que
10rrem em estad~ de graça, como S. Paulo 0 explica
em clar~rr..e nte n outro logar 2.
(b) Diz-se: ccTodo aquelle que nasceu de Deus não
tz _recc,ado, porque a sua semente permanece n'elle;
nao pode peccar yorque nasceu de Deus » 3.
~ R;sp. O sentido é: aquelle que nãsceu de Deus
ao pode pecca r mortalmente, emqua11to permanece
lho de Deus, porque a sua semente isto é a caridade
J a graça, p<!rmanecendo n'elle, ex~lu e o peccado ou
x outr~s palavras , se declara que ninguem póde con:
:rvar s1multanea.mente a caridade e peccar mortal1ente, como , explicam tambem os Protest ante s, v. gr.
· ~lfo1·d, n e_ste Jogar; portanto, d 'estas palavra s na1 pode deduzir-se contra a nossa these .
1

Art. IV. Das virtud~s e dons infusos
na justificação 4-

-t\

graça habitual é como que o principio vital
vida sobrenatural que recebemos de Deus no
tuito dos meritos de Christo: a este principi~ de!m accrescentar-se os habitas op~rativo s, por fort dos quaes podemos fazer actos sobrenaturaes
l

'

(a) Muitissimas vezes affirma a Escriptura que a
1 Si quis hominem semel ju stificatum dixerit am pliu s peccare non posse ; n eque gratiam ~mit~ere_, atque ideo eum qui labitqr et peccat, nunqu am vere fmsse 1ust1ficatum, A. S.
.
i Caritas, quum sit h abi tus infusus, dependet ex . ac t10ne
Dei infundentis, qui sic se hab et in infusione et conservatlone caritatis sicut sol in illuminatione reris ... Et ideo sicut lumen sta tim c~ssaret esse in rere per hoc quod aliquod obstaculum poneretur illuminationi soli s, ita etiam caritas statim deficic esse in
animâ, per hoc quod aliquod obstaculum ponitur inftu <;: nti a: -caritatis a DeQ in an1m '1 m ,

'

1
2

Can · VIII, 7 ; R om. VIII 35 · l Cor XIll 8
1 Cor . XIII 8 -10.
'
'
.
' .

• O_mn~ qui n~tus es t ex Deo, peccaturn non faci t quoni·im
~ien 1p s1us m eo m anet, et non potest peccare guia e~ Deo ~a
, est. 1 . Joa. III, ..
1
.
V~jam -se . o_s th eologos que disqutarn m expressa mente
ht e. as v~rtude s m tusas: S. Thomas, 1. 2. q. 55. 70 ; Ripa/da dis
8-1_.~.' i Go~el, _Clypeus theo l., De virtutibus er donis; Le 'ueui·
V,tt,tt1t~bu ~, dt ss. 1, e. :>; Mar:rella, de Virtut1bu s infusis d9 J '
~; le1ne11, 1, p. 1 39 e seg .
' 1sp. , a
3

0
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movendo Deus pela graça actual:. ~ habito são as
virtudes infusas e os dons do Espmto Santo.

I. Das virtudes infusas
1 .º

Natureza.

.

.

(A) A virtude, em geral, define-se o ?ªb!to que

aperfeiçôa as faculdade~ da al?1a e a~ d1spoe para
operar rectamente. P?rem, ~ virtude mfusa de~n:
se: «habito sobretural znjwzdzdo por Deus, que dzspoe
as faculdades da alma para fazer actos sobrenaturaes t.
(a) Dize-se habito sobrenatural,. ou qu_e .ten~e
para um fim sobrenatural, para assim se d1stingrnr
dos habitos meramente naturaes;
. .
.
(b) infundido por De~s: para assim se _d1stt~gm~
dos habitos que se adqrnnrem por actos 1 ~pe~1dos,
(C) que dispõe . .. etc.; n~e.stas palavras i~d1cam
se duas coisas: quer o su;ezto d aquellas virtudes,
que não é a essencia da alma, mas as suas. faculdades; quer a natureza das mesmas, gue consiste e~
conferirem 0 poder de fazer actos sobrenaturaes,
e assim, a virtude infusa distingue-se, quer dos habitos adquiridos que dão não só o poder, mas ta~
bem a facilidade de obrar; quer da graça sant1fificante que aperfeiç~a a mesma essencia da alma:
mas não dá immediatamente o poder de obr~r ,
ou, por outras palavras, a virtude inf~sa é .hab1t.o
operativo, em quanto . que a graça habitual e habito entitativo.
1 5 . (B) As virtudes infusas são de dois ge7
neros:
.
.
(a) Theologicas, cujo objecto material pnmano
1
Habitus supernaturalis a Deo inditus , disponen s animae
jacu/lates ad eliciendos actus supernaturales ·

Deus sobrenaturalmente conhecido, e o objecto
)rmal ou o motivo, é algum seu attributo. São
·es :fé, esperança e caridade, de que se tracta n'ou·o logar.
(b) Moraes, cujo objecto material é algum bem
reado e o objecto formal a honestidade do mes10 acto sobrenatural. As virtudes moraes reduzem~ a quatro, que se chamam cardeaes, da palavra
1rdo, porque são como que as couçoeiras sobre
L1e rodam todas as outras virtudes moraes são
~atro: prudencia, justiça, fortaleza, temperança,
das quaes se tracta no Tr. das Virtudes.
176. 2.º These: fis virtudes soórenaturaes, quer
,eologicas, quer moraes, infu17dem-se na propria
•sfificação.
·
E' certo, (e ate mesmo de jé, segundo alguns).
uanto <ls virtudes theologicas, por causa da de1ração do Trid. abaixo referida; admitte-se comummente para as virtudes moraes.
(A) Não se prova, com effeito, pela Escriptura,
as insinua-se, onde se diz: "E tirarei o cora cão
~ pedra da carne d'elles, e dar-lhes-hei um co'rao de carne: afim de que caminhem nos meus
eceitos, e guardem os meus juizos e os cumpram
sejam para mim o meu povo e eu para elles o
u Deus>>1 ; mas assim como, sob o nome de cação de pedra, se entendem as disposições depra:das ou os habitos maus, assim tambem sob o
~me de coracão de carne devem entender-se os
.bitos bons; 'logo, Deus infunde nos justos habis bons ou virtudes.
I 77 . (B) 11-adic.
1
Et auferam co r Japideum de carne eorum, et dabo eis
· _carne~m. : ut in prrecep_tis m~is_ ~mbulent, e t judicia m ea cushant, facinntqu e ea, et .i mt m1h1 m uopulurn, et ego si m eis in
um Erech. XI, 19-20 .
·
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(a) Pois diz o Trident. (sess. VI, cap. 7): ccNa
mesma justificação e> homem recebe ao mesmo
tempo todos estes dons infusos, fé, esperança e caridaden 1• Estas palavras declaram abertamente a
coisa quanto ás virtudes theologicas.
(b) O Cathecismo do Cone. Trid. affirma amesma coisa para todas as virtudes, e porisso tambem quanto ás moraes 2: «Porém a esta (graça)
accrescenta-se o acompanhamento nobilíssimo de
todas as virtudes, que são di'.'inamente infundidas
na alma juntamente com a graça».
178. (C) Ra{_ão Theol.
Pela graça santificante recebemos a nova vida,
a vida inteiramente sobrenatural; mas para exercer a vida, requerem-se faculdades sobrenaturaes,
ou ao menos faculdades naturaes elevadas ao estado sobrenatural pelas .virtudes divinamente infusas; porquanto, a natureza não é immediatamente operativa, mas opéra sómente mediante as faculdades; logo (Cfr. S. Thomas 1. 2. q. 110 a.

2).
179. 3.º Corollario.
Em vista do queLfica dito, as virtudes infusas
não dão facilidade mas sómente potencia de obrar;
mas quando se praticam estas virtudes, porisso
mesmo se requer facilidade de exercer os actos das
mesmas virtudes. Isto nasce principalmente de duas
razões:
. (A) Da remoção dos impedimentos; porque as
paixões moderam-se pelo exercício da virtude infusa, depõem-se os prejuízos, supéram-se as diffi1 ln ipsâ justificâtione haec omnia simul infusa accipit ho mo fidem, spem, et caritatem.
2
~uic autern (gratiae) additur nobilissimus omnium !'irtutum com1tatus; quae in animam simul cum grntiâ divinitus infun·
duntur Part. li, de Baptismo, n. 42.

~

culdades: mas, removidos os obstaculos, tornamse porisso mesmo, mais faceis os actos das virtudes:
(B) Do mesmo costume, porque, assim como
pela repetição frequente dos actos naturaes se adquire maior facilidade para praticar os mesmos,.
assim tambern, do mesmo modo, ao menos indirectarnente, pela repetição dos actos sobrenaturaes, se augmenta a facilidade de os praticar: porquanto, d'este modo, a potencia se dispõe melhor
e como que se inclina para o acto.
Porisso, o peccador recem-convertido, só com
difficuldade, opéra actos de temperança, de castidade, fortaleza, etc.; mas, com tanto que, auxiliado pela graça, faça actos d'estas virtudes, irá fazendo, gradualmente, com mais facilidade e deleitação, os mesmos actos.

II. Dos dons do Espirita Santo
180.

1

r.º Nature{_a.

(A) Difinição. Os dons do Espírito Santo são
habitas sobrenaturaes com que se dispõem as faculdade da alma para obedecer promptmnente ás moções
do Espírito Santo 2. Differem. das virtudes:
(8) em razão dos actos, porque as virtudes nos
1ornam babeis para fazer actos sobrenaturaes ordinarios, ao passo que os dons dispõem para actos
extraordinanos e heroicos;
(b( e do diverso modo de obrar, porque as obras
.
1 Além dos actores citados Dionysio Cathus., de Donis
Spir.itú S.; H. E. Manning, The Internai mission of the H. Gbost,
VII-XIV, ubi dilucide simul et practice exponuntur ea omnia qure
ml dona Spiritús S. spectant; L. Barré, Tr. de Virtutibus, Parisiis,
1H:-\(), n. Hi:l ~ seg.; Terrien, I, p. 186 e seg.
i
llabin1s supernaturales, quibus animae facultates disponuntur ml prompte obediendum motionibus Spiritus sancti.
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das virtudes regulam-se pelas leis ordinarias da
prudencia sobrenatural: emquanto que as obras
dos dons regulam-se por instincto divino especial
ou por inspiração divina. Assim, v. gr., S. Apolonia, e outros martyres, que se lançaram no fogo,
obraram sob o influxo de inspiração especial do
Espírito Santo e do dom da fortalez..a.
181. (8) Numero. São sete os dons do Espírito Santo, quatro dos quaes correspondem ás virtudes theologicas, e tres ás virtudes moraes 1..
(a) A' virtude da fé, correspondem os dois dons,
a saber, o dom do entendimento e o dom da sciencia. O primeiro, é o habito sobrenatural, pelo qual
penetramos as verdades da fé, e como que as lemos
por dentro. O segundo, ou o dom da sciencia, é o
habito sobrenatural, pelo qual julgamos rectamente das coisas creadas, emquanto nos podem condusir para Deus.
(fi) A virtude da esperança aperfeiçoa-se pelo
dom do temor filial, pelo qual reverenciamos a
Deus, em razão da sua magestade, e nos inclinamos a evitar todas aquellas coisas que Lhe desagradem.
(C) A virtude da caridade aperfeiçoa-se pelo
dom da sabedoria, pelo qual nos inclinamos a contemplar a Deus e as coisas divinas e a despresar
as coisas humanas.
·
(d) A virtude da prudcncia pelo dom do conselho, pelo qual estamos promptos a julgar bem nas
coisas difficeis, principalmente inopinadas, com respeito á salvação.
' Aqui seguimos a divisão do Doutor Angelino. Alguns theologos dividem os dons em duas especies: quatro que aperfeiçoam
o entendimento, isto é, o entendimento, a 'sabedoria, a sciencia e o
conselho; os segundos tre s :i vontade, n piedade, o temor, e a fortalefª·

•

(8) A virtude da justi~a ct;tmpre-sc pelo dom da
piedade, pelo qual nos mchnamos a dar culto a
Deus, como a nosso Pae, e a todos os Santos, emquanto pertencem a Deus.
.
(f) A virtude da fortaleza aperfeiçoa-se pelo
dom dafortalez..a, pela qual nos d~spomosyara actos heroicos e para vencer os pengos emmentes e
preeminentes.
·
(g) Finalmente, a virtude da temperança completa-se pelo dom do temor, do qual já fallámos,
emquanto nos estimula a des~resar todas as v?luptuosidades e a passar uma vida casta, para nao
incorrermos nas penas eternas.
r 82. 2.º Existencia. Os dons do Espírito Santo
infundem-se Juntamente com a justijfração, e ~a
verdade como distinctos das virtudes znfusas. Assim
commummente contra alguns Scotistas: que dizem
que os dons do Espirita Santo não são distinctos
das virtudes.
(A) Insinua-se pela Escriptura;. porquanto, todos ós justos recebem a graça habitual do mesmo
genero 1 que o mesmo Christo, segundo aquellas palavras : «Todos recebemos da sua plenitude»!.; mas
acompanham a graça de Christo os sete dons do
Espirito Santo, como o ensina [saias 2 : <~ J?escançará sobre elle o Espírito do Senhor 1 o espmto de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho
e de fortaleza, o espírito de sciencia e de piedade,
e enchel-o-ha o espírito de temor do Senhor>i 3 •
Logo.
.
.
(8) Pela raz.ão theol. Pertence á prov1denc1a de

1

,· '· 1

1

·~

De plenitudine ejus non omnes accepimus .
Isa. XI, 2.
. .
. .
. .
.
.
J
Requiescet super .e::i sp1nt.us J?omu:11 1 sp1r1~us ?ap1ent1.ae
et intellectus, spiritus cons1lu et fort!tud1s, ~p~ntus sc1ent1ae et p1etutis, l!t replebit eum spiritus timons Dom1m .
1
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Deus o infundir na alma habitas diversos, segundo
a diversidade de a e tos; mas os actos, realisados sob
o influxo dos dons, são de ordem mais sublime do
que os actos praticados sob o influxo das virtudes; logo, é conve::1Íente que, alem das virtudes, se
infundam habitos superiores que se chamam dons
do Espírito Santo 1.
Appendice: das graças cc gratis» dadas
183. As graças gratis dadas, que se dão direc-ta e immediatamente para utilidade dos outros, são ·
por S. Paulo 2 contadas em numero de nove, e S.
Thomaz exp6e optimamente a razão d'ellas ( I. 2.
q. r r r, a. 4): Estas graças são ordenadas para
que o homem coopere para a salvação dos outros,
ensinando e persuadindo exteriormente. Mas para
isto requerem-se tres coisas : plenitude do conhecimento das coisas divinas, poder de confiÍ·mar com
milagres o que se ensina, modo ..:onveniente de expor as coisas aos ouvintes.
(A) Plenitude do conhecimento das coisas '.divina:, para o qual se desejam especialmente tres
coisas:
(a) fé, ou certeza qne firme interiormente a
mente do prégador sobre os principias da fé, e manifestando-se exteriormente para lhe conciliar auctoridade:
(b) discurso de sabedoria: isto é, conhecimento
das conclus6es dedusidas dos principios da fé;
(C) discursos de sciencia ou conhecimento das
coisas humanas para explicar a sagrada ,,doutrina;
(B) o poder de confirmar com milagres as coi-

sas que são ensinadas; e para isto dizem respeito
quatro coisas :
(a) a graça das curas, isto é, a virtude de sarar
os corpos ;
.
.
,
(b) a operação das virtudes, isto e, o poder de
operar coisas maravilhosas ;
(C) a prophecia ou a virtude ?e conhecer os futuros contingentes e de os mamfestàr;
(d) a discreção dos espíritos ou a virtude de conhecer as coisas occultas dos coraç6es ;
(C) manezr~ conveniente de.expor as coisas aos
ouvintes, que mvolve duas c01sas :
(a) a graça das línguas, ou faculdade de fallar
.
.
varias linguas; e
(Q) a interpretação dos discursos para explicar
rectamente o sentido das coisas que se devem.

•.,

i

----!

Cf. S. Th 1•. 2ªª· q. 68 et 2• . 2ª"· q.q, 19, 41 etc.
1 Cor. XIT, 8- 10 .

.i

'l
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CAPITULO IJ:I

Do IQBfitO
Depois do que fica dito sobre a graça actual e
habitual, resta fallar do merito que é comó o fructo produsido por uma e outra.

Art. 1. Da natureza e condições do
merito 1

I. Da natureza do merito
184. 1 .º Definição: Merito, ou obra meritoria ~
em geral, é uma obra feita livremente em obsequio
d'outro, donde nasce algum direito á recompensa.
Porém, o merito sobrenatural, de que aqui se tracta, é uma obra boa e sobrenatural feita por causa
1 S. Thomar, 1. 2. q. 114; Suarer, 1. XII, c. 2 e seg.; Salc
mant. disp. I-II; Ripa/da, de Ente Supernaturali, dis:p . 71 e seg.;
Bellarminus, de Justificar. J. V, c. 1 e seg.; Billuart, diss. VII, a.
1; Perrone, n. foo e seg.; Murray, de Gratiâ, n. 1-5, 93 e seg.;
Marrei/a, n. 1119 e seg.; Pesch, n. 381 e seg . ; Terrien, ob. cit.
t. II, p. 15 e seg.
2 Os theologos, quando definem o merito, consideram-no
:orno obra meritoria; meritoria propriamente é algulll direito á
·ecompensa, que nasce da obr;i. boi!- feita ern obsequio de outro.
1
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CAPITULO II

DO MERl'I'O ·

n5
,·."·

de Deus, da qual, posta a divina ordenação, nasce o
direiío a uma retribuição sobrenatural 1.
Dize-se
(3) obra boa e sobrenatural, para assim se distinguir do merito natural; porém a obra meritoria
deve ser sobrenatural, quer em razão do principio,
emquanto se faz sob o influxo da graça, quer em
razão do fim, emquanto se faz, por um fim sobrenatural, como abaixo se declara.
(h) Por causa de Deus; porquanto, se não se fizer alguma obra por causa de Deus, não ha razão
nenhuma para esperar d'elle a recompensa.
(C) D' onde nasce o direito; n'isto consiste a essencià do merito e distingue-se da impetração; porque o merito,
dá
.
. um certo direito á retribuicão
,
' emquanto que a impetração não dá o direito mas
obtem o favor por mera misericordia.
Accrescenta-se comtudo, posta a divina ordenação; porquanto, se Deus não quizera dar-nos a
r~tribuição sobrenatural, por causa das nossas bôas
obras, não teremos nenhum direito a ·ella, porque
tudo o que temos ou fazemos é de D eus e é devido a Deus, e porisso não podemos ter direito nenhum relativamente a Deus, a não ser que Elle nos
confira um ta! direito. •
(d) Para a retribuicão sobrenatural, n'isto se distingue o merito da sdtisjação; porque a satisfação
compensa a injuria feita a Deus, ao pa'>So que o
merito é ordenado para obter o premio. ~
1
9~u~ ?opum . et _superna~urale propter Deum factum, ex
quo_, pos1ta d1vma ordmat10ne, ontur jus ad supernaturalem retribut10nem.
2
_
Pode, r .ortanto, haver nas ri~ssas obras um valor triplicad? :_ 1mpetratorzo que nasce da pet1çao adornada das devidas cond1çoes, e funda-se em parte na misericordia de Deus, e em parte
nas suas promessas; meritorio, que nasce da mesma obra sobrenatural feita por Deus, e fonda-se, em parte, na Justiça, e em par-

·

185. 2.º Especies ~·
(a) O merito de condigno é aquelle a que é devido o premio por justiça, ou ao menos por fidelidade: por justiça, quando a obra por si eguala o
premio ; por- fidelidade, quando ha promessa, por
força da qual o premio, posto que superior á obra,
é todavia concedido infallivelmente.
O rnerito de condigno é verdadeiro merito ou
merito simpliciter; e porisso os theologos entendem
fallar.d'e11e, todas as vezes que, expressamente, não
dão a entender outra coisa.
(b) Merito de congruo é aquelle a quem o premio é devido, não por justiça ou fidelidade, mas
por mera decencia. Para explicar a differença entre um e outro, alguns theologos usam da seguinte comparação: o soldado que se portou com muito valor na guerra, tem um duplo merito: merece de condigno o premio promettido aos que combatem; e merece de congruo, além do estipendio
ordinario, o ser promovido a alguma dignidade.

{~ ~-

,.,

.l
. ! r~.

1

1

1

1
l

l

l

II. Das condições do merito
1 • Da parte do operante : Explicaremos as condições requeridas para o merito de condigno ; as
condições para o merito de congruo são as mesmas, exceptuando duas: o estado de graça e a promessa de Deus, que não se requerem para o merito de congruo.
186. (A) Estado de via; para o merito requer0

te, na promessa divina; satisjatorio, emquanto é obra penal que é
acceita por Deus como compensação da injuria que Lhe foi feita.
Nu oração do justo pode encontrar-se este triplex valor: emquanto pede a Deus coisas decentes, pode impetrai-as; emquanto cumpre uma obra sobrenatural, acceitavel aos olhos de Deus, pode
1111•n•cer; emquanto, porém, faz uma obra difficil e laboriosa, saiisfar pelos seus receados .
. rheologia Dogmatica-Vo!. V
15
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se que o homem esteja ainda em, estado de prova, ou
que viva na terra. E' certo.
(8) Escript. Primeiro que tudo, affirma-se directamente que, depois da morte, não ha mais tempo
de merecer : « Opéra instantemente tudo quanto
pode fazer a tua mão, porque nem a obra, nem a
razão, nem a sabedoria, nem a sciencia existirão
nos infernos>> 1 ; isto é, no Jogar onde viviam as almas dos Judeus depois da morte. Isto confirma-se
pela comparação : «Se o pau cahir para o Sul ou
para o Septemptrião, em qualquer Jogar que cahir,
alli ficará)) 2 isto é, se o homem cahir para a parte
dos eleitos ou dos reprobos, alli permanecerá imrnutavelmente.
Accresce tambem o testemunho de Christo, que
diz: «Chega a noite, quando ninguem pode operar)) 3 • E, na verdade, noite, aqui, significa a morte,
como se vê muito bem do contexto. Por outro lado Christo mostra isto mesmo com o exemplo de
Lazaro mendigo, que, logo depois da morte, foi levado para o seio de Abrahão, e do rico que foi logo precipitado no inferno 1•.
Em segundo Jogar, diz S. Paulo: «Está estabelecido para os homens o morrer uma vez só, e depois vem o juizoi> 5. Mas o juízo, quer particular, quer
geral (não sendo este ultim6 senão a manifestação
do primeiro) importa o fim da provação, e p0risso do tempo, durante o qual podemos merecer ou
1 Quodcumque facere potest manus tua, instanter operare,
quia nec opus, nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud
inferos. Eccles. IX, 10.
Si ceciderit lignum ad Austrum aut ad Aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit. Eccles. XI, 3.
3 Venit nox quando nemo potest operari. Joa. IX, 4.
4
Luc. XVI, 22.
5 Statutum est hominibus sernel mori, post hoc autem judicium. Hebr. IX, 27.

227

desmerecer; esta interpretação confirma-se, na verdade, por outro 1 Jogar de S. Paulo, onde se diz: uE'
necessario que todos nos manifestemos perante o
tribunal de Jesus Christo para que cada um apresente o que é próprio do corpo)), isto é, as coisas
que se fizeram no corpo, ou durante a vida mortal.
(b) Tradic., a saber, pelo consenso unanime
dos Padres e de todos os theologos de todas as escolas, que sempre ensinaram isto, como uma das
verdades primarias: assim, v. gr. , S. Jeronymo:
((Os que vivem, podem fazer boas obras, os mortos nada podem accrescentar áquillo que uma vez
levaram comsigo d'esta vidai>. 2 Tambem dizem
para aqui respeito as repetidas exhortações para
obrar bem na vida presente, porisso que, depois
da morte, não ha nenhuma redempção.
(C) Em ra{_ão da conveniencia. E' necessario
que o tempo da prova, durante o qual o homem
pode merecer, ou desmerecer, tenha termo; mas é
absolutamente conveniente, que este tempo tenha
fim em ponto de morte ; porisso, emquanto a alma está unida a este corpo corruptível, por um lado, não é capaz da visão beatifica, por outro lado,
está em estado azadíssimo para merecer, porque
pode usar do corpo para adquirir perfeição e encontrar nas:miserias d'esta vida mais largas occasiões de merecer; logo.
Confessamos, comtudo, que este argumento é
só de conveniencia, porque o tempo da prova depende sómente da vontade de Deus.

1~.~1

i

''l

1
Omne~ nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut
rcfonit un~1squ1sque propria corporis . .JJ Cor. V, 10.
2
•
Viventes possunt bona opera perpetrare, mortui vero nihtl valcnt aJ id adjicerc quod semel secum tulere de viâ. ln Ecclcs. IX, t·
,
1
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187. (8) Requer-se além dJisto o estado da graça santificante. E' certo.
(8) Escript. Pois diz Christo: «Assim como as
vides não podem produzir fructo de si mesmo sem
estarem unidas á Yideira; assim vos succederá a
vós se não permanecerdes em mim» t ; mas ninguem permanece em Christo senão pela graça habitual; logo.
Do mesmo S. Paulo: «Se não tiver caridade
(e porisso mesmo a graça habitual), nada me aproveita>> 2 •
(b) Trad. Pelo decreto Trid., em que se declara que as obras do hom,em justificado merecem verdadeiramente; porquanto, diz-se homem justificado aquelle que estú adornado da graça habitual;
e pela condemnação da proposição de Baia, que
negava ser necessaria a graça santificante para o
merito (Denz.. 882, 792, 895).
(C) Raz.. theol. Repugna, na verdade, que alguem mereça de condigno perante Deus, quando
por outro lado é inimigo de Deus e digno de pena
eterna; mas o peccador, ainda não justificado, é
abominavel a Deus, e digno de pena ·eterna; logo,
não pode merecer ao mesmo tempo a vida eterna.
Além d'isso, deve haver uma certa proporção entre
a obra e o premio; mas o premio de que se tracta,
está dentro da ordem da filiação sobrenatural ; logo,
só podemos ser herdeiros da vida eterna em tanto
quanto somos filhos adoptivos de Deus, ccse somos
filhos, tambem somos herdeiros)) 3 ; mas só pela
1 Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso nisi
manserit in vite; sic nec vos, nisi in me manseritis. Joa. XV, 4.
2
Si c11ritatem (ac proinde gratiam habitualem) non hebuero, nihil mihi prodest. 1 Cor. XIII, 3.
• Si filii 1 et herede s. R.orn . VlII, 17.

graça habitual é que no:; tornamos filhos adoptivos de Deus ; logo 1.
188. 2.º Daparte da obra.
(A) A obra meritoria deve ser livre, quer de coacção quer de necessidade.
EJ de fé, contra os Jansenistas. Porquanto, foi
congemnada como heretica a seguinte proposição:
Para merecer ou desmerecer em estado de natureza lapsa, não se requer no homem liberdade de necessidade, (libertas a necessitate) mas basta immunidade de coacção, (immunitas a coactione) (Denz..
968). E realmente, ninguem é remunerado ou punido sem ser senhor dos seus actos; mas o homem
não é senhor dos seus actos, senão fôr verdadeira
e intrinsecamente livre. Logo.
Porém, isto não impede que as obras preceituadas possam ser meritorias; porque Deus, pela sua
bondade, tambem prometteu a sua recompensa ainda mesmo ás obras de preceito; assim v. gr. é preceituado o amor dos inimigos, e todavia é uma obra
muito meritoria, segundo aquellas palavras: «Amae
os vossos inimigos, e tereis uma grande recompença» 2 ; e até mesmo o preceito, ceteris paribus, augmenta o merito, accrescentando á obra o merito
da obediencia.
189. (B) Deve além dJisso ser honesto ou natui-almente bom da parte do objecto, do fim e das circumstancias ; porquanto, uma obra má não pode
ser evidentemente remunerada, mas pelo contrario
é digna de castigo; porém, a obra indifferente, se
alguma ha no individuo, de si nada merece ou desm<.!rece ; logo, só a obra boa pode ser remunerat
2

VI, 35.

5.'. Thonz.

1. 2. q. 114, a. 3.
J>ilii.;ite inimi~o~ vestros 1 et erit merces ve stra multa. Luc.
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da. Comtudo, a obra que de si é indifferente, pode
tornar-se boa pela intenção sobrenatural; e até
uma obra materialmente má pode, segundo a opinião commum, tornar-se boa, meritoria, se fôr honesta na mente do agente; porquanto, Deus vê o
coração.
r 90. (C) Sobrenatural
(a) em razão do principio, no sentido de que deva fazer-se sob o influxo da graça ; o que todos
admittem. Mas que graça se requer ? Alguns theologos, antigos e modernos, i disseram que bastava
a graça habitual, sem a graça actual, porque o
acto praticado sob o influxo da graça habitual e
das virtudes infusas, já é bastante sobrenatural em
razão do principio. Todavia, a opinião commum é
que se requer a graça actual; porque Christo disse aos Apostolas, já adornados com a graça santificante: «Sem mim não podeis fazer nada» 2 ;
cujas palavras não só são interpretadas pelos Padres com relação á graça habitual, mas tambem a
respeito da graça actual.
Tambem dizem para aqui respeito os textos
acima referidos, dos quaes consta que o homem,
ainda mesmo justo, nada pode fazer ·na ordem sobrenatural sem a graça. Do mesmo modo declara
o 'Tridentino (Sess. VI cap. 16) que as obras dos
jus~os não são meritorias sem a virtude de Christo que antecede, acompanha e segue a estas ; mas
a graça antecedente, concomitante, etc., é a graça
actual, logo.
(b) Em razão do fim ou motivo no sentido de
que não deva fazer-se por motivo humano, mas com
relação a Deus, ou á vida eterna, segundo aquel1

~

Ita D. Soto, De nat. et grat. 1. III, e. 4; Terrien, II, 5G-G2.
Sine me nihil potestis facere. Joa. XV, 5.

MER!TO

23r

Ías palavras: «Tudo o que fazeis, fazei-o do coração, como a Deus e não aos homens, sabendo
muito bem que de Deus recebereis a retribuição» 1;
o mesmo provam todos os logares onde se diz que
nós devemos obrar por causa de Deus. E até, segundo os Thomistas, se requer que a obra seja feita segundo o influxo da· caridade; basta com tudo
o influxo virtual, que permanece, emquanto o acto
de caridade, uma vez feito em ordem a Deus, não
foi retractado. Pois argumentam assim 2 : Para que
o acto d'uma virtude seja meritorio da vida eterna, deve proceder da graça habitual ; mas nenhum
acto procede da graça senão mediante a caridade :
porquanto, todo o movimento e influxo da graça
tende para Deus, fim ultimo sobrenatural ; logo, nenhum acto pode ser rneritorio da vida eterna sem
que pela caridade, ao menos virtualmente, se refira a Deus, fim ultimo sobrenatural. Isto é negado
por não poucos theologos, principalmeme por Suaret e Vasque{ 3 ; porquanto, segundo o attesta a
Escriptura, a vida eterna não só é promettida aos
actos de caridade, mas tarnbem ás outras ohras sobrenaturaes, a saber: á obediencia, á pobreza, á
mansidão e ás outras bôas obras em geral ". Por
outro lado, qualquer obra sobrenatural, feita em estado de graça, tem proporção sufficiente com a vida eterna.
. A controversia é mais especulativa do que pratica; porque os Thomistas seguem que todos os
actos feitos por aquelle que tem caridade, ou está
1
Quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino
et non hominibus, scientes quod a Domino accipietis retributionem . Coloss. III, 23.
z Salmantic., disp. IV, n. 7.
Suare1,L XII, e. 9- w; Vasquq, 1. 2. disp. 127.
Jyf,1rc . lll, 35; Matt. V, 3-6; Rom. II, 6; 1 Tim. VI, 17.
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em estado de graça, são feitos virtualmente sob o influxo da caridade, e são meritorios, a não .ser isto
impedido por alguma insubordinação do acto 1.
Por outro lado é melhor, segundo todos ensinam,
offerecer muitas vezes a Deus as nossas acções
por motivo de caridad.e ; porquanto, assim se augrnenta muito o merito.
19 r. 3. 0 Da parte de Deus. Para que as nossas
obras sejam verdadeiramente meritorias, requer-se
ordenação positiva de Deus. Porquanto, pelo merito de condigno, adquirimos o verdadeiro direito
ao premio; mas a creatura não pode üdquirir nenhum direito para com Deus, senão supposta alguma ordenação positiva de Deus 2 : porquanto,
todos os nossos actos são já devidos a Deus por
titulo de dependencia , de gratidão, etc.; porisso,
segundo o Trid. (Sess. VI, c. r 6), a vida eterna é
«Como que a recompensa que deve ser dada ás
bôas obras dos justos, em virtude da promessa do
~e s mo Deusn. Esta materia pode illustrar-se por
meio de uma comparação : se um operaria, por
sua livre vontade, trabalhar no campo . de pessoa
estranha, sem ser por ella convidado, não terá um
direito stricto á recompensa ; porém, se fizer isto
por pacto, terá direito stricto ao premio. Assim
tambem nós,emquanto trabalhamos na vinha do Senhor, não podemos ter direito ao premio, se primeiramente Deus não nos mandar para a sua vinha,
e não declarar que a tal trabalho toca uma recompensa. Todavia , é conveniente que Deus assim
obre, porque o operaria é digno da sua recompensa, e é decente que a virtude consiga a felicidade.
S. Th om. de Maio, q. II, a. 5 ; de Carit. q. un. a. 11 ad 2.
Hinc.merito Augusti~zus (ep. 194):. «J?e.bitorem ipse fecit
se, non accipiendo, sed prom1ttendo. Non e1 d1c1tur : Redde quod
accepisti, sed, redde quod promisisti ».
1
2

r qz. III. Corollario.
D'aqui se dá a entender quaes as drcumstancias que pódem augmentar o merito:
r.º a duração longa da obra, porquanto, ceteris
paribus, aquelle que ora, por uma hora, merece
mais do que aguelle que orá por um quarto d'hora;
2.º a maior excellencia do mesmo acto que se
tira quer do objecto formalmente tomado; v. gr. o
acto de caridade, objectivamente, é melhor do que
o acto de humildade; quer da quantidade da obra,
v. gr. no caso da esmola, quer da sua ditficuldade: e assim é mais rneritorio resistir a uma tentação grave do que; a urna tentação leve;
3.º maior intensidade ou fervor, porque suppõe
maior affecto ou exforço em obrar;
4.º maior liberdade pois o rnerito procede da
vontade livre;
5.º o fim do operante ; e assim merece mais
aquelle q'Lle obra por motivo de caridade, do que
aguelle que obra por motivo de esperança ou temor;
6. 0 maior grau de graça santificante, ao menos
mais provavehTiente; porque as obras dos amigos
agradam tanto mais, quanto os amigos são mais
gratos ; quanto ao mais, o que tem maior graça,
obra geralmente com maior fervor ; .
7.º maior união com Christo; porquanto, o que
se conserva mais, intimamente unido com elle; d'elle deriva maior virtude de merecer, sendo Elle a
fonte e a origem de todos os meritos: «Aquelle que
permanece em mim e eu n'elle, este produz unico
fructo» 1..
1

.'l

1

l

"

Qui manet in me ego in eo, hic ferte fructum multum.

,/oa . XV, 5 .
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Da existencia e objecto da .
merito 1

I. Existencia
193. Os Protestantes negam absolutamente a
existencia do merito propriamente dito . Antigamente. houve muitos d'elles que não tiveram pejo
de ensinar que as obras dos justos não só não são
rneritorias, mas que até mesmo são outros tantos
peccados, ao menos veniaes: «A obra boa feita
optimamente é peccado venial ... este peccado venial não o é de sua natureza, mas é-o por misericordia de Deus. Toda a obra do justo é condemnavel a peccado mortal, se fôr julgada pelo juízo
de Deus)) 2 .
A obra não podia ser meritoria, segundo elles,
se não fôra indevida, propria, inteiramente perfeita, egual ao premio, de maneira que a recompensa fosse devida porfustiça, e não por méra promessa, d'onde se seguia que nenhum acto de nenhuma creatura era merit_orio.
Hoje, porém, admittem muitos Protestantes a
necessidade das boas obras para a salvação, e até
ensinam que as boas obras do justo são remuneradas por Deus; mas todavia declaram, que estas
obras não são meritorias, porque a nossa salvação
é inteiramente gratuita, e deve ser attribuida aos meritos de Christoª.
1
Cfr. S .. Thoma:;, r. 2. q. 114,a3-10;Ripalda, disp. 85,
e seg.; Be/larmmos, ob. e., J. V, e. 2 e seg.; Murray, !. e. n.
11eseg.;Manella,n.1131eseg.
2
Opus bonum oprime factum est veniale peccatum ... hoc
venial e ·peccatum non naturâ suâ, sed misericordiâ Dei tale esse.
ÜIT!n.e ?pus justi damnab ile est et peccatum mortale, si /"udicio
Dei jud1cetur. Lutherus . Ass . omn. artic. ob . tom. 2, fo . 235.
3 Hodge, ob. cit . p . 2 44 .

235

These : ,fis boas o'b ras do justo, aõorl/adas das
devldas COl/Õições, merecelTJ verdadeiralTJente augmenfo de graça e a vida eterna.
E' de fé, segundo o Trid. : cc Se alguem disser
que as boas obras do homem justificado são por
tal arte dons de Deus, que não são tambem bens
merecidos do mesmo justific2do ou que o mesmo
justificado não merece verdadeiramente pelas boas
obras, que faz pela graça de Deus e pelo rnerito
de Jesus Christo, de quem é membro vivo, augmento de graça a vida eterna e a consecução da
mesma vida eterna, se comtudo morrer na graça
de Deus, e tambem augmento de gloria, seja anathema>i 1 •
Como se vê d'este decreto, o Trident .. não empregou a palavra de cccondigno» para não condemnar as opini6es de alguns theologos antigos ; comtudo a palavra, c<vere mereri)) (merecem verdadeiramente), segundo a interpretação commum, designa merito de condigno.
194. 1.º Escript.
(A) S. Paulo, foliando da recompensa reservada a si e aos outros santos no ceu, diz o seguinte 2.:
«Combati o bom combate, consummei a minha carreira, guardei a minha fé: quanto ao mais, foi-me
dada a corôa da justiça_. que n'aquelle dia me restituirá o justo juiz., não só a mim, mas tambem áquelles que amam o seu advento» ; mas estas pala-

l
'

1 Si quis dixerit hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius justificati merita, aut ipsum
justificatum bonis operibus qure ab eo per Dei gratiam et J. Christi meritum, cujus vivum membrum est, fiunt, non vere mereri augmentum gratire Dei decesserit, consecutionem, atque etiam glorire
augmentum, A. S.
2 Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem
serva vi: in reliquo reposita est mihi carona justitiae, quam red<let mihi Dominu s in illâ diejustus judex, non solum autem mihi,
scd et iis, qui diligunt adventum ejus . 11 Tim. IV, 7; cfr. 1 Cor.
IX, ·i4 e seg.
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vras indicam clarissimamentc que a vida eterna é
por nós merecida verdadeira e propriamente: porquanto, a vida eterna exhibe-se como corôa da justiça, ou devida pelo mesmo titulo que era devida
a corôa a quem vencia nos jogos, e é dada pelo justo juiz, e porisso, não por méra misericordia, mas
como premio pelo qual somos julgados dignos, em
razão das obras sobrenaturaes descriptas n'estas
palavras: <(combati o bom combateii t etc.
(B) Além d'isso, em muitos lagares, a vida eterna exhibe-se como recompensa, remuneração, retribuição, porque é dada pelas obras: «Alegra e-vos
e exultae, porque é grande a recompensa que vos
está reservada nos ceus>i 2 ; «Não queiraes, por tanto, perder a vossa confiança, que tem uma grande
remuneração)) 3 ; «Sabendo que recebereis de Deus
a retribuição da herança)) •; mas recompensa~ remuneração e retribuição, suppõem um verdadeiro
merito: porquanto, não se póde dar a recompensa
etc., sem a obra digna de recompensa, ou meritoria, e tanto mais que a palavra grega mcrBo; significa tudo aquillo que se pactua pela obra 5; logo.
(C) Confirma-se pela comparação que se faz
entre a pena irrogada aos condemnados, e a recompensa concedida aos justos. Porquanto, assim
como se dirá aos reprobos: «Apartae-vos de mim,
maldictos. . porque tive fome e não me d' estes de
comerii 6, assim do mesmo modo se dirá aos bons:
Bonum certamen certavi.
Gaudete et exsultnte, quoniam merces vestra copiosa est
in ccelis. Matt. V, 12; cfr. Apoc. XXII, 12.
3 Nolite itaque amittere confidentiam vestrarn, qure rnagnam
habet remunerationem. Hebr. X. 35.
4
Scientes quod accipetis a Deo retributionem hereditatis.
Colos. III, 24.
·
5 Vide, inter ali os, Schleusner, Lexicocon, in h. verbo.
6 Discedite a me, maledicti ... esurivi enim, et non dedistis
mihi manducare.
1

2

cc Vinde bemdictos ... pois tive fome e d és te-me
de com~ri> 1• D'onde argumentamos assim: As obras
boas estão para a vida eterna como as obras
más com relação á condemnação ; mas estas merecem verdadeiramente a eterna condemnação,
aliás Deus não seria justo; logo, merecem verdadeiramente a vida eterna.
195. 2.ºPelarazão.
Em toda a communidade bem ordenada, é conveniente que o.s membros sejam estimulados ao
bem por meio de premias, proporcionados ás suas
obras.
i(J~r:~·
Mas os christãos formam uma verdadeira communidade espiritual, da qual Deus é regedor, e a
qual porisso mesmo está optimamente ordena~a.
Loao é conveniente que os membros d'esta soc1eº 'sejam estimulados ao bem por prem1os,
. e pordade
isso mesmo possam merece-los.
Nem se diga, com os Protestantes, que não h.a
nenhuma proporção entre as nossas obras e a vida eterna; pois é isto, com effeito, verdade, se as
nossas obras forem consideradas em si mesmas:
mas se se considerarem emquanto procedem da
graça actual, do Espirita Santo, que nos move para a vida eterna, tem a virtude sobrenatural, por
força da qual tem proporção para o premio eterno, segundo as palavras: <<Far-se-ha n'elle uma
fonte de agua que jorra até ávida eterna)) 2 ; em segundo logar, se se attender á dignidadC:da graça
habitual, da qual egualmente procedem, entende-se
a mesma coisa ; porisso que por ella nos tornamos
consortes da natureza divina, somos.adaptados por

I

J

!,1

1

'

,1

1 Venite benedicti ... esurivi enirn, et dedistis mihi rnanducarc. Matt. XXV, 34 e seg.; cf. Rom. II, 6 e seg.
2 Fiet in co fons aqure sa!ientis invitam <eternam. Joa.
IV, q ..
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filhos, e nos é devida a herança eterna pelo mesmo
direito de adopção: <<Se somos filhos, porisso mesmo tambem somos herdeiros» 1 (S. Thomas 1. 2.
q . 1 14, a . 3 . )
196. Resolvem-se as dijficuldades.
(A) Na Escriptura a vida eterna é, mmt1ss1mas vezes, chamada herança, mas a herança não se dá pelo
merito, mas sómente pelo direito de filiação. Logo.
Resp. A vida eterna é, com effeito, chamada herança, mas é tambem chamada recompensa, como mostrámos acima; diz-se herança, porque se não dá senão aos
filhos, ao menos adoptivos, mas tambem se chama recompensa, porque Deus, adaptando-nos por filhos, expre.ssamente exige que mereçamos aguella her1nça por
me10 de boas obras: <<Somos, na verdade, herdeiros de
Deus, mas coherdeiros de Jesus Christo, se todavia soffremos, é para tambem sermos glonficados » 2.
197. (8) A vida eterna dá-se por misericordia: «Ü
q_ual te corôa em misericordia>i 3 • Logo, não é pelo menta.
Resp. nego a consequencia; porquanto, a vida eterna
é dada simultaneamente, por misericordia e por justiça:
por misericordia, emquanto que Deus nos dispensa por
mera bondade a graça, pela qual podemos merecer, e
além d'isso por bondade promette a eterna remuneração por uma obra momentaoea; mas dá-se por justiça,
emquanto que Deus, posta a sua promessa, é obrigado,
pela virtude da fidelidade, a remunerar todas as nossas
obras sobrenaturaes.
· 198. (C) Aquelle que é um ser inutil 1 não pode merecer. Mas o justo, ainda mesmo quando cumpre os preceitos, é servo inutil, segundo aql:iellas palavras: «Depois de fazerdes tudo o que vos fôr ordenado, dizei :
somos servos inuteis>> 1'.
Resp. O justo é servo inutil, no sentido de que Deus
não carece das nossas boas obras, não podendo, de si,
1 Si filii, et heredes. Rom. VIII, 17.
Heredes quidem Dei, coheredes autem Christi, si tamen
compatimur ut et conglorificem.u r. Rom . VIII, 17. .
3 Qui coronat te in misericordiâ. Ps. CII, 4 .
4 Cum fecerius omnia quae pnecepta sunt vobis, <licite ;
servi inutiles sumus. Luc. XVII, 10 .
2

z3g

dar nenhuma utilidade a Deus, mas não é inutil, . sob
todo o respeito ; porquanto, cumprindo os pre~~1tos,
promove a gloria externa de Deus, co:n o auxilio da
graça, e, por este modo, merec~ consegmr a reco!Ilpensa que foi livremente pro~ett1da. aos se~ vos fieis, segundo as palavras do propno Chnsto: «Eia, ~eryo bo~
e fiel porisso que foste fiel no pouco, const1tmr-te-he1
seoh~r de muitas coisas» t.
.
199. (D) Se o just<;> podess~ i;nerecer a v;da eterna,
seria diminuir os mentas de Chnsto, que, n es~e ~a.so,
pareceriam insufficientes. Mas uma tal affirmaçao e 1111pia. Logo.
·
h
Resp. Os meri~os dos jus~os de maneira ncn uma
deprimem os mentos de Chnsto, mas antes redundam
em seu louvor; porquanto, '.1Ós não J?Odemos mere~cr
senão por Christo, e em .Chnsto, porrsso. que este e a
videira e nós somos os pimpolhos, e assim C?mo nada se tira da gloria da videira, se os seus. punpolh<:>s
dáo muito fructo, assim tambem nada s~ tira á glona
de Christo, se os seus discipulos, por me1<;> da. sua graça, e sob o influxo da, candade por elle ms~1ra~a, fazem boas obras; e ate mesmo as obra~ mentonas redundam em honra de Christo, sendo effeitos da sua graça, e mostram a efficacia e abundancía da sua redempçáo.

--:t-

' ,1

1

·'·

II. Do objecto do merito

Para procedermos logicamente, investigaremos
o que' podemos merecer pro nobis, quanto á ~raça
actual e habitual, assim como quanto á gloria; e
finalmente pro aliis.
200. 1 .º Quanto á graça actual.
(A) E' certo que o homem não pode merecer para si a primeira graça actual, quer 4e congruo quer
de condigno, como já se provou acima (n. 70).
Porisso, declara o Trident. (Sess. VI, e. 5): «Que
o principio da propria justificação nos adultos, det

tuan~.

,i.

Euge, serve bone et fidelis, quia super multa te consti-

Matt. XXV, 23.
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ve ir procurar-se em Deus, prevenindo-os a grac,a
por Jesus Christo, isto é, a sua vocação, pela qual
são chamados sem meritos nenhuns)) 1.

(B) E' certo que o homem não pode merecer de
condigno a graça efficaz._, porque uma tal graça em
caso nenhum é promettída na Escriptura, como devendo infallivelmente ser dada.

(C) E' certo que o homem, obrando sob o influxo da graça actual, pode merecer de congruo as
graças actuaes ou efficazes; porquanto, todas as
condições enumeradas para o merito de congruo,
podem dar-se n'este caso.

(D) Atfinna-se conunummente que o homem justo pode merecer de condigno as graças actuaes sufficientes; porquanto, em vista do que vamos dizer,
o justo pode merecer de condigno a vida eterna.
Mas aquelle que pode merecer de condigno a
vida eterna, do mesmo modo pode merecer os
meios necessarios para ella, e porisso as graças
actuaes sufficientes, que são meio absolutamente
necessario para a salvação. Logo.
D'aqui se segue, que as graças actuaes se concatenam de maneira que, se cooperamos com a
primeira, merecemos , ao menos de congruo a segurtda, e assim no mais . Ora isto deve impellir-rios
a fazer bom uso da graça .
20 r. Quanto á g raça habitual .

(A) O peccador não pode merecer de condigno
a primeira graça habitual ou a justificação, mas pode merecei-a de congruo; é certo:
(a) a primeira é fóra de duvida, pois, foliando
da justificação, di z o Apostolo: <dustificados gra1 Ipsius justi~c a ti o ni s ~~o rdium in adultis a Deo per Christum J_esum praevemente gratla sumendum esse, hoc est ab ejus
vocauone, quà nullis corum existentibus meritis vocantur .

tis, pela graça do mesmo» 1 • Mas o que se merece
de condigno não se obtem gratis; logo.
Porisso, diz o Tridentino 2 : «Dizemos que somos justificados de graça, porque nenhuma das coisas que precedem a justificação, quer a fé, quer as
obras, merece a graça da justificaçãoii 3 •
Além d'isso, requer-se a graça habitual para o
merito de condigno; mas uma tal graça não existe
no caso presente como é claro.
(b) A segunda tambem está averiguada, porque
as obras sobrenaturaes effectuadas pelo peccador,
podem ter todas as condições necessarias para o
merito de congruo; porisso, a Escriptura falla das
obras sobrenaturaes de maneira que a verdadeira
causalidade moral lhe é attribuida relativamente á
collação da graça : «O temor de Deus expelle o
peccado»''; «A esmola livra da morte, e é ella que
purifica dos peccaclos e faz encontrar a misericordia e a vida eterna »5 ; mas a causalidade moral não
·pode ser outra coisa mais senão o m erito de congruo; logo.
S. Agostinho declara-o assim n'estas palavras 6 :
. «Nem a propria remissão dos peccados é sem algum merito; se é a fé que a impetra; porquanto,
não é nullo o merito da fé d'aquelle que dizia:
Deus séde propicio a mim peccador, e desceu justificado com o merito da fiel humildade» 7 •
Justificati gratis per gratiam ipsius. R om. III, 24 .
Sess. VI, cap. 8.
l
Gratis justificari dicimur, quia nihir eo rum qua e justificationem praecedunt, sive fides,sive opera, ipsam justificationis gratiam prom eretur.
1 Timor Dei ex pellit peccatum. E7ech . II, 21.
5
Eleemosyna a morte liberat, et ipsa est quae purgat peccnta, et tacit invenire misericordiam et vitam aeternam. Tob.
1

2

XII, 9.

&
Epist. 194, n . 9.
' Nec ípsa remissio peccatorum sine aliquo merito est, si
Thcologia Dogmatica-Vol. V
16

' _.! :
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(8) E de/é que o justo pode merecer o augmento da graça habitual; porque assim o declara ~ber
tamente o Trid., (can. 32.): ccSe alguem disser
que o mesmo justificado ... não merece verdadeimente o augmento da graça, seja anathema» 1 •
'·confirma-se pela razão de conveniencia; porquanto, aquelle que merece de condigno o ulti~o
termo, do mesmo modo pode merecer o termo mtemedio; mas o justo, obrando sobrenaturalmente,
merece a vida eterna de condigno, a qual é o ultimo termo do merito; logo, merece do mesmo modo o meio necessario, pelo qual pode ser attingido, a saber a graça e o seu augmento; logo 2 :
Disputam sómente os theologos, o quando e que
se dá um tal augmento 3: quando acto meritorio é
intenso ou emittido com fervor sufficiente, confere-se immediatamente o augmento de graça habitual; porém, quando este é remisso, ou pouco fervoroso n'este caso, segundo os Thomistas, não se
'
. ,
dá este augmento senão depois algum tempo, isto e,
quando a alma está sufficientemeDte disposta ou
se differe até á entrada da gloria. Porém, Suarez 4
affirma que todos os graus da graça que o justo
merece, ainda mesmo pelos actos remissos, logo
lhes são conferidos. Como isto depende da vontade
fides hanc impetrat. Neque. ~nim nullu:n. est meritl'.m fidei, quà ~
de ille dicebat: Deus propmus esto m1h1 peccaton; et descendtt
justificatus merito fidelis humilitatis.
..
1 Si quis dixerit ipsum justicatum ... non vere meren augmentum gratice, A. S.
.
2
Cfr. S. Thom. 1 . 2. q. 114, a. 8 : Salmant. d1sp. VI, n.
81 e seg.
.
3 Esta questão é commumrnente examinada pelos theologos no Tr. de Caritate, cf. ~· Th . . 1. 2. q. 114, a. 8 ad 3; 2. 2.
q. 24, a. 6; Billuart, de Cantate, d1ss. II,<:. 3; Becam1s, Surnrna
P. III tr I, e 22, q. 3.
4 Suarer> liv. XI 1 cap. 31 n. 23; Tepe, n. 514.

de Deus, que não nos foi claramente manifestada,
a controversia não pode dirimir-se.
(C) O justo não pode merecer de condigno para
si a reparação depois da queda~· porquanto diz-se :
«Porém se o justo se affastar da justiça e praticar
a iniquidade, não serão mais recordadas todas as
as justiças que tinha praticado>i 1 ; e até segundo os
Thomistas, não pode merecer isto de congruo, apesar de não poucos outros contradizerem, e entre
estes Suarez; seja o que fôr, o justo pode orar,
para, se cahir, resurgir, e assim, por modo de impetração, conseguir a sua reparação 2.
(O) A perseverança final na graça santificante
não pode merecer-se condigno; porque a tal respeito não se lê nenhuma promessa na Escriptura, mas
pelo contrario se diz: «Aquelle que julga estar de
pé, veja não cahiaii 3 ; comtudo pode merecer de
congruo infallivel, ou por impetração, segundo as
palavras de S. Agostinho: 4 e< Pode merecer por preces supplicantesii; comtudo adverte judiciosamente
Suarez., que a perseverança final não se obtem por
uma só oração mas por supplicas muitas vezes repetidas.
202. 3. º Quanto á gloria.
(A) é de fé que o homem justo pode verdadeira1nente merecer a gloria ou a vida eterna; isto provam-no os textos da Escriptura que citámos, quando foliámos da existencia do merito, e abertamenl
Si autem averterit se justus a justitià suâ et fecerit ini111,litntcm ... omnes justiti<.e ejus, quas fecerat, non recordabuntur.
1"rech. XVIII, 24.
2 l ,ê os argumentos dos Thúmistas em S. Thomar, 1. 2. q.
1 '··I~ n. 7; Salmant. disp. VI, n. 71; Scotistas em Suarer, 1. XII,
~: .. !8; Afanei/a, n. r 205.
.1
(>ui se existimat stare videat ne cadat. 1 Cor. X. 12.
' Surplicibus precibus emereri potest. De dono persev. ç .

.~, 11' 1(l,
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te o declara o Thdentíno: cc Se alguem disser que o
mesmo justificado não merece verdadeiramente ...
a vida eterna e a consecução da mesma vida .eterna ... seja anatheman t.
.

(B) E', porém, ponto co11trov~rtiqo entre os theol?gos, se a primeira glor.ia ou o prm~e1ro grau da glona
pode cahir sob o mento de condigno ; negam-no al~
guns, porque o primeiro grau de gloria corresponde .ª
primeira g'r aça habitual,. a qual, se~undo o que ~ca dito, não pode ser merecida de condigno, mas somente
de congruo. Outros affirmam-no commummente, porque
o acto, pelo qual recebemos a primeira graça habitual,
é meritorio de condigno.
E, na verdade, aquelle acto não pode merece.r a primeira graça habitual, q~e i.á se tem, mas ~ada impede
que possa ,merecer o pnme1ro.gr~u de glorl~: «Uma tal
oper~ção e, na ve~dade, me.ntona, .mas nao ~da graç;
que Já se tem~ porem da gloria que amda se nao tem 11 .
(S. Thom. 1, 2. q. 112, a. 2 ad 1.)
203.

4.º Quanto ás graças para os outros.

(A) Para os outros não podemos mer~cer nenh.uma graça de condigno; isto é privilegiá d.e Chnsto, como nossa cabeça, o merecer de condigno para os ouros; porquanto, em vista do que fica dito,
o homem não pode merecer de condigno ou por justiça, sem haver de permeio ou ordenação ou pacto,
-o premio, que lhe fora promettido; mas não ha
nenhum pacto, pelo qual Deus tenha promettido a
alguem a graça em premio dos meritos de outro
justo, mas antes collige-se da Escriptura que sómente Christo é cabeça dos outros e que só elle
pode merecer para elles a graça de condigno. Logo. (5. Thom. 1. c. a. 6.)
(8) Mas podemos merecer de congruo para os
1 Si quis dixerit ipsum justifica tum non vere mereri . .. vit am reternam et ipsius vita e reternae consecutionem . .. A. S.
2
Talis' operatio est quldem meritoria, sed non gratice qua::
jam habetur, sed glóriae quae nondum habetur,

outros todas as graças, até mesmo a primeira graça actual. N' este sentido diz S. Thiago t: «Ürae
uns pelos outros, afim de vos salvardes>> 2 •
Na verdade, crê-se piamente que S. Estevão
merecera do congruo a conversão de S. Paulo, e.
S. Manica a conversão de S. Agostinho . E com
razão, porque, como diz S. Thoma{ (1. c. ), <<porque o homem constituído em graça cumpre a vontade de Deus, é congruo, segundo a proporção da
amisade, que Deus cumpra a vontade do homem
na salvação d'outro, posto que algumas vezes possa haver impedimento da parte d'aquelle cuja justificação algum santo deseja)) 3 •
204. 5.º Quanto aos bens temporaes, se se consideram como como uteis á salvação e para obras
de virtudes, cahem directa e simplesmente sob o
objecto do merito, assim como o mesmo augmento da graça; porém, se se considerarem secundum
se, não cahem sob o merito, sendo elles do mesmo
modo concedidos tanto aos bons como aos maus.
Corollario pratico

4

205. Sendo isto assim, façamos o bem, emquanto é
tempo, pois chega a morte em que ninguem obra meritoriamente.
Por mar, por terra, atravez de innumeras difficuldades, o negociante corre atraz do ouro, o ambicioso
ao fastígio das honras; e nem sempre lhes é permittido
consegmr o que desejam. Por um pequeno . interesse,
Jac. , V, 16.
Ora te pro invicem ut salvemini.
3
Quia homo in gratiâ constitutus implet Dei voluntatem,
congruurn est secundum amicitiae proportionem ut Deus impleat
hominis voluntatem in salvatione alterius, licet quandoque possit
habere impedimentum ex parte illius cujus aliquis sanctus justificutionem desiderat.
4 Cf. Contenson, Theolog . l. 8 de Deo primo motore diss
IV, e. 2. spec . 3.
1

2
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faz-se longa viagem, pela vida eterna apenas se levanta
o pé da terra! E todavia as tribulações d' esta vida não
são condignas da futura gloria que nos será revelada.;
porquanto, um pezo momentaneo e leve de tribulações
alcança em nós um pezo de gloria eterna; e até mesmo
qualquer acto feito pelo justo por amor de Deus, obtem
um novo e eterno grau de gloria.
Não descoroçoemos, por tanto, no meio dos trabalhos : nas augustias, na pratica das virtudes, no caminho estreito da salvação não desfalleçamos; olhemo_s
para o ceu e para Christo que vae comnosco no caminho da cruz: elle consolará_o triste, medicará o enfermo, confortará o fatigado, e estenderá a mão ao que
cahir.
·
Resta, por tanto, que por meio das boas sbras, oracões fervorosas e pela recepção assídua dos sacramentos, cresçamos todos os dias na graça, para assi~ ·!lºs
prepararmos para gosar da gloria : «Aquelle que e JUSto, justifique-se ainda; e aquelle que é ~anto santifi9uese mais ainda : eis que eu venho e comigo está a mmha
recompensa, dar a cada um segundo as suas obras» 1•
L Qui justus est, justificetur adhuc: et sane tu~, sanctificetur
adhuc. Ecce venio, et merces mea mecum est, reddere unicuique
secundum opera sua. Apoc. XXII, 11-12.

j)os SacralrJenfos
éuGtores a Gonsultar
Os Padres não escre '1eram tractado nenhum
·sobre os sacramentos em geral; mas quer de passagem
quer em tractados especiaes, disputaram successivamente sobre varios sacramentos. Assim entre outros : sec.
JI, :Jusfiqo, et :Jreneo, qui duo sacramenta commemorant, Baptismum et Eucharistiam;-sec. III, :Tertullia110 et Cypriano, qui his duobus Confirmationem addunt; sec. IV, Cyrillo J(ierosol., Catecheses; Çregorio )Yisseno, Oratio catechetica magna; fimbrosio,
de Mysteriis. Quibus addi possunt prcecipua Sacramentaria, Leoninum, Gelagianum et Gregorianum, sec.
VI-VIII conscripta in quibus inveniuntur ordinationum
ritus. Sec. X, }'eõro j)amiaqo, De Sacramentis per
impios administra tis.
Entre os Theologos: Sec. XII, finselrqo, De
Sacramentorum diversitate ; J(ugo a S. Victor, de Sacrameutis ubi non solum de sacramentis proprie dictis,
sed de mysteriis christianre fidei ; }'. .Combardo, Liv.
IV Sententiarum. -sec. XIII, .Thorqas _?!q., O. P.,
Sum. theol., 3 p., q. 60 e seg.; Contra Gent., liv. IV,
c. 53 e seg:; ejusque Commentatores, prcesertim Cajetanus et Ferrariensis; ]Jonaventura, O. Min., Comment. in IV liv. Sentent ; Çulie/rqo }'arisiense, De
Sacramentis. - Sec. XIV, J. :/). Scoto, O. Min., ln
liv. IV Sentent.-Sec. XV, J. Capreo/o, O. P. Commcnt . in lib. IV Senteot .-- Sec. XVI, J. Fisher, Assertio septem Sacramentorum ; Defensio ejusdem as-
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sertionis ; J. )Ylaldonaào, S. J. , Disputat. ac Controv ~ circa sept~m Sacrament.a ; Sabasfiano j)erez,
De Sacramentls m genere. -Sec. XVII, <;;rego rio de
~a/enfia, S. J., ln ~ part. S. Thom.; 'F· Suare3,
~. J., De Sacramentls ~ lfasquez, S. J., in 3 part.
S. Thom., l{. j)elk1r1T1ino, S. J., Controv . de Sacrament1s in genere ; J. de ,,Cugo, de Sacramentis in
genere ; )Yf. ]Jecano, Summa et Manuale Controver siarum ; Joannes a S· .7ho1T1a, O. P. , Theologia, de
Sacramentis ; }'líarfinez àe j)raào, O P., De Sacrament~s ~n genere; e:. j). <;;_on_ef, O. P. , ~lypeu s theol.
thom1st1c re, De Sacramenus m cornmum ; Sal1T1a'lficenses, De Sacramentis in communi ; j)eàro de Cabrera, O. S. Hier., Comment. et disp. in 3 p. S.
Thom. 7 de Sacramentis ; Joa. de Carfhagena, De Sacram. m genere ; )Yl. fi Viba/do, Candel abrum aureum Ecclesire s. Dei , in quo de 7 sacram. etc.; }rfauritiu~ Centinus, O. Min. , Disput. theolog. de Sacram ent1s ; Sylvius, ln , 3 part . S. Thom re ; .Joan'les
j)osco, O. Min. , theologia sacramentalis ad mentem
Scoti ; fircud10, De Concordi â Ecclesire Occident . et
Orient. in 7 Sacrament. administratione.- Sec . XVIII,
.7ueni17, De Sacramentis Commentarius historicus et
dog~aticus,; l{aphel.Jacobafo,, O. P. , Doctrina dogmat1ca de ?acram ent1s ; j)illuarf, O. P., Summa, de
Sac:ament1s ; Çoffi,
P., Theologia scholastico-dogmat1ca, de Sacrament1s ; 2>rouin, O. P., Tr. de re
s.acramentariê; Wirceburgenses, S. J., de Sacrament1s ; .filex. j)ekanowsky, S. J., Qurestiones canoniC? · ~oral~s de 7 S a cr a ~enti s ;
)Ylerti,,,
J., Traite htstonque et dogmattqu e sur les paroles ou les formes des Sacrements de l'Eglise (Migne , Theol . Curs.,
~XI) ; Chardon, Histuire des Sacrements (Migne, oh.
c1t. XX); .Journely, Prrelectiones, de S acramentis;
d' .(ir_gr:nfré, Exp_lication, des Scraments; JYl. Ç~rberf,
Prmc1pia theolog1 re sacramentalis. -Sec . . XIX, ,,Cie~erman17, lnsti~ut. theol., de Sacramentis ; j)errone,
S. J., Prrelecuo~es, de Sacramentis ; Franze/in, S.
J., de Sac:ament1s ;de fiugusfinis, S. J., de Re Sacramentanâ ; j)illof, S. J., De Ecclesiae · Sacramentahs ; j)esch, S. J. t . VI , J. j). Sasse, S. J . Instit.
theolog. de Sacramentis Ecclesire, Friburgi, 1896-98;

J(aine, Principia dogmatico-moralia universre theol. sacramentalis ; j)erlage, Die dogmatisc~ e Lehere. non
den heiligen Sacramenten ; Oswald, D1e dogmat1sche
Lehre von den Sacramenten ; )Ylorgoff, Der Spender
der heiligen Sacramenten ; Xe17rlcfr , 7(urfer, S · J ·;
j)onal, s. s., Xnoll, Vice17f, €gger, alugue Compendiorum auctores. Pro parte morali cfr. Çury, Xouings, }r'farc, j)aller1qi-j:>al1T1ierie, Sabeffl, fiêrfnys, prresertim vero cCehmku/h ac )Ylüller.
Entre os Protestantes : Calvi170, De re sàcramentariâ ; j)i17g/ran , Oirigenes ecclesiasticre, seu
Antiquities of th Christian Church, l 708-22 ; j)augmarfeq, De Sacramentis, 1 753 ; W'lrsnõorf, De naturâ et indole Sacramentorum, 17 SS ; Çlcecfrler, Die Sacramente der Christl. Kirche theoretisch darhestellt,

l{. 7(alley, An Inquiry into the nature of the Symbolic
Institutions of the Christian Religion , usually called the
Sacraments, 1855 ; J. j)lunf, The Sacraments, Lon,
don, I86b ; }Yforean :l>ix, The Sacrament al sy st~m
New-York, 1893 ; ,,Cichfenberger, Encycl op. des Sc1ences Relig. , t. XI, P aris , 188, voce Sacrements; Sfa17lây, Christian ln<>titutions. New-York, 1881.

q.

e.

2 49

s.
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·Decretos ecanones dos:SaGramentos em geral
Decretos para os Armenios na Bulia de Eugenia IV
ccExalsate Deo»
Em quinto Jogar redigimos, sob esta brevíssima
forma, a verdade dos sacramentos da Egreja, para melhor instrucção dos mesmos Armenios, quer presentes,
quer futuros.
São sete os sacramentos da Lei Nova, a saber : O
Baptismo, a Confirmação, a Eucharistia, a Penitencia,
a Extrema-Uncção, a Ordem e o Matrimonio.
Estes são muito differentes dos da Lei Antiga. Porquanto, estes não causavam graça, mas só figuravam
a que havia de ser dada pela paixão de Christo; porém,
os nossos não só conteem a graça, mas tambem a conferem águelles que dignamente os recebem. .
Os cinco J?rimeiros d' estes foram ordenados para
a perfeição espiritual de cada homem em si mesmo ; e
os dois segundos para o regímen e multiplicação de toda a Egreja. Porquanto, pelo Baptismo renascemos espirtualmente, pela Confirmação crescemos na graça e
somos fortalecidos na fé ; e depois de nascidos e corroborados somos nutridos com o pão da divina Eucharistia. Porém, se deixamos adoecer a alma pelo peccado,
sómos :curados espiritualmente pela Penitencia; e tambem espiritual e corporalmente, segundo mais convier
á alma, pela Extrema-Uncção; mas a Egreja é governada pela Ordem e se multiplica espiritualmente ; pelo
Matrimonio augmenta se corporalmente.
Estes sacramentos são formados de tres elementos, isto é, de coisas como materia e de palavras como
fórma, da pessoa do ministro que confere o . sacramen-
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to com a intenção de faz er o que faz a Egreja· se faltar
algum d' estes elementos, não se faz o sacrame~to. Entre
estes sacramento~ ha . tres, o Baptismo, a Confirmação
e a Or~em, queynpnm~m. na alma caracter, isto é um
cert? srgna~ espmt~al d1stmcto dos outros, indelevel.
Ponsso, nao se re1te~an: na _mesma pessoa ... Porém
os. quatr:? restantes nao 1mpnmem caracter e admittem
re1teraçao.

Canones do Cone . Tr. Dos sacramentos em geral
(Sess. VII)
Çanon I-Se alguem disser que os sacramentos
da 1;1 nova não foram todos mstituidos por Jesus Christo Senhor nosso, ou que são mais ou menos do que
s~te, ~ saber: Baptismc:,, Confirmação, Eucharistia, Pemtenc1a~ Extrema-uncçao, Ordem e Matrimonio, ou que
alsum d estes sete sacramen tos não é verdadeira e propnamente sacramento : seja excommungado.
Canon II-Se alguem disser que estes mesmos sacramentos da nova lei não differem dos sacramentos
da lei antiga, senão porque uns são ceremonias e outros ritos externos: seja excommungado.
Canon_ III-S e aiguem disser que estes sete sacrame~to~ sao entre s1 eguaes, de sorte que um não é
mais digno que os outros : seja excommungado.
C<;Inon IV::;-Se_ alguem di~ser que os sacramentos
da lei nova oao sao necessanos para a salvacão mas
supc;rftuos, e que sem elles nem o desejo d'ell~s, ~ó pe1~ fe ~lcançam os homens de Deus a graça da justificaça.o, amda que nem todos sejam necessarios a cada um:
seia excommungado.
Cm:wn. V:--Se alguem disser que estes sacramentos
foram mstrtu1dos sómente parà nutrir a fé : seja excommungado.
Can.on VI-Se alguem disser que os sacramentos da
nova let não ence.rram a graça que significam aos que
lhes não J:?ÓeJ:? ob1ce ; e que só são si~naes externos da
graça ou Lustrça_ q~e se recebe pela fe e certos signaes
da profissao chnsta com que entre os homens se distinguem os fieis dos infleis : seja excommungado.

253

Canon VII-Se alguem disser que p')r estes sacramentos se não dá sempre graça, e a todos, quanto é da
parte de Deus, ainda que os recebam dignamente, mas
só algumas vezes e a alguns : seja excommungado.
Canon 'VIII-Se alguem disser que pelos mesmos
sacramentos da nova lei se não wnfere graça ex ope
re opera/o, mas que a fé da divina promessa sómente
basta para conseguir a graça : seja excommungado.
· · Canon IX-Se alguem disser que n'estes tres sacramentos, a saber: Baptismo Confirmação e Ordem ,
se não imprime caracter na alma, isto é, um signal espiritual e mdelevel, por onde elles se não pódem reiterar: seja excommungado.
Canon X-Se alguem disser que todos os christãos
teem poder de administrar a palavra de Deus e todos
os sacramentos: se1a excommungado.
Canon XI-Se alguem disser; ou que nos ministros
quando celebram e conferem sacramentos, se não requer intenção, ao menos de fazer o que faz a egreja :
seja excommungado.
Canon XJI-,--Se alguem disser que o ministro que
está em peccado mortal (com tanto que faça tudo o
que é essencial para fazer ou conferir sacrameuto) não
faz ou não confere sacramento : seja excommungado.
Canon XIII-Se alguem disser que os ritos recebidos e approvados pela egreja ' catholica, e que secostumam usar na solemne administracão dos sacramentos, ou se pódem desprezar ou omittir sem peccado pelos ministros, como lhes dér na vontade, ou mudar em
outros por qualquer pastor das egrejas : seja excommungado.
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DeGreta et canones ae sacramentis ln genere

tis antiqua:: legis non differre, nisi quia creremonire sunt alia:, et
alii ritus externi; A. S.
3. Si quis dixerit, hre.:: septem sacramenta ita e~se inter se
paria, ut nullâ r<'ltione aliud sit alio dignius ; S. A.
4. Si quis dixerit, sacramenta novre legis non esse ad salutem necessaria, sed superflua ; et sine eis, aut eorum voto per solam fidem homines a Deo gratiam justificationis adipisci; licet
omnia singulis necessaria non sint ; A. S .
5. Si quis dixerit, hrec sacramenta propter solam fidem nu~
triendarn instituta fosse ; A. S.
6. Si quis dixerit, sacramenta novre legis non contin<'re gratiam, quam significant, autem gratiam ipsam non ponentibus obicem non confe rre, quasi signa tantum externa sint acceptre per fidem gratire vel justitiae, et nota quaedam Christianae professionis, quibus apud homines discernuntur fideles ab infidelibus; A. S.
7. Si quis dixerit, non dari gratiam per hujusmodi sacramenta semper, et omnibus, quantum est ex parte Dei, etiamsi rite ea
suscipiant, sed aliquando, et aliquibus; A. S.
.
8. Si quis dixerit, per ipsa r.ovae legis sacramenta ex opere
operato non conferri gratiam, sed solam fide:n divinae prornissionis ad gratiam consequcndam sufficere; A. S.
q. Si qms dixerit, in tribus sacramcntis, Baptismo scilicet,
Confirm atione, et Ordine, non imprimi caracterem in animâ, hoc
est, signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non
possunt; A. S.
10. Si qui dixerit, Christianos omnes in verbo et omnibus sacramentis administrandis habere potestatem ; A. S.
1 1 . Si.'quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt
et conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesio; A. S.
1 2 . :::)i quis dixerit, ministrurn in peccato mortali existentem,
modo omnia essentialia, quae ad Sacram;mtum conficiendum aut
conferendum pertinent, servaverit, non conficere sacramentnm;
A. S.
t3. Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus, in solemni sacramentorum administratione adhiberi con suetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libitu on1itti, aut in novos alio<> per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse; A. S.

Decretum pro Armenis in 8ullá Eugenii IV
«Exsultate Deo» t
Quinto _ecclesiasticorum veritatem pro ipsorum Armenorum
tam prresentmm quam futurorum faciliori doctrinâ sub hâc brevissimâ redigimus formulâ.
·
'
Novre. leges sept~~ sunt s_acramenta : videlicet, Baptismus,
Confi.rl!lauo, Euchanstrn, Premtent1a , Extrema Unctio, Ordo, et
Matnm~nl. Qure mui tum a s~cramentis differunt antiqure Legis.
l!la . e~1m non causabant grauam, sed eam solum per passionem
Chnstt dandam esse figurabant ; hrec vero nostra et continent
gratia~, et ipsar;i1. digne sus~ipier:nibus conferunt. Horum quinque pnma ad sp!ntuale m ~mrnscuius.que hominis in seipso perfect1onern ;, duo ultima ad totrns Eccles1re reginem multiplicationernque ordma ta sunt . Per Baptismum enim spiritualiter renascimur·
per. Confirmationem aui;emur. in gratiâ, et roboramur in fide ; re~
nau autem et roborau, nutnmur divinâ Euchaiistire alimo:::iâ.
Quo~ si pe: .pec<:atum regritudiner;i . incurrimus animre, per Prenitenuam spmtuahter. sanamur; spmtualiter etiam et corporaliter,
prout ~mmre exped1t, per E_xt:em am Unctionem ; per Ordinem
E_cclesra gube~natur et muluphcatur spiritualiter; per Matrimomum corporal~ter augetur.
Hrec omma sacramenta tribus perfeciuntur videlicet rebus
tanqu~m materiâ, verbis tanguam _formâ, et pers~nâ ministri conf~ ren u s sacra~en_tum cum .mtenuone faciendi quod facit Ecclesia: quorum s1 aliquod desit, non pe:ficitur sacramentum. Inter
hrec sa.::ramef!ta tria si:n.t: Baptismus, Confirmatio et Orcto, qure
c_haract~rem, 1d est,, sp1n_tu~le. quodd.am signum a ceteris distinc
tlvum,. 1mpnmund 111 a_n1ma mdeleb!le. Unde in eâdem personâ
non relterantur ... Rchqua vero quatuor characterem non 1mprimunt, et reiterationem admittunt.

Canones C. Tridentini de sacrament1s m genere
(Sess. VII)
Çan. 1 . Si q~is dixerit, sacramenta nova:: legis non fuisse
omma ~ Jesu Chnsto Domi!'1o ?OStro instituta ; aut esse plura,
vel pau~10.ra, quam ~epte.m, v1dehcet, Baptism~m, Confirmationem,
Euchansnam, Premtenuam, Extremam Uncuonem, Ordinem et
Matri~onium; aut etiam aliquod horum septem non esse ver~ et
propr1e sacramentum; A. S.
2. Si quis dixerit, ea ipsa nova:: legis sacramenta a sacramen.

-

·---~-~~-~.,........--·---.

1 liste decreto foi fei50 no Cone. Florentino e consta de sete partes: aqui

so transcrevemos a mstrucçao ~~bre os sacr:i~entos. 11 Qu~. de instructione prremit-

tendum est eam non esse defimt10nem de mm1stro matena et formà sacramentorum, ut multi putabant , se d instructionem tantum~odo practiçam, quae tamen ut
tahs plenam habet auctontatem" (Denz. 590) .
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· Objecto, utilidade e divisão d' este tracta.do •
N'este tractado temos a disputar sobre os
Sacramentos, isto é, sobre os meios ·externos, sobre os signaes sensíveis, com que a graça, que
Christo nos mereceu, se derrama nas nossas almas.
. D'aqui se vê o ne;xo d' este Tractado com o prece. dente. N'aquelle disputámos da graça; e n'este discorreremos dos meios porque a graça se dispensa.
Os meios principaes são a oração e os sacramen-tos: do primeiro disputa-se n'outro logar; do segundo tractaremos aqui : primeiramente no Tractado dos Sacramentos em geral exporemos o que
é commum a todos ; depois discorreremos sobre
cada um dos Sacramentos em especie.
2. A sua utilidade tira-se
(A) Da dignidade do objecto: pois que os sacramentos são:
(a) Reliquias da Encarnação do Senhor ; vasos
preciosos onde se contem o sangue e os mritos de
Christo;
· (b) medicamentos da alma doente ;
(C) causas instrumentaes da graça, ou fonte de
agua viva, e d'ella pode predicar-se o que diz
!saias 2 : «Tirareis aguas com gozo, das fontes do
Salvador)) : porquanto, nos sacramentos haurimos
aquellas aguas de graça que fiuiram sobre toda a
1•

.

t
Os sacramentos podem considerar-se de tres modos: dogmatica, moral e liturgicamente: esta ultima consideração diz

respeito ás Instituições liturgicas; mas, porque nas coisas sacramentarias as coisas moraes se ligam intimamente com o dogma,
abra çaremos uma e outra coisa juntamente no Tr. dos Sacramen tos, exceptuando co mtudo o Tr. da Penitencia e do Matrimonio,
onde a doutrina moral exige exposição mais ampla ; o leitor benigno encontral-a-ha na Sinopsi Theolopice Mora/is, que tencionamos publicar.
2 . Haurietis aquis in gaudio, de fontibus salvatoris . Isa,
XII 1 2-3 .
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~greja do lado aberto de Christo. E', pois, muito
importante o conhecermos estes meios preciosos
da graça.
(B) Da mesma necessidade dos sacramentos: e
na verdade, os fieis, e á fortiori os sacerdotes de~
vem ser instruídos a respeito dos meios necessarios
ou tambem muito uteis para a salvação; mas uns
sacram~ntos ~ão n:ces.sarios para a salvação, outros mmto utets; pois diz o Trid. (Sess.VII, Proem.):
«por ell:s, ou começa a verdadeira justiça (como
no Baptismo) ou augmenta-se depois de começada (como na Confirmação e nos outros sacramentos dos vivos) ou se repara depois de perdida (como na Penitencia)1i 1.
(C) Dos erros que se devem refutar: porquanto, os Racionalistas modernos zombam dos nossos
sacr.amentos,. como fomentadores de superstição;
porem, a maior parte dos Protestantes admittem
somente dois sacramentos, e além d'isso erram de
muitos m;:>dos so?re o. ~eu modo de operar ; portanto sera de mmta utilidade a refutação dos seus
erros.
. 3. Divisão. Diremos : 1. º da natureza e existenc:a dos sacramentos; 2. dos elementos que os constituem, ou da materia e da forma; 3.º dos effeitos
que
. .produzem; 4.º da sua causa ou instituente ' ou
m1mstrante ; 5. º do sujeito que pode recebei-os.
0

.

. Vera justiti? vel inciP.it (~t in Baptismo) vel coepta augetur (ut m Co~firmatl<~ne e. alus v1vorum sacramentis) vel a missa
reparatur (tt m Poemtentia).
'
1

Theologia Dogmatica-Vo!. V
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Definicão.
Art. I. ) Espedes.
Cap. 1
Natureza. t Conveniencia.
Naturela e
·
existencia
A_rt. II._ \ Antes de Christo.
Ex1stenc1a ) Depois de Christo.
i

l

CAPITULOI

Art. I. Noção e existencia.

Cap. II
Materia e
forma

1Art. II. Mudanças a evitar.
J

Art. III. União entre a mater.ia e a for.ma.

\ Art.IV. Reiteração da matena e da forma.
Art. I.
Graça.

De que modo é produzida?
Qual?
Quanta?
Se, impedida, revive ?

Art. II.
Caracter.

Existencia.
Natureza.
Dotes.

1

~

Cap. lil
\ Effcito'

1
1
\

(
.

Cap. IV
Causa

Art. I.
Instituidor.

j

Se os sacramentos foram
instituídos por Xto ?
Se por Xto Deus ou home.m?
Em genero ou ,em espec1e?

Art. II. \ Suas qualidades.
Ministrante i Suas obrigações.
!

Cap. V
Sujeito.

\.

Art. 1. Disposicões.
.

'

.

) Art. II. Obrigação de pão serem rece[ bidos pelos indignos.

Appendice; dos Sacramentaes.

Da natureza eexistencia dos sacramentos
Art. 1.- Da natureza dos Sacramentos

1.

Para melhor se conhecer a natureza dos sacramentos, explicaremos a sua definição, especies e
conveniencia.
I. Definição
4. Quanto ao nome. A palavra sacramento, (derivada de sacro) designa alguma coisa sagrada.
(A) Entre os auctores profanos, significa ou o
dinheiro depositado pelos litigantes, perante o Pontifice, com o pacto de que o que vencesse receberia o seu, e o vencido deixaria o que lhe pertence,
para ser applicado a usos pios, ou o juramento dado pelos soldados perante os tribunos ; ou qualquer juramento em geral, porque o juramento feito a Deus é alguma coisa sagrada.
(8) Entre os auctores sagrados, sacramentó (em
grego ocriai-,jnon: 2 ) designa principalmente tres coisas:
1 Cfr. S. Th. 3 p. q. 60; Suare:;, de Sacra mentis, disp. I :
Salmant. de Sacrament. disp. I ; Drouin, q. 1, e. 1 ; de Augusti11is, p . 1, a . 1.
2 Esta palavra, no Novo Test., significa qualquer coisa e
doutrina occ11lta e desconhecida dos homens, tudo o ,que é novo
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(a) coisa occulta ou secreta: e< E' coisa bôa occultar o sacramento (isto é o segredo) do rei» 1•
(b) Signal, ou symbolo de coisa sagrada: «Dirte-hei o sacramento da mulher e da besta» 2 : n'este sentido as cerimonias do culto externo são pelos Padres passim chamadas sacramentos.
(C) Signal de coisa s~grada e. ao mesmo tempo
santificante; é n'este ultimo sentido que a palav-ra
se emprega no presente tractado.
5. 2 .º Quanto á coisa, o sacramento em geral,
seo-undo se prédica dos sacramentos de uma e outr: Lei, define-se: «Signal sensivel instituido permanentemente por Deus para significar a graça e
•
para conferir alguma santidade». 3 •
Dize-se, (a) Signa{, isto é, c01sa conhecida que
conduz ao conhecimento de outra coisa menos conhecida, v. gr., o fumo na casa é signal de que
n'ella ha fogo.
(b) Sensível, isto é, que affecta d'algum modo
os sentidos ou immediatamente, como a .agua
no
~
Baptismo, ou mediatamente, como a contncçao, exprimida por palavras ou gesto, no sacramento da
Penitencia .
(C) Instituido por Deus, com cujas p~la;ras se
designa o Auctor dos sacramentos, que e so ~eus,
quer os institua immcdiatamente, quer mediat~.
mente concedendo a outro o poder de os inst11.
tuir ; ~orque sómente Deus é que pode ligar a graça a um signal sensível.
)

· ==· ··-=,~=
··· ·=·~-....--.,...--~
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(d) Permanentemente, no sentido de que deva
perseverar, emquanto perseverar a forma da religião para que foi instituído ; porisso o maná e a
serpente de bronze, apesar de serem signaes da
graça futura, não foram sacramentos, porque não
foram perennemente instituídos.
(e) Para significar a graça, n'estas palavras se
mostra que o sacramento é um signal sagrado, e
assim se distingue de qualquer signal profano ;
pois significa uma coisa inteiramente sobrenatural,
porisso é chamado por S. Agostinho: cc forma visível da graça invisiveL).
(f) E para conferir a graça: n'estas palavras
designa-se o effeito principal do sacramento: por'que o sacramento não é signal meramente speculativo, mas pratico, ou que produz verdadeiramente alguma coisa. Porém a santidade conferida pelos sacramentos pode ser de dois modos : uma legal e exterior que consiste na deputação externa
para o culto divino, como a que era conferida pelos Sacramentos da Lei Antiga ; outra, porém, interior, que consiste na infusão da graça santificante, como a que é conferida pelos sacramentos
da Nova Lei. t
6. D' aqui se collige como o sacramento se 'distingue do sacnficio; porquanto, o sacramento ajusta-se com o sacrificio, emquanto que um e outro
signal sensível e sagrado ; mas differem :
(a) em razão do fim: o sacrificio ordena-se pri~

1

tj

1

·1

1
1

. .._.

e inaudito ou por tal arte profundo e .sublime que não pode facilmente entender- se. (Schleusner, Lex1con).
1 Sacramentum (i. e. secretum) regis abscondere bonum est.

Tob . XII, 7· .

. .

. .

.

·

Ego d1cam ttb1 sacramentum muhens et. bestt ae. Apoc.
XVII, 7·
. .
J . .
.
3
Signum sensible a _Deo per~anenter mstttutum, a s1gn1fic~ndam. i:;ratiam 1 ei s~nctnat~m alt"uam çonferendam,
2

1 Distinguem-se signaes de .res especies : naturaes, que de
si significam alguma coisa, como o fumo significa fogo; arbitra1'Ío.1·., que só por convenção significam r.lguma coisa determinada,
.:omo o ramo da oliveira é symbolo da paz; mixtos, que parte de

si, \ia rtc da instituição posit iva designam alguma coisa. E, na verd111 ~, os sacramentos são signaes d'esta natureza; v. gr., a ablução
no linptismo ex se traz a semelhança da ablução interna, mas por
inslitui~'iín divina é signal efficaz da purificação interior.
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maria e directamente-- para o culto de Deus; porém o sacramento é directamente ordenado á santificacão do homem ;
(b) em razão da essencia; o sacrificio consiste
essencialmente na acção, o sacramento na recepção;
(C) em razão do sujeito : ó sacrificio ex se e directamente aproveita a muitos, porém o sacramento só aproveita quem o recebe.

II. Especies
7. Os sacramentos são de duas especies :
(a) O sacramento da Lei Antiga é um signal
sen sível, instituído permanentemente por Deus: pa:..
ra conferir a santidade externa, e significar a graça
interior;
(b) o sacramento da N ova Lei é um si gnal sensivel, instituído permanentemente por Christo, para sig nificar e conferir a graça santificante. Requerem-se, portanto, tres coisas para o sacramento da Nova Lei: signal sensivel; productivo de graça; instituído permanentemente por Christo.
Os sacramentos da Lei Antiga differern dos .da
Nova:
(a) em razão da instituição: os primeiros foram
instituídos por Deus, os segundos por Christo, DeusHomem;
(b) em razão da causalidade : os primeiros sómente significavam a graça ; porém, os segundos
produzem a graça interior ;
(G) em razão da perfeição : os primeiros eram
sómente figura d'uma coisa melhor, porém os segundos são a realidade, contendo verdadeiramente
a graça.
Porisso, os sacramentos da Nova Lei são si-

.
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gn~es, não speculativos mas praticas, que não só si-

gnificam, mas tambem conferem a grnça. Em segundo logar, significam simultaneamente tres cois~s : são rememorativos da paixão de Christo, por
virt~1de da qual nos é conferida a graça; demonst~atzvos da mesm~ 15.raça que nos é dada, e prognostzcos ou pronunciativos da gloria futura o direito á
qual é concedido· pela graça. ' Isto se v'ê especialmente no sacramento da Eucharistia no qual co. : «se recorda a memoria
'
mo a E~ grej a canta
da' sua
paixão, a ment~ se enche de graça, e se dá o penhor da gloria futura )) . 1

III. Con veniencia
8. A instituição dos Sacramentos é maximamente conveniente, quer da parte do homem quer da
parte da f:g reja 2. E' certo contra os Ra~ionalistas
que .diz.em que não é conveniente, que das c01sas
sens1ve1s dependa a salvação dos homens.
0
I. Da parte do homem.
(A) Da mesma naturez_a do homem. Porquanto,
a natureza do homem é tal, que por meio das coisas sensíveis se eleva ás espirituaes ·de modo que
pelas coisas corporaes, o intellecto' do homem
corno que guiado pela mão ao conhecimento das
c?isas .intel.li~iveis; mas é conveniente que a Pro:v1denc1a D1vma, na dispensação das graças, se ac.:.
c?mmode á nat!Jreza de cada ente; logo, é conveniente que, por meios sensíveis, Deus dispense à
graça ao homem 3.

J

1
.
H.ecolitur me moria passionis ejus mens impletur gratia
ct luturac gloriae nobís pignus datur.
'
'
2
Cf. Catechis. Rom an. pars 2• de Sacram. n. 13 ; Drouin,
H· Ili, e. 1.
:1 S. 1710m. 3, q. 61, a. 1.
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(B) Das virtudes que d'ahi se fomentam; lia Verdade, é conveniente aquillo que ajuda o homem a
ser virtuoso e o atfasta dos vicios; mas é isto o que
succede co:n os sacramentos; pois, por meio d'elles :
(a) se promove a fé, emquanto crêmo:, .em razão da palavra de Deus, que a graça esta ligada a
estes signaes sensiveis; tambem emqu~nto, recebendo publicamente os sacramentos, professamos
a nosse fé á vista dos homens ;
(b) levanta-se a esperança, sendo os sacramentos penhores da bondade divina para comnosco,
que tornam mais facil o caminho da salvação ;
(C) augmenta-se a caridade para com Deus, e:iiquai;to '.'emos· que Christo nos dera tantos meios
de santificação excellentes e accommodados á n?ssa enfermidade; porém, a caridade frat erna se 111flamma, quando, pela recepção dos sacramentos,
nos recordamos que estamos ligados por vinculo
estreitíssimo e que nos tornamos membros d'um só
corpo ;
(d) doma-se, finalmente, a soberba, achan~o-no~
constituídos na necessidade de recorrer aos s1gnàes
sensíveis, feitos pelos sacerdotes, para obter a nossa santificação.
9. 2.º Da parte da Egreja. A Egreja, como so- 1
ciedade exterior, carece de symbolos externos, pelos quaes possa conservar-se a união entre os fieis;
porém, isto se consegue optimal'T)ente pelos sacramentos, que distinguem os fieis. ?º~ infieis? e os
unem entre si com vinculo estrelt1ss1mo ; pois, emquanto participam dos mesmos sacramentos, se reconhecem membros d'um e do mesmo ..::orpo. Por
esta razão diz S. Agostinho t .; ccNão ha religião ne1

Irt nullum nomen religioni s seu verae seu falsae. coagula-
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nhuma verdadeira ou falsa em que os homens que
a professam, se não reunam pelo consorcio de signaes ou sacramentos visíveis. >>

Art. 11.-Da existencia dos sacramentos
Exposta a noção e a conveniencia dos sacramentos, já nos é permittido tractar da sua existencia. Fallaremos, 1 .º-dos Sacramentos antes de Christo; 2.º dos Sacramentos instituídos pelo mesmo
Christo.
§ I. Antes de Christo .t

I No estado de innocencia
1o. Ensinam commummente os theologos, contra
poucos, que não houvera sacramento nenhum no estado de innocencía.
(a) ~rimeiro que ~udo, quer a Escriptura, quer a
Trad1çao, guardam s!lenc10 absoluto sobre este ponto ;
nem pode dizer-se que o matrimonio entre Adão e Eva
fôra sacramento propriamente dicto, porque o matrimónio não _foi elevado á dignidade de sacrumento senão
por Chnsto ; porque antes era sómente um contracto
religioso_ e o sig_nal d'uma coisa sagrada, ou uma certa
sombra 1mperfe1ta <cda Encarnacão do Verbo divino» 2.
mas não sígnal productivo de g~aç a .
'
(b) Além d'isso, no estado de inno.:encia, o homem
gozava de perfeita rectídão, nem carecia de santificarse por meio de coisas sensíveis ; por outro lado, este
estado durou por tempo brevíssimo, e não era conveniente instituir sacramentos que tão depressa tinham de
ser abolidos.
ri. l~o.rr,iines possui:t, nisi .aliquo signaculorum vel. sacramentorum
vmb1hum consort10 colhgentur. Cont. Faust. l. XIX, e. 1 1.
1 . S . Thomar, 3 p. q. Oi , a . 2-3 ; Suarer, disp. III-V; Sal111m1t . d1sp. 111, dub. 1-4; Drouin , q. II; Billuart, diss. II, a. 1-3 ;
,fr A11;r11sti11i, th. 1 ·4; Pesch, n. 37 e seg.
· (Jm1edam Incarnntionis Verbi Dei adumbratio. Leo XIII in
1".nl'Yl.'i. Arrnnwn, 10 Febr. 1880.
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r r. Estado de lei da natureza é aquelle que decorreu d~sde a queda de A~ão até á lei escripta dada por
Moyses 7 e para os Gentios até á promulgação da lei
evangelica i ;. este e~t a do chama:se lei da nature{a, não
porque exclrnra .ª lei ~obrenatura1 1 mas .para distinguil-o
do estado da lez escrzpta. Para d1scerrnrmos as coisas
cert'as das incertas, investiguemos fres cois·as : se n'este esta do exids~iraf}·emedio para o peccado original ; se
um ta 1- reme 10 or'a sacramento ; se existiram outros
sacramentos.
r 2 •.(A) E' certo que houvera algum remedia para
os memnos contra o peccado 01·iginal. Prova-se.
(a) Pe~a auctoridade 9os Padres e dos Theologos
que unammemente o ensmam, de maneira que se não
P?de negar sem te~_eridade ; porquant9, diz S. Agostinho (Contra Jul. hv . V, c. 14, n. 4:i): ccNem deve
c_rêr-se que antes da circurncisão, os servos de Deus que
tinham fé no Mediador, que havia de vir em carne mort~l, não tivessem algum sacramento para os seus menmos, embora. por algum motivo necessario a Escriptu~
ra tenha querido occultal-ou. 2 Confirma-se pelo consen(b) Razão Theolog. Em vista do que fica dito! no
Tract. da Graça e da Encarn..:zção, Deus quer sinceramente a salvação de todos os homens, ainda mesmo
d_epois do peccado original; mas esta vontade não seria
s1~cera se Deus não instituira para todos os tempos, e
a~e mesmo para o tempo da ler da natureza um remedw ~ontra o _pecca~o original ; porque, sem um tal remed10, era 1mposs1vel que aquelles meninos se salvassem, em vista do que fica dito quando fallámos do peccado original; _logo.
1

A lei mosayca ligava sómente os judeus como adverte S.
2. q. 98, a. 5): ~Q~antllm ad ilia .quae !ex vetus superaddebat, non tenebantur ahqm ad observanuam veteris Iegis. nisi
solus populus Judaeorum».
2
Nec credendum est, et ante datam circumcisionem famulos Dei, quandoquidem eis inerat Mediatoris fides in c a rne venturi, .nu_llo sacramen~o ejus opitul'!~os fui_.:;se r.arvulis suis, quamvis
qmd 1llud. esset, ahqua necessana causa Scnptura latere l'O)uerit.

r3. (8) Controverte-se, porém, se um tal remedio
fôra sacramento; porque a Escriptura não diz nada a
respeito da natureza d'este remedio. Todavia, todos admittem que este remedio não consistia em acção propria de que os meninos eram incapazes, mas n'alguma
acção dos paes, pela qual, na verdade, offereciam os
seus filhos a Deus, e que, além d'isso, esta acção fora algum protesto de fé no futuro Redemptor, segundo aquellas palavras: «Nenhum outro nome foi, debaixo do ceu,
dado aos homens em que nos possamos salvar» 1 •
(a) Segundo S. Boaventura 2 e poucos outros, este
protesto de fé podia ser interior sómente, sem nenhuma cerimonia exterior, e porisso, não era sacramento,
porque sacramento é um signal sensível.
(b) Pelo contrario, segundo S. Thomaz., Scoto, Suare:t 3 e outros, esta protestação de fé devia manifestarse exteriormente, e porisso, era um verdadeiro sacramento; porque tinha todas as condições exigidas para o
sacramento: era com eifeito um signal sensível; porquanto, por clle o infante não só era consagrado a Deus,
mas tambem ficava reunido á Egrcja vz'sivel de Deus;
e isto não podia fazer-se sem um signal sensível; signal
productivo de graça, porque apagava o peccado original, o que não podia fazer-se sem a effusão da graça ;
instituido por Deus, porque só Deus pode ligar a graça
a um signal sensível; permanentemente, porque este signal devia durar por todo o tempo da lei da natureza ;
logo.
14. (C) E' porém incerto, se existiram outros sacramentos; na Escriptura faz-se, na verdade, menção dos
sacrificios de Abel, de Noé e de Melchisedech ; nada se
diz a respeito dos sacramentos; ensinam comtudo alguns
theologos que houvera algum sacramento para destruir
o peccndo actual 1 posto que nada de certo se possa dizer a respeito da sua natureza 1' .

Thomar (1.

so unamme dos theologos de todas as escolas.

1 Nec aliud nomen est sub coelo datum hom1nibus, in quo
oporteat nos salvos fieri. Act. IV, 12.
2
S. Bonavent. dist. I, a. 2. q. 1 et 2.
l _ S. Thomar, 3, q. 70, a. 4, ad 2; Scoto, in 4 dist. 1, q. 3
ct 7.; Suarer, disp. IV, sect. 3-4.
4 S. 1'110111. 4 Sent. dist. 1, p" 1, q. 1, a. 2.
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nalrnente, o matrimonío, não obstante ser um ~ontracto
religioso, não era sacramento; porque, em razao da polygamia e do. di-yorció, que_ vigoravam n'~51uelle te~po,
não podia s1gmficar perfeitamente a umao de Chnsto
com a Egrej a.

IH. Sob a lei Mosayca.
15. (A) E' certo que houveram alguns sacramentos
sob a lei mosayca. Prova-se por S. Paulo que diz, a respeito das purificações legaes 1 : «O sangue dos cabritos
e dos touros e a cinza da vitella espalhada, santifica os
manchados para a purificação da carne)>~: n' estas palavras se mostra que os ritos de que se trata, produsiram santidade legal, e porisso mesmo foram sacramentos. Alem d'isso, o Florentino e o Tridentino faliam claramente dos sacramentos da antiga lei, e sup"
põem a sua existencia (abaixo n. 16).
(B) Porém, os principaes sacramentos foram :
(a) A circumcisão, que era figura do Baptismo christão, deputava os homens para o culto divino, e segundo a doutrina commum, purificava, além d'isso, de todo
o peccado original 3 ;
(b) Cordeiro Paschal, correspondendo ao sacramento da Eucharistia; assim como tambem os pães da proposição, que eram comidos pelos ministros ;
(e) muitas Expiações que figuravam o sacramento
da Penitencia ;
(d) a consagração dos sacerdotes Leviticos que se
assemelhava ao sacramento da Ordem. Porém, o sacramento da Confirmação, de modo nenhum existia na lei
Antiga, porque confere a plenitude da graça que ainda
não tinha vindo; nem a Extrema-Unção, que prepara
immediatamente para a entrada na gloria; porque uma
tal entrada ficava differida até á morte de Christo; ti1
2

Hebr. IX,

IV. De que modo os sacramentos. da Antiga
Lei produsiam o seu effe1to
16. 1 .º quanto aos adultos.
.
(A) Os sacramentos da Antiga Lei não produszam
a graça ex opere operato, ao menos nos adultos.
E' certo.
Prova-se (a) Escriptura.
.
Os sacramentos da Lei Velha chamam-se c<tnffrma
! . d"
et egena e/ementa>) «clen~en~os fracos. e po?res)) ~,
1z-se
que as offertas e os sacnfic10s da Lei Antiga nao pode2
ram «juxta conscientiam pcrfectum fac.ere se~vientem.JJ ;
e a lei antig:i era reprovada <<propter mferm1ta!em eii;is
et inutílitatem)J 3 ; mas aquillo que é. fra~o e vas10, aqmllo que não pode purificar a consc1enc1a, e se chama
inutil ou insufficiente, não produz graça ex opere operato. Logo.
(b) Pela tradicção. f'!o d~creto~ aos Armenos le-se :
e< Os sacramentos da Lei Antiga nao causavam a graç~,
mas sómente figuravam que havia de ser dada pela paixão de Christo )) 4 •
(e) Raz.ão de conveniencia. Sob a I:ei Velha, o_preço da graça ainda_ não _tinha s~do _solvido por Ch!1sto;
mas, não tendo sido a1nda satisfeito o preço, nao era
conveniente que os sacramentos, que receben: a sua
virtude da paíxão de Christo, conferisser;i de s1 a g~a
ça; o que se illustra com uma comparaçao.: a escnptura que:dá sómente a promessa de trab.alhos ~utu~os,
ex se não basta para obter a recompensa e o dmheiro;
e, na verdade, os sacramentos da Lei Antiga eram sóA

13.

Sanguis hircorum et taurorurn, et cinis vitulae aspersus
inquinatos sanctificat ad .emundationem carnis.
3 A circumcisão tinha sido instituída antes de Moysés (Gen.
XVII, 14) com os signaes alliança entre Deus e a raça de Abrahão
e ate vigorava entre os mesmos Egypcios. Segue-se commummente que os meninos do sexo masculino eram purificados do peccado original por esta cerimonia ; o que se deduz d'estas palavras :
•Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur
anima ilia de populo suo, quia pactum meum irritum fecit» (Gen.
XVII, 14); n'estas palavras se significa, que o menino judeu não
circumciso ficaria excluído da vida eterna, segundo a maior parte
dos interpretes. As mulheres eram justificadas por outro modo,
provavelmente pelo meio já estabelecido na Lei da natureza. CL
S. Th., q. 70, a. 4; de Augustinis, th. 3.

Jnfirma et egena elementa. Galat. IV, 9.
flebr. IX, 9.
3
Hebr. VII, 18.
.
1 Antiquae legis sacrarr:enta grauam non causabant, sed
1,:n111 ~olum rer passionem. Christi d\md(lm esse figur<lbant,
t

.,
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mente a escriptura que exibia a promessa dos trabalhos
de Christo; logo ex se não podiam causar a graça.
17. (8) Os sacramen~os da Lei Antiga pmdusiam a
graça ex opere operant1s, a saber, excitando directamente a fé, a contricção, a caridade, etc. e mediante
aquellas disposições, operando a graça.
'
(a) Porg_uanto, estes sacramentos eram prefigurativos de Chnsto ventura e da sua Redempcão segundo
as palavras de S. Paulo 1 : «Lei que era Úm~ sombra
dos bens [uturos» 2 ; mas os signaes prefigurativos da
Redempçao eram absolutamente aptos para produsir a
f~, a esperança e a caridade n' aquelles que os recebiam; logo.
(b) Alé_m d'isto, os sacra~entos da Lei Antiga, produs1am d1rectamente a sanudade legal. Pois diz-se 3 :
«~ alma que peccar offerecerá pelo seu peccado um carneiro, e o sacerdote rogará por ella, e lhe será perdoadoi, 4. N'este togar _rract~-se d~ remissão do peccado legal, pelo qual se mcorna na impureza legal mas não
da remiss~o ~a culpa em presença de Deus'; porque,
p7las exp1açoes legaes , de que se tracta,_ perd~av~-se
somente _um peccado, e ordenavam-se varias expiaçoes,
. para vanos peccados, como consta d' este Jogar; mas se
o peccado fôra perdoado quanto á culpa, ter-se-hiam
perdoados todos os outros peccados, não podendo perdoar-se um só peccado diante de Deus, sem se perdoarem os outros.
18. 2. º é)uanfo aos meninos. A Circumcisão ou outro remedio estabelecido por Deus para as remissão do
peccado original, conferia verdadeiramente a graca aos
meninos, e, na verdade, sem nenhum acto seu: 'n'este
pon:o estão de accordo todos ~s theologos. Differem,
porem, quanto ao modo de explicar a coisa· uns dizem
que este remedio conferia a graçapassivame~te «ex opere operato»; outros ex oper~ operato per accidens, outr~s «praeter opus operanttsii. Mas, seja o que fôr, a
c01sa pode exphcar-se do modo seguinte : por um tal
1
2
3

• 4

Hebr. X, 1.
Umbram habens !ex futurorum bonorum.
Levit. IV, 26.

Anima quae peccaverit, offeret pro peccato arietem roêíabitque sacerdos pro eo 1 et ~iimittetur illi.
'

sacramento os meninos ficavam directamente aggregados ao povo de Deus e indirectamente eram santificados, emquanto Deus, não directamente por este sacramento, m as por occasião d' elle, e por força da sua promessa e _dos n:ierecimentos de Christo, conferia graça
aos menmos, mdependentemente do m.erito dos ·minis·
:ttos ou do suscipiente. (S. Thoma{, 3, q. 70, a. 4.)
§. · II. Desde o tempo de Christo

:1

Erros dos Protestantes.
(A) No principio da Reforma, os Protest~ntes
admittiram ora dois, ora tres ou quatro sacramentos, a saber: o Baptismo, a Ceia, a Penitencia e a
ordenação.
(B) Porém hoje, se exceptuarmos os Ritualistas,
que geralmente admittem sete sacramentos a saber, dois maiores e cinco menores, a maior parte
dos Protestantes conservam unicamente dois, o Baptismo e a Ceia 2 •
A razão fundamental d'este erro é porque os
sacramentos, segundos os Protestantes, não são
verdadeiramente productivos de graça, mas sómente meios para despertar a fé e penhores com
que nos certificamos da remissão dos peccados ;
1 g.

1 5. Tlzom . 3, p. q. 75; Salmant. disp. IX; Bellarminos,
de Sacram. J. JI, e 23 -27; Drouin, q. III, e. 2; Fmn:relin, de Sacram. th. 18-20; de S . Agostinho, th. 7; Pesch, n . 67 e seg.;
Sasse, th . 26. .
.
.

«Quot in Ecclesia sua Christus instituit sacra menta ? Duo
quit e ad sà lutem ~eneratim ~unt necessaria, scilicet Bapt1smum et Coenam>~ . fAss1m .os Angltcanos em Book oj Common
rp~·,1yer) . . «Duo ~naior~ ads1;1nt sacramenta eva ngelica ab ipso Dom mo nastro msutu~a, m umversum necessaria ad sa lutem; ast Jato scnsu sacramenn vocem fas est applicare ad omne. quod rem
~un..:tam signíficat, et ideo ad omnes ritus qui de more Sacramentí~ vocuntm·u: (J?ix Morgan, ritualista, Sacramental System, p.
K.\.. H,1.). «U!1itnru gen~rahter duo ma~ima instituta, Baptiamum
ncn~pc ct Cocnam retI[\ent . . . quae utl symhola habent naturalia
ct Slf.\rHl externa affectuum et intentionum quae in carde resident»
(Mnnuul ol' !,Jnit. Belief; p. 47).
·
. ..
. .
. '
i
t~mtum,
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porisso, o Matrimonio e a Ordem não são sacramentos, porque não perdoam peccado nenhum ; a
Confirmação e a Extrema-Uncção são meras cerimonias; porque, a primeira é a renovação das
promessas do baptismo, e a segunda é a oração
que se faz pelos enfermos; porém, a Penitencia
não foi instituida por Christo, como meio de excitar a graça ou a fé; restam, portanto, unicamente
dois sacramentos.
20. These catholica: Os sacrame'lfos õa ..Cei }fova instituiõos por C:Jirisfo, são sete, ,,em fT1(lis ,,em
menos.
E' de fé, segundo o Tridentino que define (Sess.

VII, can. 1.) 1 : "Se alguem disser que os sacramentos da lei nova não foram todos instituídos por Jesus Christo Senhor Nosso; ou que são mais ou menos do que sete, a saber: baptismo, confirmação,
eucharistia, penitencia, extrema-uncção, ordem e
matrimonio; ou que algum d'estes sete não é verdadeira e propriamente sacramentos : seja anathe-

unanime dos theologos desde o seculo XII até nós
.
'
assim como o argumento da prescripção demonstra inteiramente a coisa.
z I. r .º Ti·adição monumental 1 • Quatro ou cinco sacramentos encontram-se representados e descriptos nas antigas pinturas ou inscripções das Catacumbas;
(a) a collação do Baptismo é refigurada de dois
modos: pelo pescador que tira da agua um peixinh~, o que Tertuliano interpreta do Baptismo 2 ; e
mais claramente pelo sacerdote que derrama agua
sobre a cabeça da creança ;
(b) a Confirmação é figurada pela imposição
das. mãos sobre a cabeça do baptisado; pois esta
designa o sacramento da Confirmação, como pode
colligir-se da inscripção de S. Damaso, encontrada no antigo baptisterio da Egreja Vaticana :
cclstic insontes cce!esti flumine lotas
. Pastoris summi dextera signat oves;
Huc undis generate ueni guo Sanctus ad unum
Spiritus ut capias te sua dona vocatn .

ma1i '.

Observamos d'antemão, que a these não pode
demonstrar-se apoditicamente só pela Escriptura
para todos os sacramentos, não se dizendo em parte
nenhuma, quer implícita, quer explicitamente, que
os sacramentos são sete e sómente sete; quaes sejam, porém, os sacramentos que podem provar-se
pela Escriptura, abaixo se exporá, onde a Tradição monumental e oral dos primeiros seculos sobre
cada sacramento, prova a existencia de alguns,
mas não dos sete sacramentos; porém o consenso
1 Si q1.üs dixerit sacramenta N. Legis non fuisse ;omnia a
Jesu Christo D. N. instituta; aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Ex. Unctionem, Ordinem et Matrimonium; aut etiam a]i ..
quod horum setem non esse vere et proprie sacramentum, A. S.»

(C) O sacramento da Penitencia, segundo muitos, é representado pelo para!ytico, que leva ás
costas a sua enxerga depois de se lhe dizer: «Foram perdoados os teus peccados" 3. Comtudo, dizem outros, que aqui se tracta do Baptismo, por1 Cf. P. Allard, Rome souterraine, e. VI, onde em breve
resumo se abrange o que mais diffusamente espõe de Rossi, Ron:1ª sotte~ra.nea; ;vorthcote, .The, Roman Gatacombs, e. 3; Martigny, D1cuon~a1re des An.uquites c~rét_íennes, voc:i~ulis Baptême, Con.firmation, Eucharzst1e, Ordmatwn; Armell1111 Lezioni di
'
Archaeologia Christiana, Roma, 1898.
2 «Nos pisciculi secundum 1x6o'a nostrum Jesum Christum
in aquâ na~cimur, nec aliter quam in aquâ permanendo salvi su2
mus» (de Rap tismo, e. 1).
:i
Remittuntur tibi peccata tua. Matt. IX, 2.
Thet!Jlot;ia Dogmatica-V-0!. V
18
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que alli se descreve o paralytico curado junto da
piscina probatica.
(d) A Eucharistia é representada por um vaso
cheio de leite e adornado d'um nimbo: porquanto,
o nimbo é symbolico da divindade e indica a presença de Christo, ou pelo peixe recebido pelos fieis;
porquanto o peixe designa a Cbristo, porque a palavra grega ix6úç (peixe) contem as primeiras letras
d'este nome; «isto é Jesus Christo, Filho de Deus,
Salvador» 1..
(8) A ordenação, finalmente, é significada pelo
Pontifice, que sentado na cadeira, e circumdado de
dois ministros, estende a direita sobre a cabeça do
ordinando.
22. 2.º Tradicão
oral.
>
Quanto aos auctores ecclesiasticos é permittido distinguir dois tempos :
(A) Antes do seculo XII, não se encontra ninguem que, directa e explicitamente, tenha ensinado
que são sete e sómente sete os sacramentos.
A maior parte só de passagem fallam d'elles,
outros disputam a respeito d'elles com mais clareza, principalmente nos seus discursos aos Cathecumenos 2 ; mas n'estes lagares não faliam senão
do Baptismo, do Chrisma ou da Confirmação e da
Eucharistia, á qual accrescentam algumas vezes a
l ll')aouç Xptc11:Ó~ Elwu u!óç, 2:w-r~o, i. e. Jesus Christus, Dei
Filius, Salvator.
i
Assim v. gr. S. Justino, S. Ireneo faliam de dois, a Eucharistia e o Baptismo ; Tertulliano, S. Cypriano, S. Basilio, S.
Cyrillo Bieras., S. Ambrosio, de tres, o Baptismo, Confirmacão e
a Eucharistia; S. Agostinho e o Pseudo-Dyonisio, de quatro, acrescentando aos ditos tres a Ordenação. E até S. Agostinho conta
entre os sacramentos o Matrimonio e a Extrema-Unccão. de modo qu~e não ha sacramento .nenhum, de que os Padres 'não façam
mençao, como se demonstrará quando fallarmos dos sacramentos
em especial ( Cf. Franrelini th. 1~; de Augustinis, l. cit. T" 108

e ses.

Ordenaçã~ ou a imposição das mãos, sob cujo nome se designava a ordenação entre os Orientaes
porém entre os latinos, ao menos frequentes vezes:
a reconciliação dos penitentes.
Comtudo, n'outros Jogares, descrevem os outros sacramentos, um por um, com maior ou menor clareza 1, de maneira que consta evidentemente, que os não ignoraram inteiramente. Mas como
succedeu que não disputaram Et respeito d'elles com
maior clareza?
(a) P:imeiro que tudo, obstava a isto a disciplin.a do seçr~d~, que prohihia, que, em razão dopengo de 1rnsao ou profanação, se não exposessem
~lguns dogmas, e principalmente os mysterios pratlcos dos sacramentos, em presença dos Infieis e
dos C~t~ecumenos ;. assim S. Cyrillo Jerosolymitano diz·: «A respeito dos mysterios (sacramentos)
nem entre os cathecumenos fallámos claramente» ·
e tambem S. Agostinho 3 : '' Fallainos obscuramen-'
te ~o~ ~1_YSterios divinos por causa dos que não
estao m1ciados; mas quando estes se retiram ms.
'
trrnmos com toda a clareza os iniciados».
(b) Accresce a isto que, nos primeiros seculos,
a noção dos sacramentos não foi illucidada clara
e scientificamente; sob o nome de sacramen~os ou
mysterios abrangiam-se todas aquellas coisas que
apresentavam alguma coisa de sagrado e santifi~~nte; porisso tambem no seculo XII, Hugo de S.
1 Assim S. Agostinho, que n'um Jogar descreve só dois sacramentos, o Baptismo e a Eucharistia (Epist. 54, 15), n'outro ]o~nr falla da Ordenação e do Matrimonio, Extr. Unccão (Contra
ep. Parmen, II, e. 12, n. 28; De bono Conjug. Vlf, 15; De Bap·
usmo, V, 20, etc.)
2 De my~teriis (sacramentis) negue apud Catechumenos
pMlnm verba fac1mus . Catech. VI, 29.
·'. Obscure de mysteriis divinis loquimur proNer non initiah1s vcro scmotis perspicue initiatos docemos . ln Joa. tri 96,

'.i''.'
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De tudo isto se vê, que a doutrina dos sacramentos em geral, sómente depois de muitos seculos é que foi aperfeiçoada scientificamente pela
analyse e pela synthese.
.
Nem é, pois, de admirar, se os Padr~s não disputaram explicita e clara~ente, a respeito _d'elles,
principalmente não tendo sido negada por mnguem
a sua existcncia.
(B) Mas já desde o secitlo XII, principalment~
desde a epoca em que Pedro Lombarda deu a definição accurada de sacramento, os theologos, apesar de dissertarem sobre muitas coisas pertencentes aos sacramentos, ensinaram unanimemente que
são sómente sete os sacramentos, e nenhum dos
Pastores ou fieis os contradisseram até ao tempo
da Reforma 1.
D' onde pôde estabelecer-se um duplo argumento : ·este consenso tão unanime não pôde explicarse, se os sete sacramentos não tiveram sido frequentados na Egreja com uso publico; porque, a
não ser assim, teriam surgido, com certeza, pelo
menos, algumas reclamações ou dissenções.

Victor escreveu um Tractado dos sacramentos, no
qual discretêa sobre todos os mysterios da fé, sobre todos os ritos sagrados etc., como se foram outros tantos sacramentos; o mesmo auctor faz distinccão entre os sacramentos maiores e menores, e
entr~ os menores enumera a agua benta, a recepção da cinza, a benção dos ramos, o signal da cruz
etc 1•
Do mesmo modo S. Pedro Damião (1or~) enumera doze sacramentos, entre os quaes a uncção
do rei, a dedicação da Egreja, a benção dos manjes e das freiras .
.
.
S. Bernardo 2 (1153) diz tambem que ha mmtos sacramentos, e entre estes põe o baptismo, a
Eucharistia e o lava-pés, que se faz na ceia do Senhor. E nem admira, pois define sacramento «signal sagrado, ou segredo sagrado» 3 •
(C) Finalmente, não obstante todos os sacramentos terem alguma coisa de commum, elles differenceiam-se muito, e foram pelos Antigos distribuídos em duas classes: uns que consagram ou
aperfeiçoam, a saber o Baptismo, o Chrisma, ou a
Confirmação, a Eucharistia e a Ordenação ,· porém
os outros eram chamados medicinaes, a Penitencia,
a Extrema~ Unccão e o Matrimonio.
. D'aqui se dá a entender a razão porque os Pa- _
dres enumeram mais frequentemente os tres ou '
quatro primeiros, porque~ em vista do scopo que
tinham em vista, entendiam enumerar sómente os
'
que consagravam (consecrantia) 4•

baptisados, aos qu aes era costume ensinar simultaneamente estas
tres coisas .
.
1 s·. Ottão Bamburgense (circ a. an. 11 25) p are~e que foi o
primeiro que, no Sermão aos Pomeranos, enumerou .somente set~
sacramentos : «lsta ergo septem sacramenta . qu re lte!·um vestn
caqsa enumerare libet, Baptismum, Confirn;i~uc:ine m , mfin?o ~um
Uo ctionem, Eucharistiam, lapsorum Reconc1hat1o ne n;i2 Con1ug1um
et Ordines . . . Quapropter omm honore ac reveren:ua .eadem Sacramenta servate, diligite et venera mini; do~ete ea fihos vestr?s,
ut memoriter taneant et diligenter observent m omnes gene~a~10nes». (1'.Jigne, P atrol. t. 173, p . 1360) . Julgam alguns crmcos
uue Herbordo que escreveu a vida de S. Othão, é o auctor do
~ermão aos P~meranos: porém, sendo coevo de S. Othão (1168),
certo que já desde o sec. XII foram enumerados sete sacrar:ie~- ·
tos. [-Jugo de S. Victor tambem escreve ; «Septem sunt prmc11uliu sacromenta ... »(De Sacram. 1. I, e. 12).- Tambem se fal111 d'cl\cs nos estatutos synodaes de S . Sonnaco1 bispo Rem~nse
(s. VII) oh . Mig ne, t. 80, p. 443; é porém duvidosa a genu1dadc d'c~tc do cumento.

6

De Sacr. !. II, p . IX, e. 1.
Serm. in Ccena Domini, n. 1-4.
3
5acrum signum, sive sacr.1:1m secretum ,.
.
. .
4
S. Ambrosro, de My">terus e S. Cyr1//o Hwr. rn Ca tcchesibus faliam só mente do Baptismo, Confirma ção e da E uc ha rístia1 po1 que foli ava m ra ra os cathecumenos, e para 05. re cen1 1

2
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Mas além d'isto, o consenso unanime de todos
os theologos, dos Pastores e Fieis, durante muitos
séculos a respeito d'uma coisa dogmatica e ao mesmo tempo moral, que pertencia á praxe quotidiana, é criterio infallivel da verdade: porquanto, segundo o que se disse no Tr. da Egreja, o Espirita Santo não pôde permittir que toda a Egreja er- ,
re cm ma teria de fé e de costumes. (Cf. das Fontes t/zeologicas n. 25-30).
·
23. Pelo argumento de prescripção.
·
E' certo que no tempo em que appareceram
os Innovadores, no seculo XVI, o dogma sobre
a existencia dos sete sacramentos, era já crido em
toda a Egreja, quer Romana quer Grega, ha muitos seculos: mas esta fé universal não pôde explicar-se, se não tivera nascido de tradição apostolica;
logo.
24. (A) Prova-se a maior: quanto á Egreja Romana consta
(a) do Decreto dos Armenios (scc: XIV) onde
se enumeram sete sacramentos;
(b) do Concilio Ecumenico Lugdunense li( 127 4 ),
onde Miguel Paleologo offereceu a Gregorio X a
Confissão de fé, na qual se lia 1.: «Tambem segue
e ensina a mesma Egreja Romana que são sete
os sacramentos ecclesiasticos, etc.
(C) da profissão de fé, que no anno de 1z1 o foi ,
prescripta por Innocencio III aos Waldenses, que '
voltavam ao seio da Egreja, em que se falla singularmente de cada um dos sete sacramentos 2 ;
(d) dos antiquíssimos sacramentarias e Rituaes,
assim como do consenso unanime dos theologos.
1
Tenet etiam et docet eadem S. Romana Ec::lesia septem
esse ecclesiastica sacramenta etc. Em Den:;ing, n. 388.
2
Denp'ng.,n. 370.
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Quanto á Egreja grega tambem consta a mesma coisa:
(8) da declaração de Jeremias, patriarcha schismatico de Constantinopla, que respondeu aos Protestantes da Allemanha ( 1576): «Dizemos que são
sete os sacramentos divinos, a saber, o Baptismo
etc. . . nem mais nem menos ... E que todos elles são necessarios para a salvação, ensinou-o o
mesmo Jesus Christo, Deus e Senhor nosso, e os
seus santos Apostolas» 1.
(b) da condemnação de Cynllo Lucaris, successor de Jeremias, o qual eivado dos erros calvinistas, ensinava que deviam admittir-se somente dois
sacramentos ; e, na verdade, esta ·assersão foi condemnada como heretica no Concilio Constantinopolitano, (1638-1642) e no Jerosolymitano (1672);
(C) dos Co~cilios Florentino e Lugdunense, ao
qual assistiram os Gregos schismaticos, sem nunca terem protestado contra a existencia dos sete
sacramentos ;
(d) dos seus Eucologios ou Rituaes onde se encontram as preces e ritos para os sete sacramentos. A mesma coisa pode provar-se quanto aos
Nestorianos e Monosophistas, que já desde o seculo
V tinham sido repellidos do seio da Egreja, quer
das declarações dos Bispos d' estas nações, logo que
tiveram conhecimento da heresia dos Protestantes,
quer dos seus livros !ithurgicos, ou dos testemunhos das pessoas que viajavam pelas suas regiões 2•
1 Dicimus septem divina sacramenta esse, Baptismum scilicet etc ... non plura nec pauciora. Et hrec quidem onmia saiu tis
nostrre remedia ipse J. X. Deus et Dominus noster tradidit et
snncti ejus Apostoli.
2 Sobre este ponto podem lêr-se os Assemanos, Bibl. Orient.
du Monophysitis, et de Nestorianis; Arcudio, ob. cit. 1. I, c. z.; os
uuL·torcs da obra «Perpétuite de la Foi» (ed. Migne), tom. II, 1275
e st·~ .. tom . ITT, GGS e seg.; J. B. Solleri, nos Actos dos Santos, t.

,,
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Confessamos, n,a verdade, que alguns escri pto. res orientaes erraram na determinação de cada um
dos sacramentos, mas todavia enumeraram sete, e
porisso, estão de harmonia com a Egreja catholica ácerca da substancia do dogma, e os erros partic1ulares em que cahiram, explicam-se facilmente
se tivermos diante dos olhos que as egrejas Orientaes separadas do centro da unidade, foram opprimidas pela tyrannia e envolvidas pela barbarie 1•
25 (B) Prova-se a menor: mas esta fé de uma
e outra Egreja e de todas as seitas orientaes, não
pode explicar-se sem se lhe dar por fonte os Apostolas; porquanto, os Gregos, no seculo IX, as seitas
orientaes, no seculo V, já se tinham separado da
Egreja Romana; na verdade, se antes do schísma
tiveram admittido dois ou trcs sacramentos, certamente que nunca acceitariam os outros dos Latinos, principalmente tendo-se sempre mostrado hostis aos Latinos e tenacissimos das suas tradicções.
Porquanto, todas as vezes que se tractou da sua
união com os Latinos, outras tantas vezes surgiram
quasi infinitas disputas a respeito da addicção « Filioque)), sobre o modo de administrar o Baptismo,
sobre o pão asymo, sobre os jejuns, sobre o cantico Alleluia e outras coisas assim : e nem porisso
surgiu controversia alguma sobre o numero septenario dos sacramentos, posto que esta materia estivera incluída na profissão de fé.
E não será isto um argumento invencível de
que a fé nos sete sacramentos era já tão antiga,
que antes da separação, quer dos Gregos quer dos
V. Junho. Por outro lado, a coisa é tão sabida, que os Protestantes modernos não podem ne gai-a ; cf. Schajf, Creeds of Christendom, vol. I, 5o, 54, 64, 77, 81 ; Lichtenberger, ob. cit., p. 382.
·
1 A este resp eito Franrelin, th. XX; Pesch, n. 92 .
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Orientaes, isto é, antes do seculo V, já existira e,
na verdade, em toda a Egreja ? Com effeito, um
tal consenso de todas as Egrejas em materia dogmatica, que dizia respeito á praxe quotidiana, e
que no seculo V vigorava por toda a parte, não
poude ser introduzida por innovação, mas traz a
sua origem dos mesmos Apostolos; porquanto, durante os quatro primeiros seculos, é bem sabido
que os Bispos eram guardas muito vigilantes da
verdade, e não rnffriam innovações, e que os fieis
eram por tal arte tenacíssimos em seguir as tradicções apostolicas que, apenas se manifestava um novo erro ou alguma coisa inaudita, logo, reclamavam. E assim, quando os Donatistas impugnaram a
validade do sacramento do Baptismo conferido pelos herejes, os Encratitas a materia da Eucharistia,
os Montanistas e os Novacianos o poder de perdoar peccados, os Aerianos a distincção das ordens, os Manicheos a honestidade do matrimonio,
ou surgiram duvidas ácerca do ministro e do sujeito da Extrema-Uncção, os Padres, animosa e
strenuamente, defenderam a fé catholica a respeito de todas estas coisas ; com quanto maior vigor
o fariam então, se algum impostor inventasse novos sacramentos? Mas não se encontram nos primeiros seculos vestígios nçnhuns de controversias
ácerca do numero dos sacramentos, nenhumas reclamações, quer dos Bispos, quer dos fieis 1. Logo,
l
Por outro lado, para nos servirmos das palavras textuaes de
l>ro11in (1. cit.), "Edisserant nobis adversarii, quis tandem ille fuerit insani, ut loquuntur, dogamatis fabricator ? Quo nomine appellntus ? Qufi patriâ oriundus? Cujus instituti professor? Quâ deniq11c.: prnc.:dictus auc toritate, ut non Occidenti 'tantum sed Orienti
1:nivl'.:rso, contra doctrinam veterem persuadere potuerit, non duo
wut triu sed septem esse Evangelii sacramenta gratiae efficacia?
!)11od si i11 re tom necessariâ obmutescact, ut revera hactenus,
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rectamente concluimos com Tertuliano 1: <<E' por
ventura verosímil que tantas e tão grandes Egrejas errassem sobre a unidade da fé ? . . . Quanto
ao mais, aquillo que entre muitos se encontra um,
não é erro, mas procede da Tradicção » .
26. Confirma-se com um argumento de conveniencia. A vida espiritual conforma-se com a vida
corporal, e porisso mesmo, são convenientes outros tantos meios para dar e. augmentar a vida espiritual, quantos os que são precisos para a vida
corporal; mas para a vida corporal são principalmente precisas sete coisas : cinco para a perfeição
do individuo, e duas para a perfeição·da sociedade.
Para a perfeição do individuo requer-se:
(8) que nasça, o que espiritualmente se faz pelo
Baptismo;
(b) que cresça e se robusteça, o que se faz espiritualmente pela Confirmação;
(C) que se nutra, o que se obtem na vida espiritual pela Eucharistia ;
(d) que seja curado das enfermidades, o que se
faz espiritualmente pela Penitencia;
(e) que depois da doença recupere o antigo vigor, o que na vida espiritual se effectua pela Extrema-U ncção, que limpa as relíquias do peccado.
Para a perfeição da sociedade requer-se :
(8) poder de governar a multidão, ao qual corresponde a Ordem ;
·
(b) propagação do genero humano, que se santifica espiritualmente pelo matrimonio. Logo (S.

zg3

Th. 3, q. 65 a. r). Alguns Protesta,htes foram forcados a reconhecer isto mesmo e descreveram em
~stylo poetico a harmonia e conveniencia dos sete
sacramentos 1 .
1 Assim prin cipalmente Gcethe, CEuvres, t. 181 p. 262; an glice Auto-Biography, Bohn's translat. vol. I, p. 245-248.

saepius licet provocad, .;iluerunt, eos jure nastro mendacii accusabimus, fruemurqu e interim hereditate nostrâ ... "
1 Ecquid versimile est ut tot ac tantae Ecclesiae in unnm
fidem erraverint ? .. . Cecerum quod apud muitos unu m in vc: nitur,
non est erratum sed traditum . De praescript. e. 28.
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CAPITULO I I

Da materla erorma dos sacramentos

i

27. Depois de provada a existencia dos sacramentos, vamos tractar da sua constituição extrínseca, ou da materia e forma de que constam ; diremos: 1 .º da noção e existencia da materia e forma dos sacramentos; 2. 0 da mudança a evitar na
materia e na forma ; 3 . º da união entre uma e outra; 4. º da reiteração da ma teria e da forma.
Art. 1.-Noção e existencia
1

28. 1 • º .ZVocão. Os sacramentos constam de
dois elementos, 'isto é, coisas ou actos e palavras,
cujo duplo elemento os Escolasticos chamaram
materia e fórma, em virtude d' uma certa analogia
com' os corpos phisicos, que segundo elles, são
constituídos de materia e fórma.
O primeiro que empregou este modo de fallar,
1 S. Th. 3 p. q. 6o, a. 5-8; Suare:ç, disp. II ; Salmant. disp.
II; Drouin, q. I, § 4; Billuart, diss. I, a. 4; de Augustinis, th. XI;
S. Alphonsus, l. VI, n. 8 e seg.; Konings, n. 1210 e seg.; Marc,
1:199 i Sabet~i, ~· 631 e seg.; Lehmkulh, <le Sacr. n, 10 e seg.; Bal· ·
/crm1-'Paln1zerz 1 n. 4 e seg. ·
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foi, mais provavelmente, Guilherme Anthisiodorense, no principio do seculo XIII.
(A) A materia, nos sacramentos, é a coisa ou.ª
accão sensivel que, pela fórma, deve ser determinada para a razão do sacramento. Porisso mesmo
que a materia é de si mais ou menos indifferente
para significar muitas coisas, e precisa de ser determinada pela fórma : assim a agua, que se emprega no Baptismo, ex se, póde ser ordenada para muitas coisas v. gr. para refresgar, e para lavar. Em segundo logar a materia do sacramento
póde ser:
.
(a) remota ou proxima ). a primeira é a mesma
coisa sensível considerada em si mesma, como a
agua no Baptismo; a segunda é o uso da coisa ou
a sua applicação.
(b) Essencial ou integrante; a primeira pertence á
essencia do sacramento, como a contricção, ou tambem a satisfação in voto para o sacramento da Penitencia; a segunda pertence á integridade do sacramento, como a satisfação in re.
(B) A/órma é a parte do signal sacramental, que
determina a ma teria a fazer sacramento; v. gr.,
no Baptismo, as palavras: «Eu te baptiso• ... fazem com que a agua, que de si significa muitas
coisas, seja tida como lavagem, e lavagem sacra.
Geralmente consiste nas palavras; comtudo no
Matrimonio, e só n'elle, pódem os signaes ou gestos supprir as vezes das palavras.
29. z.º These: Godos os sacramentos da .C. Jfova constam de coisas como 11'/aferia, e de palavras
co1110 Jórma.
E' certo.
.
(A) A Escriptura ensinua que, pelo menos, os
sacramentos são constituídos por este duplo ele-

nento; porquanto, a respeito do Baptismo se diz t:
<_Todo _aqt~elle que não renascer da agua» . .. as:1m se md1ca a ma teria; e além d'isto: « Ensinae
odas as gentes, baptisando-as em nome do Padre
{o Fi{ho e do Espírito Santo»~,. n'estas palavra~
;e designa a fórma.
(8) A coisa é abertamente declarada pelo De~eto .~os Armeni?s, publicado por Eugenia IV no
"'onc1ho Florentino: «Todos estes sacramentos
:onstam de tres coisas, a saber : de coisas como
n~t~ria, de palavras como forma, e da pessoa do
nm1stro que confere o sacramento, com intencão
le fazer o que faz a Egreja; e se faltar alg~m
!'estes elementos, não ha sacramento)) 3 •
(C) Raz.ão Theol.
(8) Todo o composto natural consta de dois
lementos, um determinavel, que se chama ma teria,
utro determinativo, que se chama fórma ; mas o
acramento é um composto moral em que a coisa
mpregada é alguma coisa indeterminada, porém as
'ªlavras são alguma coisa determinativa· loa-o de.
.
'
b '
·e constituir-se tambem d'um duplo elemento. Noe-se, comtudo, que este modo de fallar é sómene analogico, e nada mais significa senão, que o saramento é constituído essencialmente de dois elenentos.
(b) As razões porque é conveniente que os sa.rame_ntos constem de coisas e de palavras, ou de
natena e de fórma, expõe-nas S. Thoma{_ do mo1

~ Nisi quis renatus fuerit ex atptâ. Joa. u.1: 5. .
, ... Docete . omnes gentes, bapt1zantes eos m nomme Patris
t J• 1lu, et Sp1rrtus sancti.
'
~ Hrec omni<;t sacramenta tribus perficiuntur videlicet re1lls tanquam matenâ et v~rbis tanquam form â, et personâ minisf'I s.'.' ~ ~;~mcntum c~:mf~re~us ci:m intentione faciendi quod Eccle111 factt, tjuornm s1 al1qu1d des1t, sacra mentL1m non perficitur .
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do seguinte (3 p. q. 60, a. 6) : da parte de Christo; é conveniente que os sacramentos representem
o seu auctor; mas Christo, auctor dos sacramentos, é verbo, unido á carne sensivel; logo, era conveniente que os sacramentos se fizessem com palavras, que se unam ás coisas sensíveis; da parte
do homem, o qual sendo constituido de alma e corpo, convenientemente se santifica por este meio,
que se compõe de dois elementos, da palavra, que
é crida pela alma, e de coisa sensível que attinge o
corpo; da parte da significação, porque pelas palavras mais distinctamente se exprime o que a mente concebe, e porisso a significação dos sacramentos da N. Lei devia ser determinada por algumas
palavras.
Art. 11. Da mudança que deve evitar-se
na materia e na forma

3o. A ma teria e a fórma dos sacramentos foram determinadas pelo mesmo ChristJ, como abaixo se dirá, e porisso não é permittido mudal-as.
Porém, a mudança que pôde occorrer, ou é
substancial ou accidental: a primeira é a que destroe
a mesma essencia do sacramento; a segunda, é a .
que, apezar de conservar a essencia do sacramento,
altera levemente a materia ou a fórma . Temos a
resolver aqui tres quest6es praticas.

Quando é substancial a mudança ?
.
3 1 • (A) Quanto á materia,a mudança é ~u~s
tancial, quando, segundo o uso commum e o JL11ZO
dos prudentes, a ma teria empregad~ não é da mes~a
especie e nome que a que foi detemunada por Chns-

to. Dizemos «segundo o uso commum ii, porque o
Senhor, determinando a materia dos sacramentos
olhou para o uso e estimação commum, antes d~
que para a arte physica e chimica; porisso ha mu.
dança substancial, se em logar da agua, s~ empregar o vinho no Baptismo ; do mesmo modo, o gelo e a neve, apesar de serem chimicamente da rr.esma mttureza que a agua, são materia duvidosa
porque, segundo o sentido commum, não são re~
putados agua.
Pelo contrario, a agua que não é benta ou a
agua quente é materia valida, porque, segundo o
uso commum de fallar, é considerada como verdadeira agua.
32. (8) Quanto áfórma, a mudan ca é substancial quando, segundo o juizo commu~ dos homens, as palavras empregadas não teern o mesmo
·sentido que as palavras determinadas por Christo.
Sobre esta materia dão-se seis regras pratic;as,
gue se conteem nos seguintes versos.
Nil formae <lemas, nil addas, nil variabis,
Transmutare cave 1 corrumpere verba, murari.

(a) M"ljormae demas, isto é, não omittas nenhuma palavra essencial; v. gr. na fórma do Baptismo, a ommissão da palavra cc/e )) ou d'uma das
pessoas da SS. Trindade, é substancial; pelo contrario, se se ornittir o «egoii será valido o sacra- ·.
rnento.
(fi) Nil addas, que possa destruir o sentido da
f?rm.a Iegiti~a, co~o se ~e ?issera : «Ego te bapt1zn 111 nomme Patns máJons, et Filii minorisii ...
Se sc <iccrescentar palavra equivoca, então o valor
Thcologia Dogmatica-Vol. V
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do sacramento depende da intenção do ministro ;
v. gr. se alguem accrescentasse á fórma do Baptísmo: «et Beatae Mariae Virginisn, persuadido de
que o Baptismo receberia a sua virtude da invo..,.
cação de B. V. Maria, o Baptismo seria nullo;
mas se se accrescentasse: «et B. Virgo te adjuvet»;
o Baptismo seria na verdade illicito, mas valido.
(C) Nil variabis, isto é, não se empregue palavra nenhuma, que tenha um sentido diverso da palavra que foi determinada por Christo; v. gr. se
alguem disser:. «perdôo-te o peccado original em
1
nome do Padre ... etc. >i, o Baptismo é invalido ;
mas se disser: ccEgo te abluo in nomine Patris11,
o Baptismo será valido, porque no segundo caso se
conserva, e no primeiro se muda o sentido da palavra ccbaptizoii.
(d) Transmutare cave, isto é, não queiras, pela
transposição das palavras, tirar o sentido á fórma
v. gr. uin Te, baptizo nomine Patrisii invalida o
Baptismo; pelo contrario é valida a fórma: «Te
ego baptizo» ... porque não se muda o sentido.
(C) Corrumpere verba, isto é, deve evitar-se a
corrupção das palavras essenciaes. Deve notar-se
aqui, que mais facilmente se introduz a corrupção
substancial pela mudança no principio qas palavras do que no fim; assim ccin nomine Matris)i,
invalida o Baptismo ao passo que «in nomine Pa-1
tria et Filía ... etc. ii não invalida se se fizer por
ignorancia 2 ou distracção.
(f) Morari; a interrupção notavel entre as dí1 Ego remitto tibi pe;:catum originale in nomine Patris ....
etc., Baptismus est invalidus.
. .
.
2
Assim o declara o S . Ojficzum em 3 agosto de 1889, valido o baptismo Tonkinensi catechista sobr e esta forma : "Ego
te baptiso in nomine Patri Firii et Firitui Sançtin, (Co/leçt. S. C. de
Prop. Fide~ Romre 1 1893 1 n. 531 /,

v~rsas

palavras da forma, principalmente entre as
diversas syllabas ~a mesma palavra (v. gr. segundo alguns, por meto quarto de hora) invalida 0 sacr~men.to; pelo contrario a ·tosse momentanea não
o mvahda, comt~do .se for um pouco mais prolon~ad~, na praxe, e r;na1.s ~eguro repetir a formula por
inteiro desde o prmc1p10.
. Pronu_n~iem-se, portanto, as formas dos sacrame~tos distmctamente e de maneira que se possa

ouvzr.
2. 0

Que peccado

ea m.udanca /1
>

•

3 3. (A) A mudança_ substancial é peccado mortal ex tolo g~nere suo, isto é, não adrnitte parvidade de matena; cor;ntudo, pode tornar-se venial por
falta de advertencia ou consentimento.
. A_ razão é, porque, n'este caso, o sacramento é
mvahdo; mas tornar o sacramento invalido é sempr~ p~ccado g~ave con.tra a religião, e sacrilegw,
pois e abuso d uma c01sa sagrada. E', além d'isso
peccado co?tra a caridade para com o proximo:
que fica privado do effeito do sacramento · e até
m~smo contra ajus,tiça, 9uando o ministro é'o propno paroch~, q?e e obrigado a ministrar os sacramentos por 1ust1ça.
~4· (8) Mutatio accidentalis é um peccado, cuja
gravidade. depende da ~r~vidade da mudança. Se
a ~~~anç<1, segundo o JlllZO das pessoas prudentes, e iulga~a grave, o pecc~~o é grave; se fôr jul~nc.~a .leve, .e leve; v .. gr. om1ttir na consagração do
1.:uh.x ·. ccqm pro .vob1s effundetu.ri>; julga-se grave;
om1tt1r ºº~ Bapt1smo «ego)) julga-se leve.
A n1zao de ser peccado uma tal mudanca é
porL1uc toda a mudança, ainda mesmo leve, é ·p;o-
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fanação d'uma coisa sagrada, e ao menos violação
do preceito ecclesiastico.

3.º Quando é licito usar de materia duvidosa?
35. Materia duvidosa é a que deixa em duvida o valor do sacramento. Posto isto,
(a) nunca é permittido l~mpregar materia duvidosa, todas as vezes que a ha certa. Porquanto, foi
condemnada por Innocencio X a seguinte proposição : «Não é illicito, quando se conferem os sacramentos, seguir uma opinião provavel a respeito do valor dos sacramentos, deixando a mais segura» 1.
A razão é, porque, n'este caso, se expõe livremente e sem razão o sacramento a ser nullo; mas
isto é uma irreverencia grave; logo, é peccado grave.
36. (b) E' permittido usar de materia duvidosa,
e até mesmo é necessario fazei-o, quando falta a
materia apta, e ao mesmo tempo urge necessidade
grave, v. gr. faltando o oleo dos enfermos, a Extrema-Uncção pode ministrar-se com Chrisma.
Porquanto, tendo os sácramentos sido instituídos por causa dos homens, é melhor expôr o sacramento á nullidade, do que deixar um homem
no estado de perdição. Ha tambem necessidad~
grave, quando se trata d'um sacramento necessario á salvação, v. gr. do Baptismo para uma creancinha moribunda, da Penitencia para o peccador,
ou tambem da Extrema-Uncção, quando não pode
ministrar-se o sacramento da Penitencia.
1
Non est illicitum in sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem. qe sacramenti wlore 1 tutiori relict~",

Art. 111. Da união da materia e da forma
37. I .ºPrincipio geral. Os sacramentos, em vista do que fica dito, constam d'um duplo elemento·
para s~rem validamer;ite administrados, é precis~
que ha1a uma certa umão entre a ma teria e a forma .
Sendo, porém, um composto moral, requer-se e basta aquella união qu~, segundo o juízo dos prudentes, forma um todo moral.
'
Para se julgar quando se dá uma tal união estabelece-se o principio geral: ha união suffici~nte
entre a ma teria e a forma quando, attendendo á natureza de cada sacramento, fica salva a verdade da
forma. A razão é, porque, com tanto que se verifiquem as palavras da forma, nada falta para que as
palavras tcnha.m a sua plena significação e produsam o seu effelto. Porisso, a ma teria e a forma deve::n. ser postas pelo mesmo ministro; aliás não' seriam verdadeiras as palavras da forma.
38. 2.º Regras praticas para a validade.
(A) Na ~ucharistia requer-se união physica entre a i:natena e a forma, ou, por outras palavras, a
matena deve estar p~ysicamente presente, quando
o sacerdote pronuncia a forma : « Hoc est corpus
n:eum», porque o pronome «hoc,, não poderia verificar-se,. se a materia não estivesse então realmente presente.
(B) N~ Baptismo, na Confirmação, na Extrema- Uncçao e na Ordem, theoricamente foliando
basta, para a validade, a união moral que se dá
quando a materia é applicada immediatamente antes d~ se pronunciar a forma, ou immediatamente
depois de ter sido proferida. Comtudo, na praxe,
qnan?o se tracta da validade, é mais seguro pronuncmr ao mesmo tempo as palavras, e applicar a

http://www.obrascatolicas.com

,..

CAPITULO H

DÀ MATERIA E FORMA

materia ; comtudo, não pode duvidar-se da validade do sacramento, se a forma fôr come~ada an.tes de ter acabado a applicação da matena ou. vzce-versa. A demora de um Pater entre a apphcacão da materia e a pronunciação da forma, é por
~lguns considerada como invalidando o sacramento.
.
(C) Na Penitencia, uma demora de tempo mais
longa não obsta á validade, v .. gr. entre a confissão e a absolvição pode medeiar urna .h?ra; porque a Penitencia segue a natureza do JUI~o: Comtudo a Confissão deve preceder a absolv1çao.
(0) No Matrimonio) basta que o consentimento d'um dos consortes seja posto emquanto o do
outro persevera, porque o matrimonio é um contracto e segue a natureza dos contractos.
39. Regras para a licitude.
(8) Para a 1.icitude deve observar-se tal, umao
entre a matena e a forma, como a que e prescri pta pela Egreja; porquanto, os ritos prescriptos
pela Egreja sobre esta matcria devem ser observados.
(b) Quanto á gravidade do peccado, é necessario seguir os mesmos principios, que com relação
á mudança da materia e da forma.

Art. IV .-Da reiteração dos
mentos

sacr~

40 . 1 • º Quando podem reiterar-se ?
(A) Os sacramentos não podem r~iterar-se sem
peccado grave, quando não ha duvida prudente
do seu valor ; ha, todavia, duvida prudente, quando~ depois d'um exame diligente, e da interrogação
das testemunhas, a duvida persevera. A razão d'es-

1

1

l

1

''I

i

1

DOS

SACRAMENTOS

.ta regra é, porque reiterar o sacramento, sem razão alguma, ou por uma duvida vã, é uma grave
irreverencia para com o sacramento ; porisso, se
alguem, sem razão sufficiente, repetir a forma inteira, ou uma palavra tres ou quatro vezes, per se, pecca gravemente ; todavia, per accidens, são escusados os escrupulosos, em razão da perpelexidade ;
porém, pecca, venialmente aquelle que, sem razão
repete uma palavra na pronunciação da forma.
41. (B) Podem reiterar-se, sobre condição, todas as vezes que ha duvida prudente do seu valor. Porque n'este caso, ha duvida se o sujeito 'tenha recebido o fructo do sacramento; mas o temor prudente de tamanho incommodo é razão sufficiente para reiterar o sacramento sob condição,
por força do axioma: ((os sacramentos foram instituídos por causa dos homensiJ.
42. (C) Os Sacramentos devem reiterar-se) sob
condição, todas as vezes que, posto o juízo prudente da. sua validade, assim o exigem a caridade;
a justiça, ou a religião ; o que com effeito acontece, principalmente quando se tracta d'um sacramento necessario, v. gr. do Baptismo ou da Ordem ;
o mesmo pode dizer-se da Confirmação que só
por uma vez se pode conferir, e a qual, posto que
não seja necessaria, é todavia muito util para a
salvação; quanto ao sacramento da Penitencia, deve ser reiterada a absolvição, se o penitente tiver
nccusado peccados mortaes ; não ha, porém, uma
tal obrigação, se sómente tiverem sido accusados
pcccados veniaes.
43. 2 º Como podem reiterar-se ?
(8) Quando o sacramento dubiamente conferido se reitcrn, deve, ao menos mentalmente, acnesL·cntnr-sc a condição; porque assim se salva a
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reverencia para com o sacramento, se por ventura tiver sido valido. Nem por outro lado se impede o bem do suscipiente pelo accres'1entamento da
condicão como abaixo se diz.
(b), Além d'isto, quando o Baptismo duvidoso é
publicamente reiterado, a condição deve ser e~
primida por palavras, v. gr.: se não estás b~ptl
sado, eu te baptiso. Isto é prescripto pelo Ritual
para que as pessoas presentes se não persuada~
que o Baptismo é ministrado absolutamente. E ate
é melhor, exprimir a condição, todas as vezes que
se repete outro sacramento, apesar d'ísto não ser
preceituado.

CAPITULO III

Dos erteitos dos sacramentos
N'este capitulo disputaremos dos e:ffeitos dos
sacramentos : 1 . º da Graça ; 2 . º do Caracter.
Art. 1.-Da Graça
Quanto á Graça investigaremos tres questões,
a saber : como se produza, qual e quanta seja, e se,
impedida, reviiia.
I. Do modo como os Sacramentos da N. Lei pro-

duzem o seu effeito
44.

I .

0

1

Estado da questão.

(A) Doutrina catholica. A doutrina catholica é.

que os sacramentos da N. Lei produzem os'' seus .
cffeitos ex opere operato, de maneira que são verdadeiramente, posto que instrumentalmente, causas
da graça. E primeiramente, os sacramentos não
1 S. Thom. 3 p. q. fo; Suare:r, disp. VII, sect. 1; Salmant.
diMp. IV, dub. 1 ; Bellarminus, 1. II, e. 1. 13; Drouin, q. IV, e. 1 ;
1"1.. mre/111, th . 6. 11 ; de Augustinis, th. 6; Sasse, th . 6-9.

'>

k

1·'
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são, na verdade, causas principaes da graça, mas
só o são instrumentalmente, porquanto, só Deus: co.:.
mo se diz no Tract. da Graça, pode conferir primariamente a graça ; do mesmo modo sô Christo
é causa meritoria de toda a graça que recebemos
na ordem presente; porquanto, os sacramentos
não conferem a graça por sua propria virtude, mas
por virtude recebida de Deus; assim como a penna não escreve por sua propria virtude, mas por
virtude recebida do proprio -escriptor. Toda via,
ex opere operato 1 produze111 a graça, isto é, não
ex opere operantis, ou por outras palavras, não pela santidade do ministro ou do merito suscipiente, mas pela mesma applicação da materia e daforma feita convenientemente, no sentido que o signal
sensível contenha e confira verdadeiramente a graça, além do merito do ministrante e do recipiente,
mas com tanto que não haja abice, mas, pelo contrario, haja nos adultos as disposições requeridas.
Portanto, embora calumniem os Protestantes
como guizerem, segundo a doutrina catholica, requerem-se disposições interiores para a recepção
fructuosa do sacramento, mas estas disposições
não são causa instrumental da graça, mas sómente condições prévias para a justificação.
·:{B) Erros. Os Protestantes dividem-se em va\

.'· 1 Affirmam os Protestantes, que este vocabulo é novo, e
porisso deve r,e geitar-se; é, na verdade, novo, se se considerar a
razão do som, pois só começou a empregar-se no seculo XII, não
é, porém, novo quanto ao sentido, como se verá da these. E, na
verdade, a Egreja tem o direito de usar de palavras novas, para
expôr o dogma catholico com mais clareza, assim como na verdade etnpregou as ralavra s da Trindade, Encarnação, consubstancialidade para refutar mais claramente as heresias. Nem se diga que
a palavra operari é verbo depoente, e porisso não deve tomar-se
em sentido passivo; alguns d'estes exemplos encontram-se e111
auctores profanos, e po r outro lado «meliu s est ut nos re prchen
dant grammatici quam non intelligant populi» ( S. Augusti11us).

299

rias opiniões ácerca do modo de obrar dos sacramentos.
·
.
.
(a) Os Zwinglianlls, Socinianos e Unitanos ~ns1nam, que os sacramentos são_ u~icarnent~ ~enmo
nias externas com que os cbnstaos se d1stmguem
dos Judeus e dos Gentios, mas não produzem graca nenhuma 1 •
' (b) Os Calvinistas ou Presbyterianos seguem,
na verdade que os sacramentos produse~ graça,
mas sómen~e ex opere operantis, isto é, excitando a
fé e pela fé causando indirectamente a graça 2 •
' (C) Os Lutheranos admittem cgualmente que os
sacramentos produsem a graça, mas por virtude
divina ~nherente ás palavras empregadas nas, administração dos sacramentos; porquanto, estas palavras, dizem, são co11cio11atorias: ou .ex se despertam a fé nos corações, e prom1ssorzas emq~anto
contem as divinas promessas e as chamam a memona.
45. 2.º These: Os sacramentos da )Yova .Ce1
conferem a graça ((ex opere opera fo>J a todos aque!l~s que não põem obice, 011, po1• outras .Palavras, sao
causas instrumentaes da graça.. .
.
E"' de fé, segundo o Cone. 1 rzd. (sess. VII, .... an.
li, 8): «Se alguem disser que os sac~a~entos da
Nova Lei não encerram a graça que s1gmficam ~u
C)ll<.! não conferem a mesma graça aos .que lhes nao
põem obice, como se foram sómente ·s1gn~es externos da graça ou justiça que se recebe pela fe, e certos
signaes d.a profissão chri.stã c~m q.ue ent.re os homens se distinguem os fieis dos mfie1s: sei a anathe---·;--:sacramenturn nihil aliud est

9~1~m

oppigneratio, quâ .se

homincs obligant Christo, ejusque m1ht1a:! nomen dant». (Zwm. l) .
/( /i11.1, de V. C:!t falsâ Relig. C. de Sacram.)
i

purll'S,

l!i1.de~1 jq
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ma». ccSe alguem disser que, pelos mesmos sacramentos da Nova Lei, se não confere graça ex opere
operato, mas que a fé da divina promessa sómente
basta para conseguir a graça: seja anathema>;t,
O obice de que se trata é a disposição da alma que repugna á infusão da graça ou absolutamente ou segundo a presente providencia de Deus,
como a falta de fé, de esperança de attricção nos
sacramentos de mortos, e a consciencia de peccado mortal nos sacramentos de vivos.
46. (A) Prov. pela Escri'ptura. ccTodo aquelle
que não renascer da aguá e do Espirito Santo, não
pode entrar no reino de Deus>>2; «Admoesto-te
que resuscites a graça de Deus que está em ti pela
imposição das minhas mãos>> 3 ; ccSalvou-nos pela
lavagem da regeneração>> 4 • D' estes textos deduzese um duplo argumento, um geral, e outro especial
para o Baptismo :
(a) porquanto, alli se declara . que a graça se
confere pelos sacramentos e dos sacramentos, mas
as partículas ccpelos et dos)), (jJer, ex) tomadas com o
contexto, significam ,que a graça é causada instrumentalmente, ou ex opere operato, pelos sacramentos; porquanto, ex se podem significar tres coisa5,
a causa principal, a causa instrumental ou a causa
1 «Si quis dixerit sacr. N. Legis non continere gratiam, qua~
significant, aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non confer're, quasi signa tantum externa sint acceptae per fidero gratiae vel
justitiae, et notae quaedam Christianae professionis, quibus apud
homines discernuntur fideles ab infidelibus, A. S.». «Si quis dixerit, per ipsa N.L. sacr. ex opere operato non conferri gratiam, sed
solam fidem divinae promissionis ad gratiam consequendam sufficere, A. S.».
2 Ni quis renatus fuerit ex aquâ et Spiritu S. non potest introire in regnum Dei . Joa. III, 5.
3 Admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per
impositionem rn anuum mearum . li Tim. I, 6 .
4
Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis. Tit. III, 5.

3or

díspositiva; mas aqui não designam certamente a
causa principal da graça, que é sómente Deus, n~m
tambem a causa dispositiva, não podendo ser disposições a agua nem. a imposição das mãos; logo,
manifestam a causa mstrumental.
Qbjectam, na verdade, os Protestai:ites que em
muitos Jogares da Escriptura, a justificação ou collação da graça, se attribue á fé: cdulgamos que o
homem se justifica pela fé» t. Porém estas palavras servem antes para confirmação da nossa these; porquanto, se os Protestantes, das dict~s .e outras semelhantes palavras deduzem que a fe e causa instrumental da justificação, não podemos, J?Orventura concluir com egual direito, das refendas
1
'
~
2 •
palavras : «que pela lav_agem
regenera_çao >> isto
é, pelo Baptismo, pela impos1çao das maos (Co~
firmação e Ordem), os sacramentos são verdadeiramente causas instrumentaes da graça?
Nem d'isto é 'permittido inferir que a fé é ~
causa instrumental da justificação; porquan.to, a fe
pode entrar, por modo de disposição, e por~~s~ d.eve determinar-se segundo o contexto? se a t.e e dz~
posição ou causa iutrumental, como Já se investigou no Trai. da Graça.
Por conseguinte, com a E~criptura concorda a
doutrina catholica~ segundo a qual, quer º:' sacramentos, quer a fé, concorrem para_ produzir a gra.,.
ça :'os sacramentos, como c~usas _1~strumentaes, e ·
1.1 fé como uma das causas d1spos1t1vas.
(b) No texto, «todo aquelle que não renascer ~a
ugua)) etc. Christo falla certamente da rege.:1eraça_o
espiritual pela graça 3 ; mas esta regeneraçao attn-

?<:

····-Arbitramur justificàri h?m!nem per fidem .Rom. III, 28.
i
Per lavacrum regener_auoms. ~
Ni~i quis renatus fuerit ex aqua .
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bue-se á agua ou ao Baptismo, como causa, porque
a mesma proposição da (ex) emprega-se pela a acção
da agua e do Espírito San10; mas, segundo os mesmos Protestantes, o Espirito ·santo é a verdadeira
causa da justificação; logo, tambem a agua é causa da mesma; por outro lado, não pode ser causa
principal; logo, é causa instrumental.
Objeclam alguns Protestantes que a palavra «da
agua,; (ex aqua) deve entender-se no sentido metaphoriéo, como em S. Matheus t: «Elle baptisarvos-ha no
Espírito Santo e no fogo >i; porém, uma tal interpretação
oppõe-se manifestamente ao contexto: porquanto, no
mesmo capitulo Christo apresenta-se como baptisando
realmente com agua 2 , e porisso mesmo fallou com Nicodemos d'um baptisrno real e não methaphorico; oppõe-se ao mesmo texto; porque as palavras de que
Christo se serviu são tão claras, que, a entenderem-se
no sentido rr.etaphonco, todos os outros textos do baptismo devem ser metaphoricamente interpretados, como
de boamente o reconhece o protestante D. Alford 3 .
Quanto ao texto de S. Matheus, pode ser litteralmente
intendido do fogo que no dia do Pentecostes desceu sobre os Apostolos; porém, se fôr interpretado metaphoricamente, está de pé a razão, isto é, a impossibilidade
de baptisar physicarnente no fogo, ao passo que no
nosso caso, não ha motivo nenhum para torcer a palavra «ex aqua)) para o sentido metaphorico.

47. (8) Pela Tradição.
(3) Pelos Padres. Alguns dos Padres comparam a agua baptismal ao utero materno; (assim S.
Gregorio Nyss., Orat. no Bapt. de Christo, S.
Chrysostomo etc.) 4 ; logo, assim como o utero materno tem a virtude de causar a vida corporal, asIpse vos baptizabit in Sp. Sancto et igni. Matt. III, 11 .
Joa. III, 22-26
3
Aljord, Greek Test. in h. loc.
1 «Quoci est matrix embryoni hoc est aqua (baptismi) fideli: in aquà enim fingitt1r et formatLJr». (S. Ch1;ysost.inJoa. horn.
26 ai 25).
·
·
1
2

3o3

sim tarnbem a agua baptismal tem a '.'Írtude de
produzir a vida espiritual.
..
Outros comparam a cooperação do Espmto
Santo sobre a agua baptismal á operação do ~s
pirito que fecunda as aguas (Gen. I, 2 ); ~~go, assim
como as aguas sob o influxo do Espmto San~o,
produsiram peixes e reptis, assim a agua bapt~s
mal tem a forca divinamente infusa de fazer -Chnstãos, dispensa~do-lhes a vida espiritual 1 •
Outros, finalmente, ensinam que os homens se
santificam não pelos meritos do ministrante ou suscipiente, mas por virtude recebida de C?ris~o.: ((Não
pelos meritos d'aguelles por quem e ministrado,
nem d'aquelles a quem é ministrado, mas por santidade e verdade propria por causa d'aquelle por
quem foi instituído, servindo de ruina aos queusam mal d'elles, e de salvação aos que usam
bemn 2 S. Agost. contra Cresconio).

(b) Pela praxe da_ Egreja.

.

Sempre, na EgreJa, foram baptlsa?as as creancas e os dementes; e até mesmo a maior parte das
~eitas protestantes baptisam os infantes; mas se os
sacramentos não conferem a graça ex opere opera/o porém sómente despertam a fé, como querem os
'
.
Protestantes, um tal baptisrno é inteiramente 111valido e inutil; não sendo os infantes e os dementes
capazes d'um acto de fé.
.
Logo. Os Protestantes sentiram a força d' este
1 Sic iterum Chrysostomo (1. cit.) : nPrimum dicebatur :
producant aquae reptile animae viventi~ (Gen. l, 20); ex quo ~1;1tem Jordan is f!uenta ingressus est Do~mnus, no:i. amplrns repuha
unimarum viventium, sed animas ratlonales Spmtum S. ferentes
aqua producit».
.
:! Non eorum meritis a quibus ministrat:ir, nec eorum qmbus rninistrntur, sed proprià ~anctltate et. ~entate propter. eum- a
11uo institutus est, male ment1bt1s ad per111ç1em 1 bene utentibus ad

»11lutcm.
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argumento, e respondem assim: segundo Luthero,
os meninos crêem mii·aculosamente, quando são baptisados, com o auxilio de Deus.
Mas, pelo contrario, um tão grande milagr~
não pôde admittir-se sem provas, e Luthern não
apresenta prova nenhuma de tamanho prodígio.
Segundo Calvino e Hodge \ o Baptismo aprov~ita
aos infantes, quando attingem o uso de razão, e
se recordam de que foram baptisados; porque então se desperta a sua fé.
Mas, antes de mais nada, muitos não attirtguem
o uso de razão, e comtudo recebem a graça do
sacramento; de mais d'isso, como é que aquelles
que sobrevivem, pódem recordar-se d'uma coisa
que de maneira nenhuma perceberam P
·· Finalmente, o baptismo deve produzir regularmente os seus etfeitos no tempo em que se confere e não depois.
Segundo outros, o baptismo confere-se aos meninos na fé da Egreja, mas isto é um mero equivoco; porque a fé justificante, segundo os Protestantes, não é a fé commum da Egreja, mas a fé pessoal e privativa de cada um.
48. 3.º Corollario: As palavras da fórma não
são necessariamente concionatorias ou promissorias, más productivas da graça.
E' de fé, segundo o Trid. (sess. VII, can. V) : ,
«Se alguem disser que os sacramentos foram instituídos $Ómente para nutrir fé, seja amvhema» 2 •
Porquanto,
(1) tomemos os dois sacramei:itos que são adm.ittidos pelos Protestantes, o Bapt1smo e a Euchans-

a

Hodge, Systematic. Theol., vol. III, p . 590.
Si quis dixerit hrec sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuis se, A. S.
1
2

EH'Eno;:;
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tia; as palavras que n'elles se exibem como fórma
não offer~cem .nenhuma exhortação, nenhuma pro~
messa; diz-se s1mplesment~: «Ego te baptiz_o»; <rlioc
est corpus meum» ; se ~hn,sto qui:-era que a graça
sacramenta~ se. c~nfen~a a m~ne1ra de pregação,
em v~z d~ 111st1tuir a forma _acima enunciada, que
enuncia simplesmente um facto, devera instituir
uma fórrna que contivesse algumas promessas ou
exhortações; o que de maneira nenhuma fet ; Jogo.
(D) Além d'isso, se os sacramentos operassem
por m?do de prégação ou promessa, não seria necessano recebei-os para perceber o seu fructo, mas
ser testemunhas da sua administracão
J)Odendo
•
1 t
as pessoas presentes ouvir as palavras do mesmo
modo que os mesmos que os recebem· o que na
.
'
ver da de, m:iguem
póde admittir; logo.'
49. 4. ° Controversia sobre a causalidade p~sica ou

moral dos sacramentos.
~m vista do que fica dito, .is sacramentos são causas mstrumentaes da graça ; mas a causa instrumental
póde ser dup~a, ph.rs(ca ou moral; a primeira é a que
produz o e~fet~o por mftu~o real, que é transmittido pela causa wmc1p al; e ~ss1i::i, a palheta de que o pintor
se serve e causa p_h_rszca . mstrumental da pintura, porque recebe a moçao phys1ca da mão do pintor, e pinta
realmente por fo~ça da mesma moção; a segunda é a
que produz o effe1to, movendo e attrahindo moralmente a cau~a pri ncipal a ob:ar; v. gr. a carta escripta a
um presidente d~ republica P?r um varão prestimoso,
para obter perdao para um reo póde ser causa moral
instrumental de ser concedido o perdão.
P;rguntam~ portanto, os the<?logos, se os sacramentos sao causa instrumental phys1ca ou moral da "raca.
~o. (A) Segundo os Scotistas, e muitos theologgs modernos 1, os sacramentos são causa moral instrumental
.

1 Cl'1" Fr,11Zje/ir1, th. 1 1 ; de Augustinis, th. 18; Tepe, n.

.jh l' M'g.

Thcologia Dogmatica-Vol. 5.
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da graça, e porisso mesmo são ,como. um~ car.ta escripta por Christo, pela qual Deus e movido 10fall1velI?en~e
a conceder-nos a sua graça ; porquanto, nada ma1.s pode deduzir-se dos textos da Escriptura e da ~rad1çao ;
por outro lado, é difficil de concc ber como. um s1gnal me•
ramente sensiv~J~ pôde co~ter ~. transm1tt1r phys1cam:n. te a graça espmtual; alem d isso_, o modo de opet ar
acompanha o ser (modus operandz sequztur esse); e na
verdade os s?cramentos são um composto moral; logo,
operam moralmente.
.
5 r. (8) Segundo os Thomzstas, Suarq e outres 1, os
sacramêntos não são só causa moral mas tambem physica da grrça e porisso mesmo são como canae.s pelos
quaes, physica e moralmente a graça se transm1tte ~.a
ra as nossas almas; porquanto, as J?alavras da E ser tptura e as comparações dos Padres, mtendem-se melhor
da causalidade physica; e por outro lado, os s~cramen
tos, apesar de serem· sensíveis, pód~m. ser .veh1culos da
assim como as palavras sens1ve1s podem ser vegraca
, '
~iculos do pensamento.
,
(a) Objecta-se, na verdade, . que o ~a~rament.o e
um ente transeunte, que logo deixe de existir precisamente no instante, em que se confere a graça ; logo,
não pôde operar physicamente.
Mas para a causa physica nãc;i se ~equer de modo
nenhum que todo o sacramento exista s1multaneamen!e,
basta que, no tempo em que a graç_a se produz; p~r·
maneça alguma coisa do s1gnal sen.s1vel.; o que se faz
nos sacramentos; porquanto, no. ult~mo m~tante da pronnnciação das palavras, o effe1to 1mmed1atame nte se
produz.
.
,
_ d .
.
(b) Insistem, os adversanos .: e da razao o m~n:-u
mento physico o tocar, verdadeira e realmente, o suie1to ;
sobre que obra ; mas o sacramento não pôde tocar a '
alma.
_
_.
. Resp.: O sacramento a.ttinge a alm.a, nao e~ razao
de si, mas em · razão da vzrtude que n elle esta sobrenaturalmente assim como o sol toca os nossos corpos,
não com a sL;a substancia, mas com o contacto da sua
virtude e calor.
1 S. Th oma:r, 3 p. q. 6~, a. 4; Suarc:r, disp. IX; Salmant.
disp. IV, dub. 3-4; Billuart 1 d1ss. III, a 2.
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(e) Insistem mais ainda: repugna que haja virtude
sàbrenatural n'um ente corporeo como é o sacramento.
Resp.: repugna na verdade, que haia virtude espiritual no ente corporeo ex se e permanenter mas «nada
impede que n'um corpo possa haver vi:-tude espiritual
instrume11talite1-, isto é, em quanto pôde ser movido pur
alguma substancia espiritual p ara produsir algum effeito espiritual, assim como na mesma palavra sensive[
ha uma certa força espiritual, para despertar o intehecto do homem, em quanto procede da concepção da
mente» 1• (S. Thom. !. e. adl.)
(d) Os sacramentos fingidamente recebidos, removido o obice, pódem causar a graça ; mas não a produzem physicamente por não existirem já ; logo.
Resp.: ainda que n'este caso obrassem moralmente,
nem porisso se seguiria que em todo o caso operam
moralmente. Por outro lado, os sacramentos que revivem, imprimem gera!mente caracter, e mediante o caracter, podem produzir physicamente a graça, ainda
mesmo que não subsistam mais.
Esta opinião pode defender-se como mais provavel,
uma vez que se permitta ser verdadeiramente provavel
a contraria.

II. Qual a graça que se produz?
A graça produzida pelos sacramentos é de dois
modos: graça commum ou santificante, e graça sacramental.
52 . 2.º Da graça santificante. A graça santificante que os sacramentos conferem, é a primeira,
ou a segunda>. a primeira, é a que se infunde quando o homem passa do estado de peccado mortal
para o estado de graça ; porém, a segunda é o augmento da primeira graça ; são portanto, antes
1

Nihil prohibet in corpore esse virtutem spiritualem instrumcntoliter, in quantum scilicet corpus potest moveri ab aliquâ
s11 hstanri tl spirituali ad aliquem effectum spiritualem inducendum,
skut ct in ipsà voce sensibili est quredam vis spiritualis ad excit11nd1~m intellcctum hominis, in quantum proccdit a conceptione

menus.
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graus da mesma graça, do que graças diversas~
Posto isto deve investigar-se, qual é a graça que
' pelos sacramentos per se ou per accz-.
é produzida
dens.
53. (A) Per se.
(a) Dois sacramentos, isto é, o Baptismo e a Penitencia, conferem a primeira graça per se ou pela
sua instituicão primaria, e porisso chamam-se sacramentos ,de mortos, porque vivificam os que estão
espiritualmente mortos. Porquanto, foram instituidos para perdoar o peccado original ou o peccado
mortal actual, como abaixo se provará ; mas estes
peccados não são perdoados senão pela infu~ão .da
graça santificante, e porisso conferem a pnme1ra
graça ; logo.
(b) Os outros cinco sacramentos per se ou por
instituicão primaria, conferem a segunda graça, e
chama~-se sacramentos de vivos, porque sómente os que já gozam da vida espiritual que. se podem aproximar d'elles. Porquanto, .estes cinco sacramentos foram instituidos directamente para augmentar a vida espiritual ; a saber, a Confirmação
foi instituida para confirmar o justo na fé e na graça, a Eucharistia para o nutrir; a Extrema-Uncção
para o munir para o ulti1:no comba.te.; a Ordem para distribuir graças espec1aes aos mm1stros da Egreja · o Matrimonio para santificar os conjuges chris- ·
tã~s; mas todas estas coisas suppõem a vida espiritual ou a primeira graça nos que os r~cebem; logo estes sacramentos não conferem directamente
a primeira graça, mas a segunda.
54. (8) Per accidens.
(a) Os sacramentos de mortos pr~duze~ alg~
mas vezes a segunda graça per acczdens, isto e,
quando o suscipiente já possue a primeira graça.

309

E' certo; porque os sacramentos conferem a graça a todos aquelles que não põem obice, em vista
do que fica dito; na verdade, aquelle que possue
a graça quando recebe o Baptismo e a Penitencia
c:_rtame~te 1:ão põe ob~ce ; logo recebe a graça'.
nao a primeira de que Já estava adornado, mas a
segunda .
·
(b) Os sacramentos de vivos tambem podem
per accidens produzir a primeira graça, a saber,
quando alguem, que se acha cm estado de peccado
mo1:tal, em bôa fé se julga justificado, e recebe com
attncção um dos sacramentos de vivos; o que pode a~ontece1~, por não se recordar do peccado commett1do, ou julgar que fôra perdoado pela contricção pe1feita, ou foi invalidamente absolvido pelo
sacerdote~ Esta or)inião não é, com effeito certa mas
•
t
'
'
mais provavel e mais commum entre os theologos •.
A razão é porque os sacramentos conferem a graça a todos os que não põem obice; mas o sujeito,
no caso referido, não põe obice actual ao sacramento, por se achar na bôa fé ; por outro lado, o
p:cc~do ~ntcs commettido, e ainda não perdoado,
nao e ob1ce da graça ; porque o peccado sinceramente retractado não pode dizer-se que é abice;
porquanto, o que o~sta á infusão da graça, é o peccado actual ou hàb1tualmente amado: logo, os sacra~entos, no caso referido, causam graça e a primeffa graça per accidens.
5 5. Da graça sacramental.
(A) Existencia. Cada um dos sacramentos da Nova Lei produz.em a graça propria que se chama sacramental.
E' certo. Porquanto, os sacramentos institui1 Cf'r._
1111ctnn•s :dl1

l '

.· 1

•j

J' · ·

S: Thom. 3 p . q. 79, a. 3; S. Ajf'onso, n. 6 com os
citados.
'
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dos para diversos fins, devem produzir ~ sei: e!feito especial; mas os sacramentos foram rnstituidos
para fins inteiramente diversos, como consta do
Decreto aos Armenios : «Os primeiros d' estes cinco foram ordenados para a perfeição espiritual de
cada homem em si mesmo, e os dois ultimos, para o regimen e multiplicação de toda a Egreja.
Porquanto, pelo Baptismo renascemos espiritualmente ; pela Confirmação crescemos na graça e
nos fortalecemos na fé ; porém, renascidos e fortalecidos, somos nutridos com o pão da divina Eucharistia>) i etc.; logo os sacramentos produzem effeitos diversos de graça ou a graça sacramental.
56. (B) Naturer._a. A graça sacramental, segundo a opinião commum, não é um habito realmente distincto da graça, mas a propria graça habitual, com vigor especial 2 e com direito ª. graças
actuaes que a seu tempo devem ser conferidas. A
razão é porque não se devem multiplicar os habitas sem necessidade. Porém, isto pode explicar-se
com respeito a cada um dos outros sacramentos
do seguinte modo :
(a) A graça sacramental do Baptismo dá vigor
especial para estabelecer vida nova e cumprir os
votos do Baptismo.
(b) A confirmação é ordenada para defender
com alegria e fortaleza a fé ;

i

1

1

1.

1

1\.1

·1.i

1

11

1 Horum quinque prima ad sp.iritualem _uniuscuju~que h~
minis in seipso perfectionem, duo uluma ad touus Eccles1a.e reg!men multiplicationemque ordinata sunt. Per Bapusmum emm sp1ritualiter renascimur; per Confirmationem augemur in gratiâ et
roboramur in fide ; renati autem et roborati, nutrimur divinae Eucharistiae alimoniâ.
2 Não poucos theo!ogos julga_m que a gra~a sacrament~l
não accrescenta um tal vigor especial, mas que so confere o direito a graças actuaes que devem ser conferidas em tempo opportuno. (Cf. de Aug11stinis, th. 19).

3II

(C) A Eucharistia para nutrir a alma e unil-a a
Deus pela caridade ;
(d) A Penitencia para expiar os peccados passados e evitar os novos ;
(B) A Extrema-Uncção para tirar as reliquias
do peccado e superar as ultimas tentações;
(f) A Ordem para exercer, recta e santamente,
o regímen espiritual das almas ;
(g) O Matrimonio para observar fidelidade mutua, para viver castamente e educar piamente a
prole.
Além d'isto, quando occorre obrigação especial para desempenhar os deveres impostos na recepção dos sacramentos, são conferidas por Deus,
por força do mesmo sacramento, as graças actuaes
especiaes, para cumprir suave, e facilmente, aquelles deveres, e para se darem graças mais abundantes e intensas do que aliás se dariam.

.. (•

"1·

III. Da quantidade da graça conferida
pelos sacramentos t
57. Em que proporção os sacramentos entre
si diversos em especie, como o Baptismo e a Confirmação, confiram a graça, é inteiramente incerto;
porém isto depende da vontade livre de Deus a respeito da qual nada se lê na Escriptura e na Tradição.
Uma só coisa declara a Escriptura, isto é, que
não eguaes 2 : «Se alguem disser que estes sete sat
Cf. S. Thom. 3 p. q. 69, a. 8 ; Suare:r, disp. VII, sect. 5 ;
Salmant. disp. IV, dub . 8 ; de Augustinis, th. 21 .
2
Si quis dixerit h::ec septem sacramenta ita esse inter se
se paria ut nullà ratione aliud alio sit digniu s, A . S . Segundo S.
'J11omar (q . 65, n. 3 ), que commummente seguem os theologos,
t:m raz:io da dignidade occupa o primeiro Jogar a Eucharistia;
q til! n:ío só contém a graça, mas tambem o auctor da graça, em
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cramentos são por tal arte eguaes, que, por nenhuma razão, um é mais digno do que o outro, seja anathema». (Can. III.) Quanto aos sacrame.ntos da
mesma especie, declaral-o-ha a these seguinte:
58. These: Os · sacramentos da mesma especie
«per se)) conjerelT/ graça, egua/ aos que estão egualmente dispostos, desegual aos que estão desegual- .
· IT/ente dispostos.

E' opinião commum.
Diz-se per se, porisso que per accidens,

i~to é,
por misericordia especial de Deus, ou por fervor
especial · do ministro, os sacramentos pódem conferir maior grau de graça n'urn, do que no outro;
mas n'estc caso um tal effeito não se confere «ex
opere opera/o» ou por força do mesmo sacramento,
mas antes por occasiãc d'elle.
(A) Pelo Tridentino (Sess. VI, c. 7),. Deu.s ~on
fere a justiça ou a graça, segundo a d1spos1çao e
cooperação propria de cada um: uRece?endo a
justiça em nós, cada um a sua por medida, que
o Espirita Santo distribue a cada um segundo
lhe apraz, e segundo a disposição de cada qual» 1 ;
mas os que estão cgualmcntc dispostos, apresentam cgual cooperação; logo recebem egual ~raça;
pelo contrario, os que estão desegualmente dispostos, apresentam disposição desegual; logo.
.

(8) Rar_ão de conv.
(3) Os sacramentos obram

co~o camas naturaes · mas as causas naturaes, assim como as mo'
.
raes ou physícas, nas mesmas circunstancias, proseguida a Ordem, que diz respeito á consagração da Eu c ha~istia,
ern terceiro Jogar á Confirmação, em quarto Joga r o ~ apttsmo,
no quinto o Matrimonio, no sexto a E. Uncção e no ultimo a Penitencia.
1 Just itiam in nobi s recipientes unu squisque suam secundum
mensuram, quam Spiritus S. partitur singulis prout_ vult, ct secun dum propriam cuj usque di spqsitionem er cooperat1onem.

EFFEITOS DOS S.\CRAMENTOS

,,
3 f.)

dnzem os mesmos effeitos, ao passo que, pelo contrario nroduzem effeitos deseguaes nos sujeitos que
' t
.
e
estão desegualmente dispostos; assim, o mesmo 10go produz calor desegual no pau secco e no verde;
logo.
(b) Pertence á suave providencia de Deus o estimular os homens a receber os sacramentos com
a maxima devoção e reverencia ; mas este effeito
optimamente se obtem precisamente, se os. sacramentos produzirem maior graça nos que estiverem
melhor dispostos; porque n'este caso, em razão da
esperança de melhor fructo, melhor se disporão
para os sacramentos.
59. A disposição que póde augrnentar a graça
é de dois modos :
(3) Primeiro que tudo, o fervor virtual e principalmente o actual, na propria recepção do sac:amento ; e este fervor é tanto maior quanto maior
é a caridade ou a contricção na alma.
(fi) Além d'isso, segundo muitos, a quantidade
da graça habitual que já existe na alma; porquanto sendo proporcionada a virtude da caridade á
q~antidade da graça sanctificante, quanto maior é
esta graça, tanto maior é a caridade, e porisso pódem ser mais fervorosos os actos de caridade n(\
recepção do sacramento.
·.
D'aqui se vê quanto é importante a preparação
para.ª recepção dos sacramentos, quer remota quer
prox1ma.

IV . Como é que a graça, impedida,
revive? 1.
60. Fallamos até aqui da graça que é conferida
1 Cf. S. Thom. in 4 dist. 4, q. 3, a 2, qmestiunc. 5; 3 p.
li · liq, n. 1u: Suarer, di sp . VIH, secr. III ; Salmant. disp. IV,
,\
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áquelles que não põem obicc. Mas succede algumas vezes o ser o sacramento validamente conferido, e todavia o suscipiente não recebe, graça nenhuma, em razão do obice. O obice póde ser d e
dois modos:
· (8) Positivo, quando alguem, posto que consciente da sua propria indisposição, se apresenta a
receber os sacramentos;
(b) Negativo se a falta de disposiçãc não fôr
voluntaria, em razão da ignorancia invencivel ou
da boa fe. Em ambos os casos, a falta de disposição chama-se ficção) e o sacramento recebido assim, chama-se sacramento fingidamente recebido,
porque o suscipiente finge de algum modo que está disposto, quando realmente o não estci.

Existencia da sua reviviscencia

ri

!'

1

6 1 ~ r .º O Bap;ismo fingidamente rec;ebido, removido o abice, reJJive) quanto á graça.
E' opin\ão commum, contra Scoto e poucos
outros. Porém o Baptismo é fingidamente recebido
no adulto por falta de attricção sobrenatural ou, a
jortiori) de fé.
(A) Advertimos que, segundo Cone. 1rid. (Sess.
VI, cap. 14; XIV, cap. 4), nenhum peccado mortal
póde ser remettido na Lei Nova senão por algum
sacramento (a saber o Baptismo ou a Penitencia),
recebido in re ou in voto: «ensina ... que todavia a
mesma reconciliação não deve ser attribuida á
mesma contricção, sem o voto do sacramento que
n'ella se inclueJ> 1.
dub. 6; de Augustinis, th. 22; S. Alphonsus, !. VI, n. 87; Lehmk.
n. 9; Marc, n. t397.
t
Docet ... ipsa m nihilominus reconciliatione m ipsi contritioni, silze sacramenti voto, quod in illâ incllldirur, non esse ascribam.

315

D'onde podemos argumentar assim: segundo
a opinião de todos, deve tambem existir, para aquelle que tecebe fingidamente o Baptismo, meio de
obter a remissão do peccado original ; mas se o
Baptismo não revive, quanto á graça, não haverá
meio nenhum; isto é, não haverá um novo Baptismo, não podendo este, validamente recebido, renova~-se; não o sacramento da Penitencia, que de
maneira nenhuma é ordenado a destruir o peccado original; nem, finalmente, a contricção com o
vot~ do Baptismo, porque ninguem póde desejar
a reiteração do Baptismo, já validamente recebido;
logo resta um unico meio, a saber, a reviviscencia
da graça, impedida pelo obice.
(B) Pela auctoridade dos Padres e dos theologos, principalmente de S. Agostinho) o qual foliando ácerca do Baptismo conferido pelos hereges ou
schismaticos, declara que elle não produzira a graça quando era administrado, e accrescenta: «Começa. então a ter valor o mesmo Baptismo, quando viverem para a paz da Egrcja)i i (De Baptismo, liv. 3, n . 1 3).
(C) Raz..- de conven. Porquanto, os sacramentos operam como as causas naturaes. E na verdade, as causas naturaes, cujo effeito é impedido
por obstaculo, produzem geralmente aquelle effeito, depois de removido o obstaculo; v. gr., a pedra que desce do alto do monte, pára, quando encontrar obstaculo; mas logo que é removido o
obice, prosegue na sua carreira; logo.
. 62. 2.º A Ordem, a Confirmação) o Matrimonzo e a Extrema- Uncção podem reviver, quanto á

graça.
1

Tunc incipit valere idem Baptismus, cum ad Ecclesire

p11.: cm vcncrint.

1·

,[

1!

~
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E' a opinião mais provavel contra Vasquez e
poucos outros.
.
.
(A) A Confirmação e a Ordem 1mpnmem caracter, e constituem o homem n'um estado de que
não pode affastar-se, e no qual carece de graça especial para cumprir as suas obrigações ; mas se
estes sacramentos não revivem, o homem ficará
sempre privado d'aquella graça especial, não podendo aquelles sacramentos repetir-se: o que parece, na verdade, repugnar á divina bondade; logo.
(8) Quasi a mesma coisa pode di.zer-se do Matrimonio, o qual, por um lado, constttue o homem
n'um estado em que tem muita precisão de graça
especial, e por outro lado, não pode reitirar-se, na
vida dos conjuges; e da Extrema-Uncção, confere
graças utilissimas em artigo de morte,~ por outro
lado, não pode repetir-se no mesmo pengo de morte; logo.
6.3. 3. º Quanto á Penitencia e liucharistia.

(A) Quanto á Penitencia, sendo os tres actos
do penitente, segundo a opinião commum, a materia proxima do sacramento, apenas pode c?nceber-se como este sacramento possa ser valido e
ao mesmo tempo infructuoso; ha comtudo casos
em que pode reviver provavelmente; se alguem v.
gr. commettera dois· pcccados mortaes, um de furto, outro de blasphema, e, tendo-se absolutamente
esquecido da blasphemia, só accusa o de furto, e
d'elle se arrepende pela torpeza sobrenatural d'aquelle peccado; n'.este caso faze-se verdad.eiro sacramento, e todavia não produz o seu etfeito, porque ha obice, isto é, o peccado de _blasphemi~, de
que o penitente não tem dôr; porem se depois se

remover o obice, é mais provavel que reviva a graça do sacramento.
(8) Porém a Eucharistia, segundo a opinião
commum, não revive, ao menos quando o obice foi
voluntario, a não ser que se remova o obice antes
:le se consumirem as sagradas especies: porquanto
(a) não ha nenhuma necessidade especial, pojendo este sacramento reiterar-se;
(b) Além d'isto parece inteiramente indecoroso,
1ue aquelle que sacrilegamente recebeu a commu1hão, receba depois o fructo da communhão, e o
·eceba tanto mais copioso quanto maior foi o nunero de sacrilegios que commetteu.

:<

.
j.

Condições da reviviscencia
64. 1 .º Quanto ao abice negativo. Quando o
)bice foi negativo ou involuntario, e não se comnetteu depois nenhum peccado mortal, requer-se
! basta a attrição sobrenatural, para tirar o ·obice
! produzir a graça. Isto affirma-·se commummene para os sacramentos de mortos, e provavelmene tambem para os sacramentos de vivos; por1uanto o obice negativo nada mais é senão a auencia da disposição requeridQ_, e porisso um tal
>bice será removido, logo que apparecer aquella
lisposição; mas a attrição sobrenatural é disposi:ão sufficiente para o sacramento dos mortos; e
1té a attricção pode bastar nos sacramentos de vi1os per accidens, isto é, quando . algum de boa fé
e persuade que está em estado de graça; logo.
0
65. 2. Quanto ao abice positivo. Quando o obic foi positivo ou voluntario, ou foi depois commetido algum peccado mortal, n'este caso, para revi-
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vera graça do sacramento, requer-se a absolvição
com a attrição ou a contrição perfeita com o voto do sacrame~to. Porém n'este caso, o obice foi
o peccado mortal de sacrilegio formalmente commettido; mas um tal peccado não pode ser apagado senão pelo sacramento da penitencia ou pela
contricção perfeita.
.
66 . 3.º ControJJersia. E' ponto controvertido
entre os theologos se a graça revivescente, removido o obice, se dá egualmente a todos, ou se dá
segundo o grau da disposição, com que se remove
o obice. Nada pode dizer-se com certeza a este respeito. Parece-nos mais provavel a opinião. que ~f!ir
ma que a graça se dá então, segundo as d1spo:1çoes
do sujuito; porquanto, segundo o que fica dito, os
sacramentos conferem regularmente a graça segundo a disposição de cada um, mas, o acto pelo .q~al
se remove o obice, tem-se por modo de d1spos1çao;
logo, quanto mais fervoroso fôr, tanto maior graça se infunde.

Art. 11. Do caracter sacramental

t

67. Estado da questão. Fa11amos até aqui do
effeito primaria dos sacramentos, isto é, da graça;
mas, além da graça ha fres sacramentos que produzém caracter na alma; é d' este que vamos fatiar.
i.º O caracter da palavra (grega Xccpoorr11p) que significa o mesmo que figura, signal, ??ta) defi~e
se : Um certo signal ou signaculo espzrztual ou zndelevel, impresso na alma, pelo qual os homens se
1 S. Thoma-:r, 3 p. q. 63; Suare:;, d!sp. XI; Salm~ntic. disp.
V; Be/larmino. L 11, e . 18-22; Bzlluar~, d1ss . IV; Droum, q. V, e.
2; Fran7elin. th. 12- t3 ; de August1nzs, th. 23 ; Hurter, n. 308 e

nos

SACR td\lENTOS

tornam aptos para receber ou fa\er alguma cozsa
sagrada 1•
Dize-se
(3) signal espiritual, mas não sensível porque é
como gue uma nota interior, pelo qual os fieis que
receberam este signal, se distinguem dos outros em
presença de Deus, dos Anjos e dos Bemaventurados. .
, .·
(b) Impresso indelevel111ente na alma; e nas palavras se designa o sujeito do caracter, e a sua
qualidade principal, isto é, a perpetuidade.
·
(C) Pel? qual ?s homens se tornam aptos; porque este s1gnal nao é um mero ornamento, mas dá
algum poder de fazer ou receber alguma coisa sagrada.
68. 2.º Negaram a existenda do caracter sacramental, qu~r Wiclejf, quer os Protestantes, porisso
que a Escnptura e os Padres guardam silencio sobre tal c~racter, de q_ue _foi primeiro investigador
Innocenczo III, no pnnc1pio do seculo XIII 2; por
outro_ lado, não pode explicar-se em que consiste
~ste s1gnal; e ponsso deve ser regeitado como uma
rnvenção medieval.

I. Da existencia
~9: These: .Tres sacrameufos imprimem cáracfer
rsp1rdual na altrJa-o }Japfismo, a <!onfirmação e
a Ordem.
1
•
~S!gnum, seu signaculum quoddam spirituale e t indelebile
111 11111~rn 1mpressum, quo homines apti efficiuntur ad aliquid sacri
1us..:lprnndum vel agendum.
2
• ,
I~noce~cio .interrog~do pelo arcebispo d' Arles, se o cara111 r lmpt1smal imprime nos dementes e nos que dormem respon1lt!11, que aquelle que não é absolutamente violentado, p~de recel1t•r l1111 w.1 carnct cr; portanto, um e outro s uppõe a doutrina do
~ · 11r11c"l<'1: lora de controyersia, e ninguem, a nã o ser de m<í fé podu ~egt11r lJllC lnnoccnc10, fôra inventor d'esta doutrina.
'

seg.
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E> de fé, como o definiu o Concilio Tridentino:
«Se alguem disser que nos tres sacramentos, asaber, o Baptismo, a Confirmação e a Ordem não fica impresso caracter na alma, isto é, um certo signal espiritual é indelevel, motivo porque se não
podem repetir, seja anathema» 1 (Can. IX.) Já antes
d'elle o Cone. Florentino ou o Decreto aos Armenios tinha dado esta mesma definição, onde se
leem estas palavras: «Porém os quatro restantes
não imprimem caracter e porisso podem repetirseii. 2
70. A these não se prova pela E_scriptura, mas
sómente se insinua n'estes e outros semelhantes
textos: «Porém aquelle que nos confirma comvosco em Christo, e aquelle Deus que nos ungiu: o
qual tambern nos assignalou e deu penhor do Espirita nos nossos corações» 3 • «No qual tambem
vós crentes fostes assignalados>i 4. Porquanto alli,
além da uncção da graça e da habitação do Espírito, se falla d'um outro effeito, isto é, da impressão do ~igillo (pois é este o sentido da palava grega cr'f'pXjt~áp.Evoç), e p0St0 que pOSSa Strictamente entender-Se do sigillo da graça, C)tntudo interpreta-se melhor do caracter impresso por uns certos
sacramentos, principalmente se simultaneamente
se invocar a auctoridade dos Padres; assim v. gr.
Cyrillo Jerosolymitano (Cathec. 17) ensina que o
Espirita Santo no Baptismo, «assignala a alma e dá
1 Si quis dixerit in tribus sacramentis, Baptismo scilicet,
Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in animâ, hoc
est signum quoddam spirltuale et indelebile, unde ea iterari non
possunt, A. S .
.
.
.
2
Reliqua vero quatuor characterem non 1mpnmunt et re1terationem admittunt.
3
Qui autem confirmat nos vobiscum in Chri sto, et qui unxit nos Deus : qui et signavit nos, et dedit pignus Spiritú.s in corJibus nostris. II Cor. 1, 21.
~ ln quo et çredentes signati estis. E.phes. I, I3; lV, 3o.

32 J

osignaculo, ao qual os demonios aterrorisados teem
horror ; urna certa coisa celeste e divina, como se
escreve na Ep. Ephes. l, 13; no qual tambem vós
crentes fostes assignalados com o santo espírito da
promessa». 1
7 r . 2.º Prova-se pela Tradição.
(a) Os Padres dos tres primeiros seculos só
implicitamente ensinam a existencia do caracter
sacra~en~al, quandAo di.zem que o Baptismo é
um .sello impresso, sello znfrangivel, signaculo em
Chnsto, que nos fortifica contra as tentaç6es, sello 9ado pelo Senhor aos seus fieis, ao qual se
oppoe o c~racter da besta, que deve ser dado pelo
Ante-Chnsto; ou chamam a Confirmacão ((sello do
d~rn do Espírito ?~nto» ; mas todas e~tas palavras
nao se podem predicar ~enão d'um signal espiritual e simultaneamente mdelevel, mas não da graça; logo.
(fi) Já desde o seculo V faliam mais explicitamente d'este caracter; distinguem-no da graça, affirmando que elle permanece até mesmo nos maus
e é similhante ao disti.nctivc~ (signaculoJ que se pó~
nos soldados, ou ao s1gnal impresso nas ovelhas ·
assi~ v._ gr. S~ Agostinho 2 : <<O 9ue é baptisad~
na ~greia, se for desertor da EgreJa, carecerá de
santidade de vida, m~s não carecerá do signaculo
do sacramento. . . assim como o desertor da milicia está privado de sociedade leg~tima, mas não
carecerá do caracter real» ;
1
Obsig.nare animam, et dare signacnlum quod dremones
t~r:,ore perfus1 perhorre~cun.t ; coelest.e quoddam et divinum sicut
MI:! iptum est .Ephe~. I, i3; 1n quo etiam credentes signati estis
Mpmtu prom1ss1001s sancto.
~ Baptiza!us in Ecclesi~, si. fuerit desertor Ecclesire, sanctit11te v1ta!.. c.areb1t, sacr~i:nent1 s.ignaculo non carebit ... sicut de K~rtor mi!1t1ac caret legmmâ societate, non carct regia charactere.
:i>. A11gust. Serm. 8.
Theolol)ia Dosmf!tiça-Vol. V
i1
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(C) O mesmo consta da praxe da Egreja; porque desde os tempos apostolicos, sempre e por toda a parte se creu, que os tres dictos sacramentos
não podem repetir-se, como consta das definições
do Concilio ' t dos testemunhos dos Padres
e da
.
.
historia ecclesiastica; nem os propnos Rebapt1~
santes ou Donátistas o negavam, mas sómente
estavam persuadidos que não podiam ser validamente conferidos pelos herejes ; mas a razão porque não podem repetir-se, designada pelos Padres,
é que com estes sacramentos, além da graça, se
confere alguma coisa permanente e indelevel, impresso na alma como sêllo e caracter . Nem serve o dizer com os Protestantes, que o Baptismo
'
.
não se repete, porque representa a morte de Chnsto ; porque a Eucharistia é commemorativa da sua
morte, e todavia pode repetir-se ; logo.
72. 3. º Ra'{_. de conveniencia 2 • A razão não
pode demonstrar a existencia do caracter, mas sómente mostrar a sua conveniencia. Todo aquelle
que é deputado para algum munus e recebe um
poder especial, deve ser assignalado com um certo caracter, a fim de ser distinguido dos outros,
assim como v. gr. os soldados usam d'um fardamento especial ; mas pelos tres dictos sacramentos os fieis são deputados para um munus espiritual, e recebem especiàl poder: a saber, pelo baptismo o homem torna-se membro da familia de
Christo ou cidadão da Egreja e recebe o poder
passivo de receber os outros sacramentos ; pela
Confirmacão torna-se soldado de Christo e recebe
o poder d~ fazer as coisas que respeitam á · milícia
espiritual; pela Ordem torna-se ministro de Chrisl

Constantinop. I, can . 7; Sardic. can. 8.
S. Thom. 3, q. 63 1 a. 3.

..

32·3

to ou ch~f~ do seu exercito e recebe 0 poder activo de mm1strar os outros satramentos ; logo.

\

II. Da sua natureza
73. I. º Admitte-se commummente contra Duran~o e ~alguns. outros, ~ que o caracter não é mera relaçao extrmseca, quer real quer não m
,
alg
.
1 . .
'
' as e
uma coisa rea e mtrmsecamente inherente á alr:1ª. Po:qu~nto, qu~r os. Padres, quer os Concílios F/01
. entzno e .Trzdentmo ' ensi'nam que o caracter e '-lm certo s1gnal impresso na alma . n
· I
.
, 1as a
sim~ es relaçao nao_ pod~ dizer-se impressa na alm~' porque a relaçao, ainda mesmo real, nacia impnme na alma, mas sómente suppõe dois termos
com fundamento, mediante o qual um se refere ao
outro.
Por outro lado, não pode assignalar-se nenhum
f'undamento d'?ma tal relação: não se pode assignalar propna graça, porque o caracter imprin:e-s~ s:m a gra5a, e permanece, depois d'ella perdida' nao a acçao sacramental, que é transeunte
~o pa~so ~ue o ~aracter permanece ; logo o cara~
cter nao e relaçao.
74 · 2 · º Seg,uem commummente os theologos
L~Ue o car~cter ~ alguma qualidade, porém dispucta~se se e habito ou potencia. Admitte-se com
t~ai~r pro.~~bilidade, que o caracter é alguma poten~za esp111tual e sobrenatural, mas não é hab't .
uss1m S. Tho~naz ~ muitos outros contra Sua;e~ ~
porque o habito nao pode ser indiffercnte ao be~
: ao ma_!.; mas é determinado ou para 0 bem, se

ª

1 Durandos (ln 4 d
q
)
·
11ma mera relacão da r~zã~ 4.' aÍg~n~· ~~t segma que

h ctracter é

;,;1~~,~~~\ t~~d~15~~e~t~~lação ;eal : esta o;~~ã~º~t~~ib~e~~e º!s~~~~
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fôr bom, ou para o mal, se fôr mau ; mas o caracter é de si inditferente para o bem ou para o mal;
porquanto, uns fazem bom uso d'elle, outros mau,
como é sabido pela experiencia ; logo o caracter
não é habito, mas potencia ou faculdade ministerial de fazer ou receber alguma coisa sagrada 1. •
7 5 . Ha porém controversia sobre se o caraCter é potencia physica o~ moral; e~ta questã?
aproxima-se da controversia da causalidade phys1ca ou moral dos sacramentos .
Seja o que fôr, pelo caracter nos configuràti1os
a Christo, não segundo a semelhança da nature{a
(o que se faz pela graça santifica?te), mas pela se.melhanca do munus, emquanto e uma certa participação 'do sacerdocio ~e _Christo; no sentido de que
nos consngra ao culto d1vmo, e nos faculta um certo
poder com respeito aos sacramentos ; comtudo o
caracter do Baptismo e da Confirmação, não nos
faz sacerdotes senãO no sentido lato, emquanto
nos dá o poder de receber só passivamente os sacramentos ; sómente o caracter sacerdotal, é que
faz os homens, a fallar com propriedade, participantes do sacerdocio de Christo, emquanto lhes
dá a faculdade de ministrar activamente os sacramentos .
III. Dos seus dotes

. 76. 1.º Indivisibilidade. O caracter sacramen_tal é indivisivel, ou nem póde augmentar-se nem diminuir-se.
E' certo.
Porquanto, se podesse augmentar-se ou diminuir-se, seria, ou por causa da disposição desegual
do sujeito, ou por e<;m sa da reiteração do sacra1

5, Thçm. 1 !.

e. a.

2

i Billot1 th. XI ,

32 5

mento, ou em razão da efficacia variavel do mesm__o; ~as n~nhuma d'e~tas coisas se pôde dizer:
n~o P?de dizer-se a primeira, porque o caracter
nao exige nenhuma disposição, e porisso nao póde augment.a~-se em razão da disposição mais inten~a d~ su1e1to; não a segunda, porque o caracter 111:11f1me-se uma ve~ só; não a terceira, porque,
em vista do que fica d1cto, os sac1amentos, assim
c~mo as causas naturaes, produzem os mesmos effe1tos, dadas as mesmas circumstancias. Logo.
,Parece, comtu~o, haver difficuldade com respeito ª.Ordem, 9ue e como que recebida por partes;
porem, es~a d1ffi.culdade desaparece, se se attender
que o sentido da these é, que o caracter é indivisivel na mesma ordem, mas pôde augmentar-se pela rec.epção da_ordem superior, v. gr. o caracter
recebido no D1aconado, é, na verdade, no mesmo
grau em todos os diaconos ; porém se o diacono
recdber o sacerdocio, n'este caso, augmenta-se 0
caracter e torna-se sacerdotal : mas do mesmo modo o caracter sacerdotal é egual em todos os sacerdotes.
77.

Perpetuidade.
(A) E' de fé que o caracter é perpetuo n'esta vida; porquanto
(a) declara o Tridentino, que o caracter é indelevel; mas estas palavras devem ao menos entender-se da vida presente ; logo.
~fi) Além d'isso, .º caract~r é uma certa participaçao
Sa~er~oc10 de Chnsto, que é eterno; mas
a p~r~1c1paçao e da mesma duração que a coisa
part1c1p?da, um~ vez que o participante seja elle
mesmo rncorruptlvel, e a coisa participada nada tenha de contrnrio que possa destruil-a ; mas o su2.º

??
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CARITULO Ili

jeito em que o caracter é recebido, é a alma, que
é incorruptível.
Por outro lado, o caracter nada tem de contrario por onde possa, ser destruido, sendo. um mero
poder ministeria~, e não um estado de am1sade, como a graça santtficante ; logo. _ .
. .
Todavia, este argumento nao e apodict1co mas
sómente provavel.
7 s. (B) Admitte-se communzmellt~, que o caracter é perpetuo ainda mesmo na outra vida; porquanto as palavras do Tridentino são absolutas, ne_:n
soffrem restricção alguma, por outro lado a razao
theologica apresentada, tem tambem valor para a
vida futura.
Einalmente é convenientissimo que o caracter
permaneça no~ Bemaventura?os p~r~ SL~a ploria,
e nos conddmnados para sua ignom1111a, assim como o caracter mitilar permanece nos so~dados vencedores depois da batalha, para sua glona, nos vencidos, para confusão (S. Th. l. c. a. 5).
Porisso, como dizem os theologos, seu~ sacerdote resurgisse de entre os mortos, podena celebrar validamente missa, sem ser de novo ordenado.

CAPITULO IV

Da causa aos sacramentos
A causa final dos sacramentos é a santificação
dos homens e a gloria de Deus; a exemplar é o
Verbo Encarnado, sendo os sacramentos umas
certas sombras (adumbrationes) da encarnação; a
effeciente é de dois modos instituente e ministrante.
Tractarernos agora d'esta causa efficiente.

Art. 1. Da causa instituente ou do
auctor dos sacramentos i

79. Estado da questão.
Primeiro que tudo, é claro que só Deus é o auctor principal dos sacramentos ; pois só elle póde,
por sua propria auctoridade, dar aos sacramentos
a força de causar a graça ; só elle insinuar-se na
alma e n'ella operar.
Comtudo Deus póde constituir os sacramentos
de dois modos : immediatamente ou por si mesmo,
se elle determinar a graça propria de cada sacramento e a ligar a um certo signal sensível; e me1
S . Thoma7, 3 p. q. 64; Suare7, disp . XII; Salmantic.
llisp. V!; Drouin, q. VI; Billuart, diss . V, a•. 1; Fran7elin.. th.
l.j; d1• Augustinis, th . X; Billot,, th . XIV e seg.; Sasse, th. 20-22.
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diatmne11te, ou dando aos outros o poder delegado
de instituir uns certos signaes aos quaes esteja annexa a graça.
Pelo que diz respeito ao facto, admitte-se commumente que no tempo da lei da naturesa, Deus
instituira immediatamente o sacramento que perdoava o peccado original; pois não se encontra
nenhum Jogar na Escripturn d'onde se veja que
Deus concedera a algum homem o poder de instituir este sacramento.
E', além d' isto, certo que os sacramento das Lei
Mosayca, foram instituidos por Deus immediatamente e em especie~ como consta claramente do
Levítico.
A principal razã.) é, porque estes sacramentos
eram figura dos sacramentos da Nova Lei; mas só
a sabedoria divina podia prever taes sacramentos
e instituir ritos que podessem prefigurar os ritos sacramentaes da Nova Lei; logo.
Resta, portanto, resolver a questão sómente com
relação aos sacramentos da Nova Lei, e investigaremos tres coisas: Se os sacramentos foram instituídos immediatamen/e por Christo; se por Christo
como Deus ou como homem; se em geral ou em especie?

Apostolos depois da Ascenção i, e contra Alex.
Alensem, o qual julgou que a Confirmação tinha
sido instituída pela Egreja no Concilio Meldense

I. Instituição immediata
80. These : ê' de fé que toõos os sacrameqfos
õa .J:ei )lova foram ao 111enos meõiata111enfe iqsf ifuidos por C}/risfo; e parece certo que toõos foram egua/menfe insfifuiõos immeõiafameqfe por
Chrisfo
A segunda parte vae dirigida a alguns escolasticos antigos que se persuadiram que a Confirmação e a Extrema-D ncção foram instituídas pelo~

.i

(845).
Prov. I .º Pela Tradicão.
(A) Consta do Concilio Trid., que todos os sacramentos foram instituidos por Christo: «Se alguem disser que os sacramentos da Nova Lei não
foram todos instituídos por Christo Nosso Senhor,
seja anathema» 2 ; mas estas palavras devem entender-se da instituição immediata; porque aquelles
que foram instituídos só mediatamente, não se dizem institui dos simplesmente; v. gr., aquellas coisas que a Egreja instituiu por força do poder que
lhe foi conferido por Christo, como o jejum das
Quatro temporas, não se diz que foram instituídas pelo mesmo Christo, mas pela Egreja; logo,
do mesmo modo, se os sacramentos foram instituídos só mediatamente pelo Senhor, não poderia
dizer-se que foram simplesmente instituídos por
Elle.
(B) Confirma-se pelo decreto sobre a ExtremaU ncção (sess. XIV, can. I) onde se declara que este sacramento, do qual principalmente se duvidava,
fôra instituído por Christo e promulgado pelo Apostolo S. Thiago, mas n'este caso c~rtamente a palavra: 1<instituido)), oppondo-se á palavra "promulgado», não póde designar senão instituição directa,
e significa que os Apostolas, na verdade, promulgat
Assim Hu ao Victorino, De Sacram. l. II, p. 15, e. 2 ap.
Migne, t. 176, p. g78; Petr. Lombardus 4, dist. 3; S. Bonaventu-

ra; porém os ultimos editores das obras de S. Boaventura (in 4,
dist. 7, schol.) advertem que o S . Doutor tinha escripto quando
com menos correcção o corrigiu no (6, e. 4).
i
Si quis dixerit sauramenta N. Legis non fuisse omoia a
Jesu Christo Domino nostro instituta, A. S .
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ram mas de modo nenhum instituíram o sacramento da Extrema- U ncção.
(C) Finalmente, o Tridentino declara n'outro
logar que a Egreja nada póde ácerq. da substancia dos sacramentos 1; mas, se a Egreja recebera de
Christo o poder de instituir sacramentos. poderia
certamente mudar a sua substancia; porisso que, o
que póde o mais, póde, tambem, o menos; logo.
2.º Raz.. de conveniencia. Por outro lado, era
conveniente que o mesmo Christo instituísse immediatamente os sacramentos;
(a) para melhor se manifestar, que sómente Christo é o nosso Redemptor, e que os sacramentos ti-'
ram toda a virtude dos seus meritos;
(fi) para que os homens não pozessem no homem a sua esperança, a saber, n'aquelle que tinha
instituído estes sacramentos, e para que não surgissem schismas, como outr'ora tinham nascido
entre os Corinthios, que diziam: ccEu sou de Paulo, eu sou de Apollo, eu porém sou de Cephas, e
eu de Christo n 2.

II. Se por Christo como Deus ou como .homem ?
8 1. Christo instituiu os sacramentos como Deus
e como homem.
r.° Como Deus, Christo por força e auctoridade propria, é a ·causa principal de todos os sacramentos, em vista do que fica dicto acima.
2.º Como homem, Christo instituiu os sacra-

1 Trident. pois ensina o (sess. XXI, cap. 2) que este poder existira sempre na Egreja, que ella estatuisse ou mudass-e na
dispensação dos sacJamentos salvá illorurn substantiâ, o que julgasse ser mais conveniente á utilidade ... do~ que os recebessem.
2
Ego quidem sum Pauli, ego auteni Apollo, ego vero Cephre ego auteh1 Christi . l Cor. I, 12; cf. S. Thorn . 3, q . 64, a. 4
ad 1.

mentos tnstruméntalmente, emquanto que a sua
humanidade foi a causa instrumental da nossa justificação; e sob este respeito, Christo, como homem,
tem sobre os sacramentos um cerio poder de excellencia, que consiste em quatro coisas (S. Th. q.
64, a. 3):
(3) Os sacramentos recebem a s.u a força da paixão de Chi-isto; porque a graça, que por elles se
confere, é como que o fructo dos seus meritos, não
se dandc graça nenhuma na presente ordem de
coisas senão pelos seus meritos.
(fi) Podem ser administrados cm seu nome ou
virtude: <cBaptize-se cada um de vós em nome de
Jesus Christo» 1 •
(C) Além d'isso a sua materia e forma podem
ser por elle determinadas, quer em geral quer em
especie, e até mesmo Christo pode communicar
aos outros o poder de determinar a materia e a
forma.
(d) Pode, finalmente, sem o rito sacramental,
produsir a graça propria dos sacramentos, como
consta dos exemplos do paralytico e dà. Magdalena, cujos peccados perdoou sem se servir de sacramento algum 2 •
Ill. Se em geral ou em especie ?

82. 1 .º Estado da questão.
(A) Por dois modos poderam os sacramentos
ser instituídos por Christo :
(a) em geral, determinando a graça propria
d'este sacramento, e estatuindo ao mesmo tempo
que se deve empregar um signal idoneo para signi1 Baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi.
Act. IT, 38.
•
l
Mali . IX, 2; Luc. VII, 48.

1·-·

.
1
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CAPITULO lV

ficar esta graça, mas deixando á Egreja a escolha
d'um tal signal ;
(b) em especie, escolhendo não só a graça mas
tambem o signa:l que deve ser empregado, impondo a lei de usar sempre d'elle; assim v. gr. em geral instituiu sómente o sacramento da Ordem, se,
determinada a graça propria d'este sacramento,
ordenara aos Apostolos qualquer signal que de si
fosse idoneo para significar a collação de auctoridade; pelo contrario, instituiu o mesmo sacramento em especie, se preceituara que a imposição das
mãos sempre devia ser empregada como matena.
(B) Posto isto, parece certo que Christo instituira não só em geral, mas em especial a materia
e a forma do Baptismo e da Eucharistia ; porque
isto consta sufficientemente, quer da Escriptura,
quer da tradição de todas as Egrejas, como abaixo se provará, quando disputarmos sobre este sacramentos; mas é ponto controvertido, se a mesma
coisa se deve dizer dos outros sacramentos, e principalmente da Confirmação, da Extrerna-Uncção, e
Ordem.
83. 2.º A primeira opinião. Segundo Suarez., S.
Ligaria, e outros', a materia e forma de todos os
sacramentos foram, em especie, determinadas por
Christo; porquanto
(8) o Tridentino declara que a Egreja nada pode quanto á substancia dos sacramentos, mas se a
Egreja tivera recebido de Christo o poder de escolher em especie a materia e a forma dos sacramentos, podia mudal-as.
(b) Se Christo tivera deixado á Egreja o poder
1 S11are1, di sp. II, sect. 3; S. Alphonsus, n .
nis, th. 13; Tepe, n. 23 e seg.

1?. ;

dt' Augusti-

de determinar a materia e a forma dos sacramentos em especie, encontrar-se-hia na Escriptura ou
na Tradição algum vestígio d' este poder, mas não
apparece vestigio nenhum a tal respeito; logo.
84. 3 .º A segunda opinião. Segundo S. Boaventura Lu.uo os Salmanticenses e outros !, a mateo '
ria e' a forma
de alguns sacramentos nao
foram
determinadas em especie pelo mesmo Christo, mas
pela Egreja, com.º poder que d'Elle recebeu . . . "
(A) Em primeiro Jogar, em parte nenhuma se le,
nem na Escriptura, nem na Tradição, que o mesmo Christo determinasse, em especie, a ma teria ou a
forma da Confirmação, da Extrema-Unção, ou da
Ordem· e até Jnnocencio IV (in cap. Presbyter, de
'
.
sacr. iterandis)
suppõe manifestamente o contrario;
pois diz: «Donde acreditamos que se não foram
formas depois estabelecidas, bastaria dizer ªº. ordenando : sê sacerdotes, ou outras palavras eqmvalentes mas nos tempos seguintes a Egreja ordenou
'
as formas
que estão em uso)) 2 .
(B) Consta da historia que se deram mudanças
nas ma terias e f armas dos sacramentos, e na verdade, ainda mesmo em coisas que hoje a maior
parte dos theologos reputam essenciaes ..
(8) E assim v. gr. os theologos ens1.nam co~
mummente que as palavras ((signo te signo cruc1s
et confirmo te ... in nomine Pa tris » • • • são necessarias para a administração valida da Confirmação
na Egreja Latina; e na verdade, é certo que algu1
Salmantic. Cursus theol. mor. de Sacram. in genere, e.
IV, n. 48; Lngo, de Sacrament. in gen., disp. IV,_ sect. 5, n. 86 e
seg.; Hurter, Ordine, n. 712; Egger, n. 648; e muitos outros theologos quando faliam da Ordem.
.
2 Unde credimus quod nisi essent formae postea ~nventa~,
sufficeret ordinatori dicere : sis sacerdos, vel alia reqmpollentla
verBa, sed subsequentibus temporibus formas, quae servantur1 Eç-

çli1~ia

ordiní' vit ,

-~
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mas d'estas palavras não estiveram em uso por
muitos seculos, nem ainda agora são empregadas·
pelos Gregos t, e debalde os theologos torcem as
formulas antigas, para n'ellas encontra~em, ainda
mesmo quanto ao sentido, todas as palavras que
declaram essenciaes. Em segundo Jogar, no sacramento da Penitencia a forma deprecativa estava em
uso n'algumas egrejas Occidentaes, e a ainda mesmo agora é empregada entre os Orientaes, quando
dizem muitos que só a forma indicativa é valida na
egreja Romana. E pelo contrario ensina-se commummente, que na Extrema-Uncção só é valida a
forma deprecativa, e todavia é certo que em muitos
Rituaes antigos se encontra a forma absoluta, e n'outros uma forma inteiramente diversa d'aquella que
agora é empregada 2 • E assim a respeito dos outros.
(b) Tambem se dão egualmente algumas mudanças nas materias.
Quanto · á Confirmação ensina a Escriptura
que os Apostolas só usaram da imposição das
mãos; e depois accrescentou-se a uncção do chrisma, e hoje nos euchologios dos gregos não se encontra a mínima palavra sobre a imposição das
mãos. Quanto á Ordem, só a imposição das mãos
é apresentada na Escriptura como rito essencial, e
1 N'outros tempos o (Pontífice) dizia sómente estas palavras : •ln nomine P~tris et Filii, et Spiritús S ., pax tibi• como se
pode ver em Amalario ... os Gregios empregam esta forma: «Signaculum doni Spiriti'.is s.,, ... D' esta forma se aproxima a que
existe na ordem Gelasiana, e nos livros mais antigos dos sacramentos : «Signum Christi in vitam retemam. Amen». (Martene, de
Antiquis Eccl. Ritibus, lib. I, cap. I, art. 3). Vê outras formulas
em Chardon, ob. cit., Histoire du Sacr. de Confirmation, cap. I.
Quem ler attentamente estas obras, é obrigado a confessar ingenuamente que n'outros tempos se empregaram muitas formas que
hoje seriam commummente consideradas_ pelos theologos como
invalidas.
·
i
Cf. lvfartene, ob. cit lib . I, cap. 7, a. 3.
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ainda hoje é empregada entre os Orientaes, ao
passo gue pelo contrario o Decreto aos Armenios
abertamente declara: «Que o sexto sacramento da
Ordem, cuja materia é aquillo por cuja tradiçã~
se confere a Ordem, assim como o presbyterato e
dado, quando se toca o ca!ix com o vinho e a patena com o pão >i t.
Porisso, disputam acrimoniosamente os theologos qual seja a materia essencial d'este sacramen-'
to. D'estes factos deduz-se um duplo argumento:
(8) Effectuaram-se mudanças nas coisas que. hoje
são consideradas essenciaes, quanto ás matenas e
formas de alguns sacramentos; mas se Christo determinara em especie a materia e a forma dos sacramentos, não tiveram podido dar-se estas mudanças, sendo a Egreja guarda fiel dos ritos esse.nciaes, como consta do que diz respeito do Bapt1s•
mo e da Eucharistia ; logo.
(b) Além d'isto, se não se admittir q~e Christo
deixára á Egreja a faculdade de determmar em especie as materias e formas de alguns sacramentos, deveria dizer-segue, durante muitos seculos, alguns sacramentos foram invalidos, e tambem agora são invalidamente administrados entre os Gregos; o gue todavia ninguem pode admittir; logo.
(C) Nem obsta o Tridentino, que declara que a
Egreja não pode mudar a substancia dos sacramentos · porque nas ma terias e formas, são sómen'
'
. .
te substanciaes as coisas que o mesmo Chnsto mstituiu ; e na verdade se, como affirmamos, só de um
modo generico tivera determinado algumas formas
e materias · a substancia das mesmas não s.e muda

'

t

.

Sextum sacram. est Ordinis, cujus ma teria est i\lud per

cu\'!1s. traditionem confêrtur ordo, sicut presby!eratus trad1tur per

..

.:u 1c1s cum vmo, et patenae cum pane porrect1onem .

. '•.t
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por determinação especifica feita_pêla Egrej_a, com
tanto que se mantenha a significação genenca determinada ' por Christo.

Art. li. -Do ministro
85. Ministro é aquelle que em nome de Christo faz o rito sacramental e o confere aos homens.
E' duplo: ordinario, ou ministro de solemn~
dade, que foi especialmente consagrado para .ªd~i
nistrar os sacramentos ex offecio; extraordznarzo,
ou ministro de necessidade, aquelle que os administra por motivo de necessidade ou por privilegio
particular. Qual seja o ministro o~dinario ou extra,ordinario de cada sacramento, abaixo se declarara.
Aqui dissertaremos das qualidades e obrigações do
ministro.

Estas qualidades são a fé e a santidade, a intcncão e a attencão.
'

'

I. Da fé e santidade requeridas no ministro

86. Erros.

1

?o

seculo l~, ~~or oc:casião
das heresias dos Montamstas, Aggnpzno, Bispo de
Carthago, tinha decretado que to~os os herejes 9ue
voltassem ao seio da Egreja, deviam ser bapttsados realmente persuadido que o Baptismo conferíd~ sem fé -era invalido, e o seu modo de obrar
foi approvado por Tertuliano, Clemente. ·.Alex. e
Hyppolyto, assim como pelos tres conc1hos pro-

(A) Já cerca dos fins

s.

Thom . 3 p. q. 64, a. 5-6; Suare:;, disp. XII!, sect. -;i;
Salmantic. disp. V I. dub. 3 ; Droum, q. VII, cap. 2 i Fn:inret111 ,
ih. 15 i de Autrustinis1 th. 16,
1

'; j

rinciais,

Cathaglnense ( 2 I 8
2301 236) e Synnadense.

ou

2 2 2?)

Iconiense

(8) A mesma opinião seguiu o seu sucessor
). Cypriano (no século III),·· que confirmou a praxe
lo seu predecessor em tres concilios particulares ;
> seu erro foi defendido na Asia por Firmiliano, Bis·
)0 de Cesarêa, com alguns outros.
Os principais
trgumentos apresentados por S. Cy priano, eram
rês;

~;

.

(a) Fóra da Egreja não ha salvaç~o nenhuma,
por isso, não se dá a graça ; mas_os herejes estão
óra da Egreja; logo, não se lh((s dispensa graça ne1huma.
~

(b)' Ninguem dá o que não tem; mas os herejes
tão teem graça ; logo.

(e) A verdadeira fé é a condição necessária para
recepção dos sacramentos; mas os baptisados na
1eresia não teem a verdadeira fé; logo.
5. E5tevâo 1 .condemnou este erro, sem que, comudo, por motivo de prudencia, excommungara os Re1aptisantes; S. Cypriano resistiu por muito tem no,
lersuadido de que aquella questão era de materia dis·
iplinar; ha duvida, se, antes da sua morte, retracta·
a positivamente o seu erro ; S. Agostinho considera
5to como provavel. Mas seja o que fôr, elle coroou
, sua vida com o martyrio, e é honrado como Santo
1ela Egreja. Porém, os restantes Bispos de Africa,
oram de pouco a pçrnco abandonando o seu erro, se·
:undo o attesta S. Jeronymo 1 •
1

r. Das qualidades requeridas no ministro

§

337

.: .''

(C) Todavia, o mesmo erro foi renovado pelos
)onatistas (sec. IV), assim como pelos Walderises
1 Sobre esta controversia de S. Cypriano lê as Epístolas
0-86; S. AlliltJSf., de Baptismate, !, VI-Vil; Schwane, Controersia ele valore Baptismi. .• Munster, 1860; Hefele, Histoire des
:011ciles, vol. I, p. 98-117 ; Alzog, Clmrch History, § 8, 9 ; Frepcl, S. Cyprieu; L. Rivington, The primitive Chnrch , p. 77 e seg.
Theologia Dogmatica-Vol. V
72
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CAPITULO lV
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e Albigenses (sec. XIII) e por Wicleff (sec. XIV), os
quaes seguiram, além d'isto, que a probidade era ne·
cessária para a administração valida dos sacramen·
tos. Ao principio houve alguns Protestantes que ensi·
naram o mesmo erro, ·como foram os Anabaptistas ;
porém hoje, a maior parte d'elles, seguem n'este pon~
to a doutrina catholica.

um argument~ sómente negativo; porque em parte
nenhuma se le qu~ a fé ou o estado de graça se re·
quer para a adm1ntstração válida dos sacramentos.

87. These z.ª: Nem a fé nem a santidade
(ou estado de graça) se requer para a admi·
nistraçao valida dos sacramentos.
E' de f é, que a santidade não se requer para a
validade dos sacramentos em geral; pois diz o Trid.:
cSe al guem disser que o ministro que está em estado
de pecado mortal, com tanto qu e observe todas as
coisas essenciaes para fazer ou conferir o sacramento,
1
o não faz ou o não confere, seja anathema» (Sess.
VI, c. 13). E' egualmente de f é, que a fé não se re·
quer para a administração valida do Baptismo, como
consta do Tride ntino (Sess. VII, e. 4): «Se alguem
disser que o Baptismo, que tambem é dado pelos he·
rejes, em nome do Pae e do Filho e do Espirita San·
t<l, com intenção de fazer o que faz a Egreja, não é
verdadeiro Baptismo, seja anathema ~ 2 • E' todavia,
certo, que a fé não é necessária para a administração
valida dos outros sacramentos, exceptuando, contudo,
a Penitencia, a qual, fóra do caso de necessidade extrema, não é ministrada por um hereje, por falta de jurisdicção, como se prova no 'I'r. da Penit.

88. Prova-se.

(8) Pra dicção.

(a) Pela praxe da Egreja. Porquanto, tem sido
sempre consta~te na Egreja a praxe de não rebaptisar ~s que devidamente tinham sido baptisados pelos
her~Jes: consta do testemunho de S. Estevâo que
~p01a a ~ua decisão no costume universal: «N;da se
mnove, diz, e não se siga senão o que foi ensinado » t •
p~lo test.emunho de 5. Vicente L erin., qu e diz 2: « Agrip~
pmo, .Bispo de Carthago, foi o primeiro de todos os
m~rta1s que, cont~a o canon divino, contra a regra
umversal da EgreJa, contra o sentir de todos os sac:er?otes, ~ontra o costume e instituições dos nossos
ma10res, JUigava que se devia rebaptisar ~ ... ; pela
~esma confissã? de S . Cypriano, que não nega este
~ostume, mas Julgando que ele de modo nenhum se
funda .em razão legitima, respond e : «não se deve
prescrever por costume, mas deve vencer·se pela ra~ão»; do mesmo modo pela confissão de F ermiliano
iue. reconhece egualmente, que existia· aquele costu;ne_, _apesar de ac:escentar que ao costu~e deve pre·
.enr s~ a verdade , mas a praxe da Egrep universal,
~m c01s~s que pertencem á fé, corno no nosso caso,
~ue se hga com o dogma da validade do Baptism o e
:los out~os sacramentos conferidos sem fé, é um argu:n ento mdestructivel d~ verdade, como se disse no
'fract. das Fontes teologtcas (n. 2 3. 24 ).

(b)

(A) A Escriptura apresenta sobre êste ponto
~

'..',i qu is dixerit, ministrum in peccato mortali cxistentem,
modo omnia essentialia, quae ad sacr. conficiendum aut confe rendum pertinent , servaverit, non conficere aut co nferre sac., A. S.
2 Si quis dixerit Baptismum qu i etiam datnr ab haereticis,
in nomine Patris, et fi lii et Spi ritus S. cum intention e faciendi gt10d
J;icit .('.cclesia, l,lO"l esse verum B.aptismtltn~ A~ S,.
1

339

1

Pelos padres.

Os Padres,

.,

principalmente

Nihil in'novetur, ait nisi quod traditum est. Assim Cypr.

.•p. 74.
•

2

Agg ri.Pi.nus, Carthaginensis Ep. primus omnium mo rtacanonem, contra: nn iversa!is Ecde:;iae regú.-

111m, contra d 1vrnum
run! coulr~. .sensum

om i~rn m

ronsacerdotam, contra. morem ac
(:e1r1J#bM., , .CotJJ!JtM#IJJ'!'

:11~Ma n~aJormn 1cba11t11.z1i114 iir)); f:Sli ~
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CAPITULO IV

S. Agostinho, defensor invencível do dogma catholico
contra os Donatistas, não só affirmam esta verdade,
mas tambem a illustram com várias comparações;
assim como, dizem, a 5emente semeada com mãos
sujas, assim mesmo fructifica, e a agua que passa
por acqueductos de pedra, de ferro, ou outros de ~i
versa matéria, rega do mesmo modo, e o sello reg10,
quer seja de ferro quer de ouro, imprime a imagem
do rei, 1 e assim como o médico, ainda mesmo en·
fermo, pode curar os outros; assim do mesmo modo
os sacramentos podem causar validamente a graça,
mesmo que sejam conferido~ por um ministro mau.

DA

341:

CAlJSA DóS SACRAMENTOS

nenfe das suas gua.lidades, com tanto que seja movi·
Ia Pela causa prmc1pal; logo.
Nen~ r~pugna que Peus se sirva dó peccado't
~ara confer~r a gra_ça, porque o poder de conferir à
, raça ª?s. outrós, e como à gràça i:rratis lia
que
lode ex1st1r até me'sin'o n'os peccador~s.
'

ta

-~· _,

9o. Phese 2 ·ª: Para a administraçdo licita
los ~acramentos por officio requer•se «sub
1rav1» o estado de graça.

E' certo

t,

Raz. Theol.

(a) Pelas consequencias da opinião contrária:

é
de grande ponderação que se evitem duvidas ácerca
da validade dos sacramentos; mas se se requeresse
verdadeira fé e o estado de graça para ·a valida administração dos sacramentos, surgiriam duvidas e anciedades perpetuas sobre a validade dos sacramen~o~;
nã:o podendo ninguem saber com certeza, se o mm1stro está em estado de graça ou não; logo.

(h) Por outro lado, não repugn.a .que ~ m_au mi·
nistro confira a graç'a; porque o mm1stro e somente
causa instrumental da graça, mas a causa instrumental não obra por virtude propria, m~s p_or virtude da
causa principal, e produz o seu efeito, mdependentet
Assim S. A~ostinho: «Q~id tibi facit malus .m!nister, _ubi
bonus est Dominus? Non contammatur donum Chnsti, quia per
illum purus fluvius transit, et venit a~ fertile:n t~rram .. P~r lapideum canalem transít aqua ad areolas, 111 canalt lap1deo 111~11 generans; sed tamen hortís plurimum fructum. affert» (tract. 5 ~ n Joa.).
E noutro Jogar (contr. Cresconium) : .«1'.'J1h1I refert an lotts man.1bus semen jaciatur, ut fructum ferat: nih1! refert, quod lumen sohs
per coenosa diffundatur, ut splendeat»_. _Do mesmo _modo S .. Ore·
gar. Naz. (orat. 40 de Baptismo) : «N1 ~il retert an _s1g1llu'!1 sit fe~
reum vel aureum ·ut in cerâ figuram 1mpnmat: 1ta 111h1lo 111ag1s
refert quod Deus per bonum vel malum rninii;tnim dona suae gratiae laq,~iat!Jr»,
·
•;

(A) Escriptura,

(~) Já na Lei Antiga tinha sido dito aos Sâéer~
lotes· «Porque o~erecem o incenso do Senhor e os
>~fs ~e De~s, ponsso serão santos » 2; mas ~e para a
' açao .do mcenso <;>u do pão se requeria a santida.
I~ }e~~l, quanto 1!1a1s é necessária na oblação do sa•
;1nc10 e na ~dm1.nistração dos sacramentos da Lei
rnva a graça mtenor?
. (b)

Demais

d'i~so,

dize.se especialmente dos mi•

l~tros _da. Nova Lei: «~' preciso que o Bispo liãd

e~a cnmmoso, ~on~o dispensador de Deus» 3; n;es•
is palavras se md1ca que os dispensadores dos sa.
ramentos devem ser santos ou estar em estado de
·raça.

(8)

!tradição.

O Ritual Romano ('Pit. 1, 4) diz estas paiavras l
1
. U. ~· fham., 1 p. q. 64, a. 6; S. AÍphons l VI n 30
•e~. i,Konznf!s, 1241 e seg.; Marc. 1415 e seg. · L~hmk ~ 32 ·
~J{. '. Sabbettr, n. 637 e seg.
'
• •
e
.2 lnce11smn enim Domini et panes Dei offerunt et .d d
111cl13eru11t. L~ViJ- _XXI, 6. .
. ..
•
t e
irem. 7~~~1?.r~: Ep1scopum srne cnm1ne esse, sicut Dei dispensa~
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i .

cPosto que os sacramentos não possam ~e.r inqui~a·
dos pelos impios ; todavia, os que os adm1mstram, 1mpura e indignamente, iric?rr~m no reato de morte
eterna)) t • estas palavras md1cam na verdade claramente, q~ie os ministros que conferem os sacramentos em estado de pecado, pecam mortalmente.

(C) Razão 'f'heol.
Aquelle que administra os sacr~~1ei::tos em esta·
do de pecado mortal, comette u1!1~ I?Juna grave para
com Deus,· porque, em quanto é m~m1go de De~s _pe~
lo pecado, desempenha por offic10 a leg~çã<? d1vma,
para com Christo, porque tracta tambem md1gnamente a pessoa de Christo: finalment~ para com os sacramentos, que contamina, quat_lto.esta da sua _Parte, pro·
fanando com as suas mãos md1gnas as coisas sagra·
das e productivas da graça (S. Thomaz , 1. c. a. 6).

9 r.

Regras praticas:

(A) Quanto ao mínistro de necessidade.
Dissemos que aquelle que por officio ministra os
sacramentos em pecado mortal, pecca gravemente_;
mas é ponto controvertido, se pecca gravement_: o leigo ou sacerdote que confere o sacramento, nao ~or
officio mas por necessidade; v. gr., o que bC1pt1sa
sem c~rimonias em · caso de necessidade.

(a) S. Thomaz , Suarez e outros, negam-no mais
rovavelmente porque n'este caso o sacerdote ou . o
teigo não obra' como ministro consag~aqo por officio,
representando a Cristo, mas como n:m1stro que accode á necessidade de quem o recebe,
_
1 Etsi sacramenta ab impiis coin.quinari 11011 po.ssint · • • i~11·
pure tamen et indigne ea ministrantes tn reternre mortis reatiun m·

.;urrunt.

(b) 5. Ligorio e outros affirmam, provavelmente,
porque a obrigação de ministrar em .est~do de graça,
não deriva sómente da consagração do ministro, mas
da santidade dos sacramentos.
Uma e outra opinião é solidamente provavel;
porisso na praxe haverá pecado grave ou rião, s~gun
do o ministro que obra, acreditar que peca gravemetite ou não.
Todavia, segundo a opinião. de todos, é per acci·
dens excusado, o que, em tal caso, ou não pensa em
fazer acto de contricção, ou pensando n'elle, julga que
lhe falta o tempo.

e

(8) Quanto

á dispensação da Eucharistia.

. . (a) E) certo qúe aquelle que consagra a Eucha·
r1st1a em pecado mortal, pecca gravemente, mas é
ponto controvertido, se pecca gravemente o que dis·
pensa ou distribue a sagrada com munhão.
l~egam-nos com probabilidade Lugo e Vasquez,
potque n'esta acção o ministro não obra strictamente
em nome de Christo, nem instrumentalmente causa a
graça activamente, mas s.ó passivamente, fazendo o
que poderia fazer um instrumento inanimado.
Affirmam-no, porém, mais provavelmente, 5. Tho·
maz, Suares, S. Ligort'o, porque o sacerdote . ou dia..
cano que administrá a Eucharistia, é ministro por offi•
cio, e proximamente concorre para a santificação do
çommunicante.

··,.:

(b) Porisso, segundo S. L igorio, o sace rdote que
celebra missa em pecado mortal, co mmete quatro
peccados mortaes, a sater, consa g rand o indignamen·
te, ministrando indignamente a si mesmo a commu•
nhãcJ; recebendo-a indignamente, e ministrando-a indi·
gnamente a si indigno,
Porém, se dispensar a communhão aos outros 1
mais provavelmente não commette tantos peccados
quantas são as pessoas communicantes, porque n'est<li
caso ha uma acção moral, um convivio,
·

#

'. I
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Comtudo, segundo alguns graves theol?gos, mais
provavelmente commettem-se sómente dois pecados
mortais na Missa sacrilega, um consagrando, outro comungando, porisso que são sómente duas acções moralmente distinctas i.

(e) Tocar na Eucharistia por officio, em peccado

mortal, é sempre peccado grave, segundo ~lguns.; .~e
gundo outros é leve ; e segundo uma terceira opm1ao,
é grave se to~ar immediatamente a Eucharistia; leve,
se mediante o veu ou a pixide.
E' tambem duvidoso, se o diacono ou o sub·
diacono exercendo em pecado mortal a sua ordem,
pequem' gravemente. T~da:s estas opiniões são ser~a·
mente provaveis, e por isso mesn;io na praxe deve m·
vestigar-se o modo porque o pemtente formara a sua
consciencia.

93· (e)

Quanto d penitmcía.

Aquelle que ouve as confissões em pecado mor~
tal mas não absolve, com mais probabilidade pecca só
venialmente; mas o que absolve, com mais probabilida·
de commette tantos peccados mortais 1 quantas as pes·
so~s que absolve, porque cada uma das absol~ições
forma um juizo especial. Comtudo alguns, depo1_s do~
Salmanticenses 2, dizem que os peccados mortais S?·
mente se distinguem toties quoties o confessor, por diversas vezes, se sentar no tribunal da penitencia.
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nistrar os sacramentos, expõe-se ao perigo de administrar indignamente, e por muitas vezes, se não estiverem em estado de graça.

(h) . ~e alguem, que está em peccado mortal, dever admmtstrar, os sacramentos é primeiramente obrigado a fazer um acto de contricção perfeita, e, quando
se tracta da celebração da Missa, é obrigado a confessar-se, como se dirá no Trat. da Eucharistia (o. r39) ;
e até em todo o caso é mais seguro confessar-se se
houver opportunidade de o fazer i..
'

II. Da intenção que se requer no ministro
95.

.·~

2

Estado da questão. Inten ção em geral é o

~cto de vontade, tendente a algum fim ; e assim se distmgue da · a/tenção que é acto do intellecto.

. E' de fé, que se requer alguma intenção para a
validade do sacramento, como consta do Tridentino :
«Se alguem disser que nos ministros, quando fazem
?u conferem os sacramentos, se não requer ao menos
m_tenção de fazer o que faz a E~reja, seja anathema» 3
(Sess. VII, cap. r2). Porém a mtenção pode ser de
muitos modos :

(A) Em razão do fim, a intenção é. jocosa, exter·
na ou interna:
-·-:·;

94 . (0)

Corollarios.

(a) S egundo S. Ligorio, e a maior parte dos theo· ·
logos, todos os sacerdotes que teem cura d'almas, são
obrigados a permanecer habitualmente em estado de
graça; porquanto, devendo muitíssimas vezes admi·
1

2

~·
11

1,

i'I

n

-

.1

Assim, entre outros, Lugo, Lelunkulh , n. 35.
De Censuris, e. l, n. 182,

1
'l~acerdos el'go, si fuerit peccati mortalis sibi conscius
(quod absit), ad sacramentorum administrationem non audeat ac·
ced.~re, nisi pril!s co'.de pOel_liteat: sed si habeat copiam confes·
s~ru, et tempons loc1que ratio ferat, convenif confi teri». (Rituale ,
tit. l, n. 4.).

S. T~om._ 3 p. q, ·64, a. 8-10; ~uarez, disp. XIII, sect.
2~3; SalmantLc. d-1sp. yu, dttb. 2 ; Drouzn, q. V!!, e. 3; Billuart1
d1sp. V, a. 7 ; Franze/Ln, th. 16·17; de Augustinis, th. 17,
3
Si quis dixerit in ministris, dum sacramenta conficiunt et
cou!ernnt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Eccles1a1 A. S.

' 1

2
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(a) jocosa ou mimica é aquella pela qual o
nistro, quer externa quer internamente, simula a admi·
nistração do sacramento, como o costumam fazer os
histriões.

tes, e sem ser. retratada, comtudo, nem persevera no
acto ne~ na virtude; como é, por exemplo, a intenção
do embnagado, que antes da embriaguez teve a intenção de fazer sacramento;

(b) Externa, é aquela pela qual o ministro faz
ser.i amente o rito sacramental, apesar de interformente não querer fazer um rito sagrado nem conferir a
graça.

(d)' a interpretativa, é aquella que de facto qualquer nunca teve, mas tel-a-hia, se pensasse em fazer
a acção.
(C) Em razão do é/feito querido, a intenção

(e) Interna, é

aquella pela qual o ministro, não só
exterior mas interiormente, quer fazer o que faz a
Egreja. Mas não é necessário que o ministro intente,
directa e explicitamente, fazer o sacramento, basta que
queira fazer o rito sagrado ou religioso ; nem se re·
quer que queira fazer o que faz a Egreja Romana,
mas o que faz a verdadeira Egreja, seja ella qual fôr,
ou ainda mesmo d'um modo geral a Religião que usa
um tal rito; nem é necessário que creia no effeito do
sacramento 1• Porisso, até mesmo um hereje ou pagão,
pode ter uma tal intenção interna.

(B) Em razão de modo, a intenção é actual, vir·
tual, habitual, interpretativa:
(a) actual, é quando alguem fazenfo um sacra~
mento, quer administral ·o em acto ;

(b) vírtual, quando persevera a: intenção que se
teve antes, posto que d'ella se não cogite no acto;
(e) a habitual; e aquela que, posto que havida an·
· 1 Realni.ente a S. C. do ófficio interrogada «titntm baptismús
ab illis haereticis administratus sit dubius pro pter defectum inten·

tionis fac1endi qnod voluit Christns, si exp re ss~ declaratum ffferit
a ministro, antequ am b aptizet, b aph smtu~1 nullum habere effectum in ani má», respond eu «negative, . qn1e . non. obs~ante err~re
quad effectus baptismi, non excluditur 111tentt~ fac1end1 quo fac1et
Ecclesia. (Nos Collectanea, S. C. d e Prop. f1de, Roma::, 1893, n.

539l·

.

é:

(a) absoluta, quando o effeito do sacramento não
depende de condição nenhuma ;
·

(b) condicionada, quando depende da condição
que deve cumprir-se.
(0) Em razão do sujeito, a intenção é:
(a) determinada, quando a vontade é levada para
pessoa ou materia certa e definida :

(b) inde(ermi'}a_da, quando é levada para materia
ou pessoas msuffic1entemente determinadas, v. gr.
absolvo quatro das pessoas presentes.
Posto isto, in:restigaremos, qual a intenção que se
requer para a validade dos sacramentos.
96. 1'hese r.ª: Para a validade dos sacramentos requer-se intenção verdadeiramente
inte1·na de fazer o que faz a Egreja, e porisso, não basta a intenção jocosa ou externa.

E'_ de fé, co~tra Luthero e muitos protestantes,
que 1:1ªº bast: a mtenção jocosa, segundo o Trid. acima citado, n. 95; admite-se mais provavelmente contra Catharino, Drouin e alguns outros teologos que
não basta a intenção externa.
'
97·
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(A) Pell E.st;r'if>tura, os que administram os sacramentos não são meros instrumentos passivos, mas
ministros de Ch.risto, que obram em .seu nome e com?
seus legados: «Assim devemos ser Julgados como. rn~
nistros de Orísto e dispensadores. dos seus m1st~
rios» t • «fazei isto em minha mernona~ 2 ; o que mais
claraní~nte st vê ainda no sacramento da Penitencia,
em que os sacerdotes são juízes; mas os ministros
não podem obr~r em nome de Christ?, e como seu~
legados, se só Jocosamente fazem.º n.to ~acrament~l,
assim v. gr. ~brariam d'uma maneira mteiramente invalida os ministros d'um rei, se desempenhassem a
sua missão, rão séria, mas jocosamente; logo.

(B)

'fr~d.

(a} Segtmdo o 1'ridentino acima citado, para o
valor do sacnmento, requer-se a intenção de fazer o
que faz a Eg reja ; mas a Egreja com certeza que não
tem intenção de gracejar; logo.

(b) Segundo o Prid., é, tambem invalida a ab·
s0lvição, dad a por um sacerdote que ~ão tem intenção
de obrar seriamente e absolve verdadeiramente. (Sess.
.XIV, cap. 16.)
Nem pode objectar-se o facto de S. qenesio, o
qual foi bapfaado mimi~amente, ou es meninos _baptisados por S. Athanasto quando se anda~am d1~er
tindo porque1 se o que narra é verdade, num e no~
tro c~so, o b~ptismo foi tido por valid_o, porgue não t1·
nba faltado aintenção sincera de bapt1srno, amda mes·
mo quando andavam brincando.

98. Prou. a segunda f!arte. Os theologos que corn.
.
batemos, argamentam ãss1m:

349

(a) Os sacerdotes na administração dos sacramentos nada . mais são senão ministros ou legados de
Christo, nem verdadeiramente produzem a graça, mas
põem sómente a acção, da qual, positis ponendis, se
segue necessáriamente a graça; mas o ministro e o legado, com tanto que ponham seriamente o acto externo, obram validamente, diga-se o que se disser da sua
intenção; e assim como aquelle que chega o lume á
estôpa, ainda que dissesse lá para comsigo: «não ·quero que o fôgo queime esta estôpa«, não impediria que
elle produzisse o seu effeito, assim como tambem o
juiz, que com seriedade pronunciou externamente a
sentença, não pode impedir o seu effeito, dizendo lá
para si: «não q nero dar a sentença» ; assim do mesmo
modo aquêlle que põe sériamente a materia e a forma
do sacramento, não obstante dizer interiormente: «não
quero conferir a graça», não pode embaraçar que de
facto se confira a graça; logo.

~·'

(b) Além d'isso, Christo, instituindo os sacramentos, teve em vista a tranquillidade e a paz dos fieis ;
mas se o valor dos sacramentos dependesse da intenção interior do ministro, nunca ou raras vezes poderiam es'tar seguros ; logo 1•
99. Não obstante todas estas coisas, é mais provavel que não baste a intenção externa; porquanto,

(a) Por Alexandre VIII foi condemnada a· proposição : .«Tem valor o Baptismo conferido pelo ministro que observa o rito externo e a forma de baptismo, mas que no interior do seu coração resolve: Não
tenho intenção de fazer o que faz a Egreja» 2. Nem é
provavel que com esta condemnação fôra proscripto
sómente o erro de Luthero, já sufficientemente condemnado pelo 'frldentino; mas, como o julga Bento

..

~

1

Cfr. DrouiTI, q. VII, e. 3, sect. 2 § 2.
Valet baptismus collatus a min istro, qui onmem ritum externam formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo
rc:>olvit : 11011 intendo quod facit Ecclesia.
2

1

S!c nós existimel: hónio, ut ministros Christl, et dispensá·

tores mysterionm Dei. I Cor. IV, l.
2

lioc fade in meam commeniorationem. Luc. XXII, 19.
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CAPITULO IV

XIV,

t foi infligida uma grave ferida á mesmissima
opinião dos adversários.

(b) Nem tem valor o primeiro argumento acima
referido ; porque, os s<cicerdotes são ministros anima·
dos e livres dos sacramentos, e, requerendo-se, segundo o Florentino, alem da materia e da forma, a intenção do ministro, a confecção do sacramento depende
da sua vontade livre ; nem vale por tanto a comparação com as causas naturaes, as quaes, contendo em si
mesmas as virtudes de obrar, independentemente de
qualquer intenção, produzem o seu effeito logo que são
a pplicadas.
(e) Nem tem valor o segundo ar%"umento, por
isso que se encontram poucos ministros por tal modo
perversos que cohibam interiormente a sua intenção ;
porém, se assim algumas vezes ac0ntecer, Deus pro·
verá d' outro modo á salvação dos fieis, quer concedendo a graça por outros sacramentos, quer a graça da
contricção perfeita.
Portanto, na praxe, se constar da falta da intenção interior, devetn segunda vez aplicar-se os sacra·
mentos sub conditione, quando urgir necessidade, do
melhor modo que pudér ser ; porém, se a coisa soffrer
delongas, interrogue-se o oraculo da Santa Sé.
mo. Phese 2.": Para a validade do sacramento requer-se e basta que haja no minis•
tro a intenção virtual, e nem basta a interpretativa ou habitual.

E' certo.

(A) Não se requer a intenção actual posto que
deve inteiramente persuadir-se, mas basta a virtual.
Porquanto, basta aquella intenção que influe verdadei·
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ramente no acto, e o torna humano; mas a intenção
virtual, que persevera verdadeiramente, influe no acto,
e basta nos contractos humanos; logo. Por outro lado,
a intenção actual seria nimiamente ardua, em razão
das divagações da mente, quê algumas vezes accommettem ainda mesmo os varões piedosos ; mas Christo
não quiz que a validade do sacramento dependesse
de coisa nirniamente ardua; logo.

(8) Não basta a habitual ou interpretativa; porque para o valor dos sacramentos requer·se à intenção
que verdadeiramente influe no acto; mas a intenção
interpretativa não existe nunca, e por isso, nunca pode
influir no sacramento; porém, a habitual existe, sim,
mas não persevera, e porisso não pode influir no sacramento; v. gr. ninguem ~irá que a intenção habitual,
que existe no ebrio ou no que está dormindo, basta
para o ac.to humano.
N. B. Segundo alguns, basta a intenção habitual ;
porém, estes sob o nome de intenção habitual entendem
a que chamamos virtual.
·
ror. Phese ;.ª: A intenção condicionada
não invalida o sacramento, quando não sus·
pende o seu effeito; invalida-o porém se deixa o eifeito suspenso.
Notamos que a intenção absoluta é certamente
valida; posto isto,

(A) Prov. a primeira parte. A intenção condi·
cionada do primeiro genero, como é geralmente a in·
tenção de preterito ou de presente, v. gr. se tu não és
baptisado, eu te baptiso, é equivalente á intenção absoluta, porque, em vista do que fica dicto não deixa
incerto o e.ffeito do sacramento; mas a intenção equivalente á intenção absoluta é, com certeza, valida ;
Jogo,
.
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Comtudo seria duvidosa a forma: «se tu és pre·
destinado, eu te baptiso» ; porque a predestinaç~o n~o
cahe sob o conhecimento humano e torna o efeito mcerto.

vo omnes hic stantes»; mas é invalida esta: «Ego
absolvo tres ex hic stantibus>>.
Corollario: Se o ministro tem duas intenções
contrarias uma á outra, deve tomar-se em consideração aquella que, consideradas todas as circumstancias, é a pr-incipal e predominante, v. gr.
se alguem disser «quero baptisar mas não quero
fazer o que faz a Egreja Romana>>; pode suppôrse que prevalece a intenção de baptisar, e porisso
que o baptismo é valido; mas não seria assim, se
prevalecesse com certeza a intenção contraria.

352

(B) Prova-se a segunda parte. Com a intenção
do segundo genero, como é, geralmente, a intenção
de futuro, o sacramento não pode valer, nem no instante em que é conferido, porque segundo o que fica
dicto a intenção deixa o efeito suspenso (v. gr. se res·
tituires dentro d'um mez eu absolvo te), nem no tempo em que se cumpre a condição; porque n'este_ caso
não existe mais o sacramento (v. gr. no caso citado
quando se fez a restituição, a absolvição já se des.si·
pou) ; logo, é invalido o sacramento com uma tal mtenção. Exceptua-se o caso do matrimonio, porque o
matrimonio como contracto segue as leis do contracto,
e vale com a condição suspensiva, logo que a condi·
ção se cumpra.
Pelo que respeita a licitude, não é licito. accrescentar a condição sem causa grave; a ma10r parte das vezes convem exprimi-la por palavras, e até
n'alguns casos é prescripto pelo Ritual como se expo-rá quando fallarmos de cada um dos sacramentos.
102.

'f'hese 4.ª: A intenção deve ser deter-

minada a pessoa certa ou a materia certa.
E' certo.
Porquanto, os sacramentos nã~ se fazem em
geral, mas em concreto ; por~m, nao podem fazer-se em concreto, se não tiver intenção de ~onsagrar
uma tal materia em particular, ou de b~pt1sa~ uma
tal pessoa; logo. Basta, porem,, que a mte?çao seja dirigida á pessoa pr~sente, se1a el~a qual for. Porjsso, é valida a absolvição dada ~ss1m : «Ego absol·,

·'

III. Da attenção
103. Attenção é a applicação voluntaria da mente áquillo que se está fazendo. E' de dois modos :
1.º interna, isto é, aquella que foi definida; 2.º externa, isto é, a que exclue toda a acção externa pbisicamente impossível com a attenção interna.
Para a validade do sacramento não se requer
attenção senão a que fôr bastante para a applicação devida da materia e da fórma. A razão é porque se não requer a attenção actual para um acto
verdadeiramente humano.
Requer-se, comtudo", para a licitude, e toda a
distracção voluntaria, em si ou na causa, na confecção do sacramento, é peccado venial, e maior
do que a distracção na oração" simples; e até mesmo, segundo a opinião mais provavel, é peccado
mortal na propria consagração da Eucharistia se
fôr inteiramente deliberada, em razão da rever'enda especial devida a tão grande sacramento. Além
d'isto, segundo a opinião de todos, se a distracção
voluntaria fór tamanha que expozesse o ministro
no perigo de errar gravemente na applicação da
muleria e da forma, seria peccado mortal.
Thcologiu Dogmutica-Yol. 5. 0
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II. Das obrigações do ministro

(B) Accresce a auctoridade do Tridentino t: «Foi
ordenado por mandado divino a todos aquelles a
quem foi confiada a cura d'almas, que apascentem
as suas ovelhas. . . com a administração dos sa·
cramentos ».
105. 2.º Regras praticas.
(A) Em caso de necessidade extrema isto é
.
'
'
. q~an d o ~ prox1mo
versa em perigo de condemnaçao se n~o; receber os sacramentos, os pastores e
outro.s m~mstros por officio, são obrigados «sub
gra~z».' amda mesmo com perigo da propria vida,
a mm1~trar os sacramentos necessarios, v, gr.,
o Bap~1smo. Par,a se dar uma tal obrigação, é necessano que ha1a esperança moralmente certa de
chegar ao pé do moribundo e de lhe administrar
os sacramentos antes de fallecer. A razão é porque «O bom pastor dá a sua alma pelas suas ovel~~s» ~. Por esta razão, em tempo de peste, não é
hCito ao pastor o abandonar o seu rebanho, ainda
~esmo que se faça substituir por outro sacerdote
I~~neo, como o declarou a S. Congregação do Conczlzo, em 1 576 3 •
(B) Er:i caso de necessidade grave, isto é, quando o prox1mo, sem.º sacramento, só difficilmente
pôde e_scapar.ao pengo de co.nde~nação, os)ninis~ros sao obrigados ex ofjiczo, ainda mesmo com
mcommodo grave,.ª ministrar os sacramentos, v.
gr.,. quando os fieis se vêem trabalhados por enfermidade grave, quando são qbrigados a receber
os sacramentos, ou se encontram em lucta com

1. DA OBRIGACÁO DE MINISTRAR OS SACRAMENTOS
'
AOS DIGNOS l

104.

355

CAPITULO lV

Principio : Os Pastores e outros ministros <cex officion, como coadjuctores ou presb.rte1~os
assistentes são «sub gravÍ>>, obrigados por Justiça
a ministr~r os sacramentos aos seus subditos que
rasoavelmente os pedem, por si ou por outra pessoa
idonea.
E' certo.
(A). Pois todos estes, por urr: quasi con~racto,
são obrigados a procurar a salvaçao e o bem d aquelles de quem recebem o sustento: mas o bem das
almas procura-se especialmente pelos sacramentos;
logo.
.
Esta obrigação persevera, na verdade, amda
mesmo que os fieis, por negligencia, não sustentem o seu pastor: porquanto, além do contracto
com ·os fieis, ha um outro contracto com a Egreja : porisso mesmo que ella confere alguns. munus a
um sacerdote, o mesmo sacerdote se obriga a desempenhar os munus d'este offici~. Porém, se os
fieis faltarem ao seu dever, nem ponsso o sacerdote
fica livre das .suas obrigações, mas deve reccorrer
ao Bispo, o qual segundo a sua prudencia dissol2
verá ou não o quasi contracto •
i. 0

1 S. Alphonsus, 1. VI, 1:1 • 58; Konings, n . 1 225 e seg ·.;
Lehmkuhl n . 36 e seg . ; Sabett1, n . 639 e seg ·
.
2
«Fama fert (qure utinam !nani_s men_da xque slt !) nonnul-

lis in locis inveniri sa~er~otes qm,_ ub1 grav1s culpa ~on api:aret,
sacramentalis aholuuoms beneficrnm denegant fid eh?us qu.1 nolint collectis stipem dare, ad quam sub p~ccato grav1 tene:1 __1.,on
constet; imo etiam (quod longe detestab1hus est) regrotanubus ~e
morti proxirnis ads1stere ac sacra~ei:ita prrebere recus~nt ._ V1x
anirnurn inducere possurnus, u~ _qm_dpiam ~am atrox et 1'.1d1gnum
de ecclesia.rum nostrarurn nun1stns susp1cemur" (Cone· Balt .
III, n. 2~p).
·
,

•'

1
, ,
Pra::cepto divmo manda tum est omnibus quibus anirnarum
'"'ura cornm1ssa. est, oves suas .. ., Sacramentorum administratione pa~cere . Tr1dent., ses~. XXIII, cap. J de Reformar.
X,
•
Bonus pastor ammam suam dat pro ovibus suís. JoCI.
11

3

Ap. Bened ; XIV1 De Synodo, liv. XIII, e . 19, n. ~ .
,. 1
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grave tentação, que difficilmente se póde - vencer
sem a recepção do sacramento.
(C) Finalmente, os mesmos ministros s~o obrigados a ministrar os sacramentos aos subd1tos, no
caso de necessidade commum, ou quando o reclama a verdadeira utilidade; mas' a isto não são obrigados sob grave incommodo. Tens, porém, exemplo de verdadeira utilida?e, quand.o occorr~ festa
solemne, ou ha a lucrar mdulgencia plenana, ou,
n'uma palavra, todas as vezes que os fieis rasoavelmente os pedem, em razão do seu aproveitamento conveniente.
Peccariam, porisso mesmo, gravemente os ministros ex officio, se declarassem que não querem
oÚvir as confissões senão em poucos dias determinados do mez.
Peccariam, todavia, venialmente aquelles que,
uma ou duas vezes, negassem o,s sacramentos, fóra do caso d~ necessidade, porque é facil de raparar o damno causado.
Peccam tambem gravemente aquelles que se
mostram difficeis e morosos na administração dos
sacramentos; porque; assim, os fieis se afastam da
pratica dos sacramentos, e podsso, na praxe; equivale a negal-os.
(0) Porém, se se tracta de sacerdotes que não
tcem a seu cargo a cura d'almas, são na verdade
obrigados, á falta de ministr~s por officio, a ministrar os sacramentos necessanos em caso de necessidade extrema, e ainda mesmo com perigo de vida,
mas sómente por motivo de caridade, como n'outra parte se diz.

b~ CAUSA DOS SACRAMENTOS

.)·i5' 7

II. Da obrigação de negar os sàcramentcs
aos indignos -t
.
1 06

· Advertencias prévias.
.~ (A) Os peccadores que são indignos da recepçao dos sacra.mentas, podem ser notorios ou occultos. Os noto~ws ou publicas são de duas especies ~'
~·
(a). noto~ ws pornotorzedade de direito são aquelles CUJOS crimes são judicialmente manlfestos quer
pela sua confis~ão jurídica, quer pelo depoi~ento
das testemu~1has ou pela sentença do juiz;
(b) .noto.nos de notoriedade de facto, são aquelles, .cuio cr:me não pôde occultar-se por nenhuma
, terg1versaç~o, v. gr.' quando foi commettido em
-presença ~ uma parte notavel da communidade.
Occ~ltos sao ~quelles, cuja. indignidade só de poucos, e co_n?ec1da, de maneira que pôde subtrahirse a noticia da communidade.
(8) Além d'isso, os peccadores pódem pedir
os sacramentos, ou publicamente, em pres·ença do
povo, ou occultamente, só em presença do ministro
ou de outras poucas pessoas, cuja razão é tida em
nenhuma ~onta, como são as creancinhas.
107 · '· ~uanfo ao~ peccaõores.publicos.
Ao peccador publzco, quer peça publica, quer occultamente, devem regularmente negar-se os sacramentos, a não dar signaes sujficientes de conversão
ou remover o escandalo.
'
Entre os peccadores publicas indica .o Ritual
os excommungados, os interdictos, as meretrizes,
os amancebados, os usurarios, os magos, os blasphemos, n'uma palavra, todos aquelles que deram
escandalo grave á communidade._
1 Cf. S · Alphonsus, 1. VI, n. 43 e seg . · Koni~ s n 12 8
e seg ; Ma rc, n. 1423 e seg . ; Lehrnk, n . 38 ~ seg . · ~dbetti 1~
_
'
, ·
G142 e seg .
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CAPITULO IV

Quanto aos signaes dé conversão, são diversos
segundo as diversas circunstancias; se houver occasião proxima notoria de peccado, deve primeiramente abandonar-se; assim como tambem, se houver alguma restituição a fazer; aliás, para reparar
ó escandalo, basta geralmente a confissão feita em
Egreja publica, á vista de muitas pessoas circunstantes; porque n'este caso a coisa torna-se logo conhecida por muitas pessoas.
A razão d'este principio é
(a) a auctoridade da Escriptura: «Não q ueiraes
dar o santo aos cães, nem lanceis as vossas pedras
preciosas aos porcos» '· Mas estas palavras, segundo os Padres, designam figurativamente os peccadores indignos.
(h) Além d'isto exige a . virtude de fidelidade,
que os ministros dos sacramentos os confiram com
. prudencia; «O que deseja nos Dispensadores é que
elles se achem fieis» ~ ; e na verdade, não é sabia,
nem prudente, aquelle que sem motivo ministra os
sacramentos aos indignos
Do mesmo modo exige a virtude da religião,
que as coisas sagradas não se exponham á profanação; e a virtude da caridade exige que o ministro não coopere para a recepção indigna do sacramento, nem para o escandalo que d'ahi resulta para
os fieis; por outro lado, não se offende a fama do
proximo, tendo-a elle perdido pelo peccado publico.
(a) Diz-se regularmente, porque, em primeiro
logar, o sacramento da Penitencia deve concederse a todos, até mes:no aos peccadores notorios,se
t
Nolite dare sanctum canibus, negue mittatis margaritas
vestras ante porcos. Matt. VII, 6.
. .
2
Hic jam qureritur inter dispensatores ut fidelis quis mveniatur . 1 Cor. IV, 2.
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verdadeiramente se acharem contrictos ; porque
este ~acramento foi instituído para os peccadores.
O mesmo pode e deve dizer-se da Extrema- Uncção, quando o moribundo não pode confessar os
seus peccados.
·
Além d'isso, permitte-se algumas vezes o Matrimonio aos peccadores publicas, v. gr. aos herejes para precaver os males que podiam surgir de lhe
ser negado, principalmente sendo os contrahentes
os ministros d'este sacramento, e porisso mesmo é
menor a cooperação do sacerdote.
(h) Se o crime fôr conhecido de muitas pessoas
presentes, sem todavia ser notorio, não devem negar-se os sacramentos.
O mesmo pode dizer-se, se o crime fôr notorio n'algum logar, mas não onde o peccador pede,
a não se prever que a noticia da indignidade ha-de
chegar brevemente áqL1elle logar.
A razão é porque, n'este duplo caso, não consta da notoriedade do crime ; porém, na duvida
odiosa sunt restríngenda, e deve manter-se a fama
do proximo.
(C) Porém, se o crime fôr nótorio, e a penitencia duvidosa, deve differir-se geralmente a sagrada communhão, para não se dar escandalo.
(d) Finalmente, quando se negam publicamente
·os sacramentos, deve usar-se da maxima prudencia, nem se 4eve manifestar publicamente a razão
da recusa, para que o peccador se não considere
·injustamente diffamado e chame o ministro aos
tribunaes.

2.º (Juaqfo aos peccadores occu/fos.
(A) Ao peccador occulto, que pede occultamente,

I08.

devem, regularmente, negar-se os sacramentos. Esta regra está estabelecida no Ritual : « Repilla, po-
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CAPITULO IV

rém, os peccadores occultos, se occultamente pedirem, e conhecer que não estão emendados» 1..
A razão d'isto é, porque, segundo o que fica
dito, os sacramentos não podem conferir-se aos in. dignos, a não haver para isso uma razão gravíssima; mas n'este caso não ha razão, pedindo o peccador occultamente, e não podendo ser diffamado
pela recusa; logo.
Exceptua-se a caso de ter sido conhecida a indignidade do penitente pela confissão sacramental,
para que a eonfissão se não torne por isso odiosa.
(B) Ao peccador occulto, que pede publicamente, não devem regularmente negar-se os sacramentos. Consta
· (a) do exemplo de Christo, que não repelliu da
communhão a Judas, por ser peccador occulto;
(b) da praxe da Egreja, consignada no Ritual 2 ;
(C) da raz. theol.; porquanto, deve tolerar-se
aquillo que exige o bem publico; mas o bem publico exige que não sejam diffamados os peccadores occultos, e que as pessoas piedosas se não affastem dos sacramentos; e na verdade alguns receariam aproximar-se d'elles, se soubessem, que,
por motivo de boatos vãos e falsos testemunhos
ou pela malicia dos sacerdotes, podiam algumas
vezes ser-lhes negados os sacramentos.
Exceptua-se comtudo o sacramento da ordem,
do qual, em razão do bem publico deve ser repellido o indigno, ainda mesmo occulto, como ensina
S. Affonso (n. 52) depois de S. Thomaz (suppl. q.
3 5, a. 4 ad 3.)

3b I

109. Corollario.
(A) Se algum peccador ameaçar de morte o
sacerdote que nega com justiça o sacràmento en.
.
'
sma-se mais commummente com S. Ajfonso (n. 49)
qu.e não é licito administrar o sacramento para
evitar a morte; porquanto, a razão porque o sacramento se pode administrar ao peccador occulto,
isto é, promover o bem publico ou evitar o escandalo, não se dá n'este e.aso; e porisso não é licito
concorrer para uma profanação. ·
Comtudo alguns poucos theologos seguem a
opinião contraria, com tanto que o sacramento não
seja pedido em . odio á fé ou despreso da reli·
gião.
. · (B) Pertencem tambem para aqui as coi!>as que
dizem respeito á simulação ou dissimulação dos sarnentos, fazendo-se isto muitas vezes para acautelar a recepção indigna.
(a) Simula-se o sacramento, quando, na sua administração ou confecção scientemente, se omitte a
parte essencial ou falta a intenção interior, de maneira que o sacramento se torna invalido.
E, na verdade, nunca é licito simular o sacramento, quer formalmente com intenção de enganar, quer materialmente, em razão do medo ou de
outro motivo, v. gr. para s;e não conferir o sacramento a um indigno : pois foi condemnada por
Innocencio XI a . seguinte proposição: ((O medo
grave urgente é motivo para simular a administração do sacramento»t. Porque uma tal simulação é
mentira sacrílega, gravemente nociva ao proximo,
se o suscipiente não for indigno, e, quando se trata

1 Occultos vero peccatores, si occulte petant, et eos n6n
emendatos noverit, repellat.
2
«Üccultos vero peccatores, si occulte petant, et non eos
emendatos agnoverit, repellat; non autem si publice petant, et sine
scandalo ipsos p~reterire nequeat». (Ritual e, tit. IV, n. q . )

1 Urgens metus gravis est causa sacramenti administrationem simulandi.
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da Eucharistia, exp6e os fieis ao perigo ?a idolatria.
Porisso, aquelle que simula a consagração, pecca mais gravemente do que aquelle que consagra
indignamente; pecca egualmente aq~elle que .dá a .
hostia não consagrada , porque expoe os fieis ao
perigo da idolatria.
Mas não peccaria aquelle que, por uma causa
grave, não désse a parücula s.ag~ada, mas a pozesse na pixide, posto que ranss1mamente convem
fazer isto.
(b) Dissimula-se o;_s~cramento, quando .se f~z
alguma acção para dtssmmlar a mesma negaçao
do .sacramento, v. gr. quando se rezam preces sobre o penitente, para que se não manifeste aos_m~
tros a recusa da absolvição. E' licita uma tal d1ss1mulação, fora do despreso e .do escandalo, e por
motivo grave .
Porisso, não pecca aquelle que, perturbado _com
medo grave, faz a celebração exterior do ~atnmo
nio, posto que não dê o consentimento mtern~;
pois faltando o consentimento, nem ha _m~tena
nem forma, e . por conseguinte antes se d1ss1mula
do que se simula o sacramento.

CAPITULO V

no suJelto ao sacramento
Art. 1. Das disposições do sujeito
11 o. 1.º

t

Para a validade. Desde já diremos que

fo se requer disposição nenhuma nas creancinhas
l nos que são perpetuamente dementes, para vali:tmente receberem os racramentos de que são ca:tzes, a saber: o Baptismo, a Confirmação, a Euiaristia e a Ordem 2 • Suppomos além d'isso que
Baptismo é a porta de todos os sacramentos, coo abaixo se provará, e porisso, nenhum sacraento pode validamente receber-se, antes da im·essão do caracter baptismal. Posto isto.
(A) Para a recepção valida do sacramento, exptuando comtudo a Eucharistia, requer-se nos

.

.'' I ;

...
. ... . ..
'

...

Cf. S. Alphons . !. VI, n. 78 e se!? . ; Billuart, diss. VI, a.
Ko111ngs, n. 1238 e seg.; Marc. n. 14.n e seg.; Lehmk. n. 47
1eg.; Sabetti, n. 645 e seg.; Ballerini-Palmieri, n. 67.
2 E', com effeito, valida a ordenação d'um menino ou d'um
JCO ; mas não são obrigados ao officio divino, nem á vida celitaria; quando atting.em os deseseis annos de edade, dá-se-lhes a
:olha e se quizerem guardar castidade admittem-se ao exercício
ordem; se não quizerem, podem viver como os leigos. (Const.
•ned . X IV. Eo quamvis, 4 de maio 1745) .
• t.

i
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DO SUJElTO DO SACRAMENTO

V

adultos a intenção interna de o receber como coisa
sagrada.
Nem basta, segundo os theologos a intenção
como que neutral, pela qual alguem nem consente
nem dissente, mas requer-se intenção verdadeira e
e determinada.
Prova-se.
(a) Innocencio III declara positivamente que se
requer intenção verdadeira e interna 1 : «Aquelle
que nunca consente, mas contradiz inteiramente,
nem recebe a coisa (isto é, a graça) nem o caracter do sacramento». O que demonstra a these directamente para o Baptismo, analogicamente para
os outros sacramentos, havendo a mesma razão
para todos.
.
(b) A razão d'isto é porque a vontade de Chnsto assim o quer; mas era inteiramente conveniente que Christo exigisse uma tal condição; porque,
d' uma parte, os sacramentos impõem obrigações, e
da outra, conferem a graça ; mas não é conveniente que o adulto receba as obrigações ou a graça
sem o seu propcio consentimento ; logo. Dize-se,
((exceptuada a Eucharistia», porque este sacramento consiste n'uma coisa permanente, e porisso mesmo recebe-se verdadeiramente, independentemente de qualquer intenção: sómente se pergunta, se a
recepção da Eucharistia sem consentimento, v. gr.
por um demente, é fructuosa ou não ; é provavel
a opinião affirmativa, quando o que a recebe está
em estado de graça, porque n'este caso nada embaraça que receba augmento de graça.
(8) A intenção que se requer é diversa para os
diversos sacramentos .
t Qui nunquam consentit sed penitus _contr_a~icit, nec re.m
(i. e. gratiam) nec characterem sacrament1 susc1p1t. Cnp. Ma;o res, de Baptismo.
~

365

.(a) Para o Baptismo requer-se à intenção, ao mea habitual .. E' certo que basta a intenção habiu:il. expressa, isto é, aquella que foi positiva e ex1hcitamente formada e não retractada ; como exis~ v. ~r. no cathecumeno, que expre·s samente ma11festou .º ~esejo de re~eber o Baptismo, e depois
tc~ dest1tmdo do~ sentidos. Tambern mais prova·elrnente basta a mtenção habitual implícita, isto é,
quella que se encontra n'um infiel destituído de
fazer todas
entidos, que antes teve a vontade
s. ~oisas necessarias para a salvação, e porisso im1hc1tamente desejou o Baptisrno.
(b) Para a Confirmação, Viatico e Extrema-Un-ção, basta a intenção habitual implicita, que al;uns_ chamam tambem interpretativa. Uma tal inençao encontra-sé, v. gr. no moribundo 1 destituilo dos sentid?s que .vivia christãmente; pois todo
que.li~ que vive chnstãmente, porisso mesmo quer
nphc1tamente recebe; a Confirmação, que é o
omplemento do Baptlsmo e os outros dois sacraoentos que em artigo de morte são de preceito,
~uanto á Eucharistia, além do caso de Viatico re~uer-;e a intenção habitual expressa, porqu~ se
uppoe que nenhum adulto pode receber a sagra...:
la communhão fóra d'este caso, sem ter manifesado este seu querer.
(C) Para a Penitencia e para o Matrimonio re1uer-:e1 pelo menos, a intenção virtual, e não basta
hab1tm1!; para o Matrimonio é certo, porisso que
1consenttmento dos contrahentes é a mesma maeria e forma do sacramento ; é mais provavel com
el~ção á Penitencia, sendo, . segundo a opinião
Jats provavel, os tres actos do penitente a mateia do sacramento.
·
(d) Para u Ordem requer-se pelo menos a in~
!OS
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tenção habitual expressa, porque nenhum adulto
pode, sem vontade explicita, contrahir as obrigaç6es graves do sacerdocio.
(C) Porém de modo nenhum se requer a attenção para a recepção valida do sacramento, porqu7,
em vista do que fica dito, para um acto verdadeiramente humano, basta a intenção e nem se requer
a attenção. Porisso, são validamente absolvidos os
que soffrem distracções no proprio instante em que
se lhes dá a absolvição.
1 1 1 • 2.º

Para a licitude.

(A) Para a recepção licita e fructuosa do sacramento de mortos, requer-se, nos adultos, pelo menos, a attrição sobrenatural que supp6e os actos de ,
fé, esperança e penitencia. Porquanto, estes sacramentos são ordenados a produzir a justificação.
Mas a justificação supp6e actos de fé, esperança e
penitencia, como ficou provado no Tract. da Graça; logo.
(B) Para a recepção licita e fructuosa dos sacramentos de vivos, «ex se», requer-se o estado de
graça ; a razão é, porque estes são ordenados a
augmentar a graça ; logo, presuppõe-na. Calumniam-nos, pois, estouvadamente os Protestantes,
quando dizem com Hodge i. que, segundo a do.utrina catholica, não se requer nenhuma fé ou dtsposição interior para a recepção fructuosa dos sacramentos. Porquanto, o estado de graça é uma
disposição verdadeira e in~erior, que presuppóe não
só a fé e a esperança, mas tambem a caridade, e a
detestação sincera do peccado.
,
(C) Commette um sacrilegio grave, aquelle que
voluntqriamente carece das devidas disposições, e
assim põe obice ao effeito do sacramento; por1

Syste_m. theol - voJ. UI, P· Su-514.

1uanto, é uma irreverencia grave para ·com o sa-·
:ramento, e um abuso grave da graça.
Art. 11. Da recepção dos sacramentos
pelos indignos t

Os ministros indignos ou são tolerados pela
ou não.
(A) Não. tolerado~ são os que publicamente perencem a seita heretica ou schisrnatica ou foram
. l mente excommungados, suspensos
'
1omma
ou in~rdictos.
. ·
(B) Tolerados são os que, apesar de viverem em
·eccado mortal, ou se acharem ligad_os por censuas, não são todavia denunciados, mas são toleraos pela Egreja.
~grejà

1 1 2.

(A) Não é licito pedir ou receber os sacra-

zentos de ministros não tolerados, senão em nec'es-·
'dade extrema. Porquanto
(8) é formalmente interdicta a communhão in ·
2cris com ministros não tolerados ;
(D) Além d'isso prohibe a caridade qne coope~mos para uma acção má do proximo, sem uma
lzão urgente; mas pedir os sacramentos aos não
>lerados, é cooperar para o seu peccado ;
(C) persuade finalmente a prudencia, que não .
os ponhamos em perigo de perder a fé, pela com- _
mmcação com áquelles ministros.
(B) Na necessidade extrema, isto é, em artigo

'e morte, é licito receber os sacramentos necessarios

',,

os não• tolerados, se não houver outro ministroJ nem
~ recezar escandalo. Porquanto, na necessidade ex-

lf

·ema, sempre se deve seguir a parte mais segura;
1

S. Alpltons. l.VI, 88-89; Kónninçs, n-1243 e seg.; lvfarc.

143!) e sei;.; Lchmk. n. 53-54; Sabett1, n. 648.
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mas o partido mais seguro n'este caso ~ re~e~er.os
sacramentos do indigno, dando a Egre1a JUr1sd1cçáo a qualquer ministro em artigo de morte e sendo mais facil a justificação pelo sacramento do
que sem elle.
Porém os sacramentos necessarios de que se
tracta são o Baptismo, e a Penitencia e até provavelme~te a Euchar.istia e a Extrema- Uncção, se não
poder receber-se a Penitencia.
Dize-se todavia, c<evitado o escandalo», porque
se de tal re~epção se désse aos outros occasião de
julgar que por isto se approva o schisma .ou ~ h__eresia n'este caso deve fazer-se acto de contncçao
perf~ita, para o qual com certeza Deus daria a
graça 1•
1 1 3 . (AJ E, licito pedir os sacramentos ?º.s maus
minístros tolerados, á falta de um bom ministro, e
a não se temer escandalo, e havendo causa justa de
os pedir.
Porquanto, aquelle que pe~e o sac~ament? no
caso referido, não concorre d1recta e 1mmediatamente para o peccado do ministro, mas sómente o
. ermitte · mas é licito, por justa causa, o haver-se
P
,
.
d
passivamente p~ra com_ ? act? ~eccam~noso e
outrem· além d'1sto o ministro 111d1gno pode fazer
acto de' contricção, e d' este modo evitar o sacrilegio; logo.
.
. .
.
(8) A causa jus~a de pedir, e ª. necess1d~de ou
utilidade espiritual, v. gr. se urgir o preceito da

ro

·;;
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confissão ou da communhão, se por outro lado o
fiel fosse obrigado a permanecer por muito tempo
em estado de peccado mortal, ou se alguem precisasse de lucrar o Jubileu ou quizesse applicar a
missa por um amigo defuncto.
(C) Na duvida, se o ministro é indigno, deve
presumir-se que é digno, porque ninguem deve
considerar-se mau, sem prova, e porisso, pódem
receber-se d'elle os sacramentos, ainda mesmo sem
causa especial.

1 Isto póde confirmar-se com a resposta do S . O . 7 . Jul .
1864 (Ap. Collectanea, n. 1845); pois tendo.-s~e pe,rguntado se é
licito em artigo de morte rec.eber a absolv1çao d um sa~.erdote
schisrnatico, respondeu-se: «L1ccre, dur;irnod~ tamen et alns .fidelibus non prrebeatur scandalurn, nec s1t p~riculurn ut fidehs ah
haeretico peryertatur, et tandem probabthter credatur sacerdo-terri hrereticum administraturum hoc sacn1mentum se.;:t.indum n-

tus Ecclesia:->1 .

Thcolol)ia Dogmatica-Vol. V
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1

I 14. Noção. Os sacramentaes são cer-tos si[!;naes
:iveis e sagrados instituidos e reconhecidos p ela E g redestinados a uns certos ejfeitos espirituaes e tempo, 2
' .
Chamam-se sacramentae s por um a certa a nal opia
1 os sa cramentos. Comtudo , differe ncei am -s e d el-

(a) cm razão d a instituição , pois fo ram in stituid os,
por Chi isto m as pe la Egreja ;
(b) em razão dos effc itos, não produzindo a g raça
'}Jere opera/ o, m as ex opere opera11tis.
Os antigos thco logos chamavam-nos sa cra mentos
:os principae s : <t A origem do nome vem d e que,
lo muito inferi ores em virtude e merito aos sacra1tos, comtudo imitam de qualquer modo os seus cf1s» 3.
1 Não podend o toca r n'esta questão senão de passage m, pócon sultar-se os auc to res qu e sobre ell a di sputa ra m mais larg n:e, v. gr. Scavini, Th eologia moralis, tr. IX, disp. I, Scholium ;
u , Th eol. Curs. vol. XX VII, p. 425 e seg.; P i·obst, Sacra men d Sacram entali en, 1872; Barray, The Sacramentais: P esch,
ect. dogmatic re, v . VI, 1896, n. 328 e seg.; A . Lambing,
imentals of the Holy Catholic Church, New-York , 1892 .
·
2 Notzo .. Sac ra mentalia sunt signa quaedmn sensibilia et
: ab Eccll!síâ instituta 11el recognita, ad quosdam effectus spi-

les et temporales produce11dos destinata .
Oriso nominis ex eo est quod, sacram enti s virtute ac melonge mfe rio ra curo sint, ea tamen effectibus quo da mmodo
: ntt~r. Cone . Plen. Balt . 11, n. 341.
3
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DOS SACRAMENTOS
DOS SACRAMENTOS
1i5.

Enumeram-se seis especies, abrangidas n'este

verso:
Orans, Tinctus, Edens, Conjessus, Dans, Benedicens.
Orans : a oração dominical e qualquer oração prescripta pela Egreja ou rezada na Egreja consagrada.
Tznctus : assumpção ou aspersão da agua benta.
Edens : pães ou fructos benzidos.
Confessus : a confissão geral que se faz no principio .da missa ou antes da communhão e nas horas canorncas.
Dans: a esmola espiritual ou corporal, pelo menos
a que se faz em nome da Egreja.
Benedicens: todas as bençãos, instituídas pela Egreja, como a benção dada pelo Bispo ou pelo sacerdote
no fim da missa, a prima-tonsura etc.
Assim como tambem todas as substancieis sensíveis consagradas pelas preces da Egreja, como os rosarios, os agnus Dei etc. finalmente os exorcismos.
116. Effeitos.
(A) Os sacramentaes conferem as graças actuaes
não ex opere operato, mas em parte pelas preces da
Egreja, e em parte pelas disposições do suscipiente.
Assim commummente contra poucos, que julgam que as
graças actuaes pódem ser conferidas pelos sacramentaes
ex opere operato.
Porquanto, as preces da Egreia que se rezam, emquanto se fazem os sacramentaes, não pódem ser baldadas, mas conseguem, por meio de impetração, as graças actuaes, com as quaes o suscipiente é excitado a
fazer actos de fé, de esperança e amor ; por outro lado, as disposições do sujeito preparam a alma para uma
effusão mais abundante de graças, como se disse no
Tract. da graça.
Mais ainda: só Deus póde ligar a graça a um signal sensível; e a Egreja servindo-se das palavras deprecatorias, e não assertivas, quando faz os Sacramentaes, mostra claramente que o effeito não se deve esperar ex opere operato, mas da misericordia divina.
(B) Produzem além d'isto a remissão dos peccados veniaes do mesmo modo, isto é, emquanto despertam os movimentos de contricção e de C·aridadc, pelos

1uaes se consegue a remissão dos veniaes ; assim na
>enção d'uma cruz nova se supplica «que se conceda
ambem uma mais ampla compuncção do coração e
>erdão dos peccados commettidos>> 1.
(C) Do mesmo modo alguns sacramentaes, v gr.
>s Rosa rios etc. pódem produzir o perdão da p~na
emporal devida ao peccado, isto é, quando o Pontífice
hes liga a virtude satisfactoria tirada do thesouro da
~greja; n'este caso, o effeito produze-se ex opere ope'[lto, por modo de indulgencia.
(O) Do mesmo modo, alguns sacramentaes teem a
1irtude de expellir o demonio, como por exemplo, a
1gua benta, os exorcismos etc.; porque isto mesmo se
1ê dcts mesmas preces da Egre,ia que se rezam para
!xpulsar os demonios.
E nem admira, tendo a Egreja recebido de Chriso o poder de afuguentar os demonios.
(E) Finalmente, os sacramentaes pódem tambem
:onferir os beneficias de ordem temporal, v. gr. a sauie, principalmente quando são proveitosos á salvação.
)'aqui se vê que os socramentaes são muito uteis cono meios para despertar a fé e a devoção; deve todaria haver cautella dos fieis não lhes attríbuirem dema;iada virtude, e de, pouco em pouco, não irem cahindo
i'uma certa superstição 2 •
t
Largior et cordis compunctio et admissorum induigentia
:oncedatur.
2
Curent imprimis concionatores et animarum rectores, ut
tarum rerum naturam, significationem, rectumque usum fidelibus
'xponant, ac srepius inculcent. Iis qui sapientire et ingenio suo nims innituntur, persuadeant hrec, levia licet minutaque videantur,
1011 esse contemnenda, quum ad pie vivendum et salutem conseiuendam non parum proficiant. Rudiorem vero plebeculam, qure
:ontrario errore abripitur, etiam atque etiam moneant, ne rebus
psis nimiam efficaciam tribuat, nec eas crecâ quâdam et immodi:5 fiduciâ servet, et superstitiosâ veneratione prosequatur, quasi
psre per sese, sine piâ mentis dispositione, plurimum possent. 11os vero acerrime reprehendant, qui hujusmodi res sacras, ut Eth1ici moris erat, amuletorum quasi loco habent, qure ipsos etiam
(:Cdissimo vitiorurr. cceno involutos ab irâ Dei et ultione prrestent
mmunes» (C. <]_>/. Balt. II, n. 350) .

1.

1
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auctoros aconsultar
Além dos auctores citados, onde tractamos dos Sacmme11tos em geral, podem ler-se : Padres: Sec. III,
'Cerful/ianus, Liber de Baptismo, Cyprianus, Bisp. ad
Donatum , onde se descrevem eloquentemente os effeitos do Baptismo: Scc. IV, 6yril/us 7(ierosol, Catech.
XIX-XX ; ,Eastlius, Homilia in s. Baptisma; Çregorius )Yyss., Oratio catcchetica magna, e. 33-36; Çregorius )Yaz. Oratio in s. Baptisma; j?acianus, Sermo
de Baptismo. Sec. V, .fiugustinus, Libri VII de Baptismo, Liber de unico Baptismo; J:eo )Yfagnus, Epist. 1õ,
151, i66, 167 e 168; )Yfaximus 7aurinensis, Sermones de Tempore, serro. i 3 de Baptismi gratiâ. Sec. VI,
Fulgentius J?usp., Ep. ad Ferrandum, de salute JEthiopis moribundi. Sec. VII, :J/defonsus 70/etanus, Liber
de Cognitione Baptismi. Sec IX, fima/arius, Ep. ad
Carolum M. de Creremonis Baptismi.
Entre os theologos: flug. Fr. õrsi, O. P. ,
De baptismo in nomine Christi, r 733; Ça briel Çualdo,
Baptisma puerorum in uteris existentium, 1710; 7(yac:
Camplon, De Baptismo non natis abortivis et projectis
conferendo, q61 ; :Jgnat. J:ud. ,Eianchl, O. Theat.,
De remedio reternae salutis pro parvulis in utero clausis, i 768; J. Xleiner, S. J., Orthodoxa de necessitate
baptismi parvulorum doe trina, r 765; Xenrick, A treati~e on Baptism, 1843; Corb!et, Histoire du Sacrement

'I

1'
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TRACTADO DO BAPTISMO

de Baptême, Paris, 1881; }'e~c_h, Prrelecti<;>nes, volª.
VI, 1896 ; Cape/mann,· Meld1cma Pastorah s, ed. 7 ,
1890, p. IO I.
.
Entre os Protestantes: Vossius, De Bapt1smo
disputationes XX, 164~ ; "Ji!all, History of Infant Baptism, 1705; Wa/cq, H1stona Predobapt1sm1, 1739; J'Y!afhies, Baptismi expositio biblica, historica dogmattca,
183 1 ; W. 7-(offma'ln, Taufe und Wiedertaufe, 1846 ;
C. }'. Caspar1: Alte u. neue Quellen zur. G:es~hicte d.
Taufsvmbols und der Glaubensregel, Christiama , 1879;
Ç. :JJ: firmsfrong, The doctrine of Baptis m, ~ew
York, r 857; :JJ. jJ. Ford, Stud1es on the Bapt1s~al
Question, N. York, 1879; Smith and Cheeth.a17!, p1ct.
of Christ. Antiq. voce Baptism; .J:enoir, Essai b1bhque,
historigue et dogmatique sur le Baptême des enfonts;
oCicqfenóerger, Encyclop., t. II, 1877, p. 53 e scg.

-.,

.,

·rrecfios do decreto aos Hrmenlos
O Baptismo é o primeiro dos sacramentos, porisso
1ue é a t'orta da vida espiritual : pois por elle nos tor1amos membro s de Christo e ficamos pertencendo ao
orpo da Egrej a. F tendo a morte entrado pelo primeiº homem p ara todos, se não renascermos da agua e
'o Espírito Santo, não podemos, como o diz a Verdae, entrar no reino dos ceus.
A materia d'este sacramento é a agua verdadeira e
aturai sem importar que seja fria ou quente.
Porém a forma é : Ego te bapti'{o in uomiue Patris,
· Filii, e/ Spin't11s sanctz'. Todavia rião negamos que
or aquella s palavras: baptt{etur talis servus Christi in
'Jmine Patris, et Filii, et Spiritus sa11cti; ou: bapti:{_etur
1a11ibus meis tal is i11 nomine Pa h·is, et Filii, et Spirits sancti, se faça um verdadeiro baptisrno, porem seno a SS. Trindade a causa principal donde o Baptis10 tira a sua virtude, e sendo a instrumental o minisque confere exteriormente o sacramento, se se ex·ime o acto que é exercido pelo proprio ministro, com
invocação SS. Trindade, effectua-se o sacramento.
O mini~tro d'este sacramento é o sacerdote, a quem
)r officio _c ompete o baptisar. Porem, havendo necessi!, não só o sacerdote ou o diacono, mas tambem o lei) ou a mulher, e até mesmo um pagão e um hereje
)de baptisar, com tanto que observe a forma da Egree tenha intenção de fazer o que faz a Egreja. O effei·
· d' este sacramento é a remissão de toda a culpa orinal e altual; assim como tambem de toda a pena que
devida pela propria culpa. Porisso, aos baptisados não
: deve impôr nenhuma satisfação pelos peccados pas1dos ; mas os que morrem antes de commetterem al.1ma culpa, vão logo direitos ao reino dos ceus e á viio de Deus.

º
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Canones d.o Con cilio Triden tino ácerca. do
Baptismo
1. Se alguem disser que o baptismo de S. João teve
a mesma efücacia que o baptis~o de Christo : seja excommungado.
2. Se alguem di sse r que a agua verdadeira e natural não é da nc-: essid ade do baptismo , por esta causa
converter em alguma parabola aque\las palavras de
Nosso Senhor Jesu s Chricto: se alguem não renascer
da agua e Espirito S anto, etc ., seja excommungado.
3. Se algu ern di sse r que na Egreja Rom ana , que é
mãe e mestra de todas, não ha doutrina verd adeira
ácerca do sacramento do baptismo : seja excommunga-

do.

4. Se alguem disser que o baptismo, que tambem os
herejes conferem em nome do Pac, do Filho e do Espirito Santo , com intenção de fazer o que faz a egreja,
não é verdadeiro b ap ti smo : seja excomrirnng ado.
'· Se alguem di sser que o baptismo é liv re e não é
necessario p ara a salvação : se ja exc0mmungado.
6. Se alguem disser que o baptisado aind a que queira, não pode perder a graça, peque qu ,rn to peccar , salvo se não quizer crêr: seja excommungado.
7. Se alguem disser que os baptisados pelo mesmo
baptismo sómente á fé se fazer_n de~e~orcs, e _não estão
obrigados a observar toda a lei de Chnsto: seja excommungado.
.
.
_
8. Se alguem disser q'.le os bapt1sados . estao desobrigados de todo s os preceitos da santa Egreja, que constam por escripto ou tradição, de modo . que não estão
obrigados a guardal-os, salvo se de sua livre vontade se
quizerem suj eita r a elles: se ja excommungado .
9. Se alguem di sse r que nos horr:en s de tal modo
se deve excitar a lembranç a do bap t1smo que receberam, que entendam que todos os votos que se fazem
depois do baptismo são nullos, por força ? a promess.~
já feita no mesmo Baptismo, seja en;i detnm~nto da fe
que professaram e do mesmo baptismo : se ja excom·
mungado.
10. Se alcruem disser que todo s os peccad.os qu e se
commcttem depois do baptismo , sóment e con1 a k11~

brança ·e. fé do b_aptismo recebido se perdoam ou setornam ven,iaes : se1a e~commungado .
. .
. , II. Se alguem. disser que o verdadeiro baptismo dev1damf~te conferi.do ~e deve reiterar n'aquelle que newm. a ~ entre os mfie1s quando se converte á penitencia· seja excommungado.
! 2 • Se dalgduem disser que ningu em se deve baptisar
senao na e a e :m que Christo se baptisou ou no artígo da morte : se1a ~xcommungado . .
. ·.
I 3. Se a l gu ~ m di~ser qu e os meninos porque não
teem acto de .fe depois de _receberem o baptismo, se não
devem contar entre os. fie:s, e que porisso, quando che·
garem aos a~nos .d: d1scnpção se deve m rebaptisar ou
baptismo
'
queellmelhor e om1tt1r o seu
do
.
.
, do que na-o cren. . :s com acto propno, bapt1sal-os só na fé da EgreJª . se1a, excommungado.
'4· Se alguem disser que estes m eni nos baptisad
~uando cresceremi se lhes de ve pergu ntar: se dão º~;
em / cito o que os se us padrinhos prometteram em ~o
~e ( e 1les q u~rndo foram bapti sados ? E que se respon:rem que nao querem, os deve m deixar ao seu arbitri~.' e, que entre tanto não hão·de ser obrigados á 'vida
chi is.t,1. com ou tra pe9a, senão se rem apartados da Eucharistia e da r e ~epçao dos mais sacramentos até . uc
se emendem : seJa excommungado.
q

Excerpta ex Decreto ad flrmenos

1

.~

.

Primum omnium sacramentorum locu m t cne nt sa nct
I3
1
per ipsum e ~im ~~m~~.
~ 111~11, <1c ue corpore effic1mur Ecclesi·1 Et
·.
ª
hom~n em mors introierit in universos l~i~; ex ªcq~T cresr r1:1ml'.lll
nasc1mur 11011 no ss
·
.
' .
·.. ' '
ptntu 1 e•
.
M'
."
umus, ut mqult Ve n tas· m regnum ccelo
111tro1re
atena hujus s
·
'
rum
re'.'ertiigi~a sit, ~n. caii9:.cF~~~~~t~~tsetma~~::
et~ i~~~r.alis.:
nec
11
1
:::,piritus
Non. t.amen
lii et S ': ..
talzs
Chnstz m nomine Patris d rp,._
' . • JU rt_1~~~zct1; ve l: baptqetur manibus meis ta/is in ;wmine

gr~.a,_q~10d 1 v1tae sp mtu ali s.janua est:

~~:~~~ª ifi~'.s,et Fz.~z, e~
bapt1~etw
(1)
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TRACTADO DO BAPTISMO
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38r

nACT ADO bO l!Ai>TJSMO

Patris, et Filii, et Spiritus sancti, verum perficiatur Baptisma :
q_uoniam cum principalis causa, ex quâ Baptismus virtutem habet,
stt S. Trinitas; instrumentalis autem sit minister qui tradit exterius sacramenturn, si exprimitur actus, qui per ipsum exercetur
ministrum, cum S. Trinitatis invocatione, perficitur sacramentum. Minister hujus sacramenti est sacerdos, cui ex officio competit baptizare. ln causâ autern necessitatis non solum sacerdos vel diaconus, sed etiam laicus vel mulier, imo etiam paganus
et hàereticus baptizare potest, dummodo formam servet Ecclesiae, et facere intedat quod focit Ecclesia. Hujus sacramenti effec.tus est remissio omnis culpae originalis et actualis; omnis quoque
poenre quae pro ipsâ culpâ debetur. Propterea baptizatis nulla.pro
peecatis praeteritis injungenda est satisfactio; sed morientes, antequam culpam aliquam committant, statim ad regnum crelorum:er
Dei visionem perveniunt.

Canones Concili Tridentini de Baptismo

...
,

Objectos e divisão do Tratado

1.

1 • Si quis dixerit, baptismum Joannis habuisse eamdem viní
CIJm Baptismo Christi; A. S.
2. Si quis dixerit, aquam veram et naturalem non esse de necessitate Baptismi, arque ideo verba ilia Domini nostri Jes~ Chri~
ti: nisi quis renatus fuerit ex aquâ et Spiritu sancto, ad metaphor~m 11liquam detorserit; A . S.
3. Si quis dixerit in Ecclesiâ Romanâ quae omnium Ecclesiarum ma ter est et magistra, non esse veram de sacramento Baptismi doctrinam; A. S.
4. Si quis dixerit, Baptismum qui etiam datur ab hrereticis in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, cum intentione faciendi
quod facit Ecclesia, non esse verum Baptismum; A. S.
5. Si quis dixerit, Baptismum liberum esse, hoc est, non necessarium ad salute:n; A. S.
6. Si quis dixerit baptizatum non posse, etiamsi velit, gratiam
amittere, quantumcumque peccet, nisi nolit credere; A. S.
7. Si quis dixerit, baptizatos per Baptismum ipsum solius
tantum fidei debitares fieri, non autem universre l~gis Christi servandae; A. S.
8 . Si quis dixerit, baptizato~ !iberos esse ab omnibus sanctre
Ecclesire praeceptis, qure ve\ scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se suâ sponte illis submittere voluerint; A. S.
9. Si quis dixerit, ita revocandos esse homines ad Baptismi
suscepti memoriam, ut vota omnia, qme post Baptismum fiunt, vi
promissionis in Baptismo ipso jam factre, irrita esse intelligant,
quasi per ea et fidei, quam professi sunt, detrahatur, et ipsi Baptlsmo; A. S.
10. Si quis dixerit, peccata omnia, quae post Baptismum fiunt,
solâ recordatione et fide suscepti Baptismi vel dimitti vel venialia
.
fieri; A S.
11. Si quis dixerit verum et rite collatum Baptismum iteran-

{t) Denz ing., n.738 e seg .; A. Theiner, Acta C.Trident. , t . C. , p.384 e seg

r. Depois de expormos o que tinhamos a dizer
sob~e os sacramentos em geral, dissertarmos succe~s1v.amente de cada um dos sacramentos e em

pnme1ro Jogar do Baptismo, que é a porta clos outros: <<por ellc nos tornamos membros de Christo
e ficamos pertencendo ao corpo da EgreJ·a». (.D:

cret. Arm)

e

'f,,

1-
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( Art. I. Nocão.
1

f

l

.

Cap. J.
'Art. II. Existencia.
da Existencia
e Essencia Art. III. Matena

\remota.
/proxima.

Art. IV. Forma.
Cap. II.
do Effeito

~

Art.

CAPITULOI

1. da Graça.

Art. II. do Caracter.

'

, Art. I. do proprio Ministro.
Cap. Ill. \
do Ministro ~ Art. II. dos Padrinhos.

I Art. l.

oa extstencia eessencia do Baptismo

da Necessidade do Baptismo.

) Art. II. do Baptismo dos infantt;s.
Cap. IV
do Sujeito

Art . .III. das Disposições para o Bapttsmo.
)
;""

\ Art. IV. da Reiteração do .Baptismo.

Art. 1.-Noção do Baptismo

i

2. 1 .º

Quanto ao nome. Baptismo (da palavra
mergulho, lavo, tinjo) significa amesna coisa que immersão ou ablução. Na Escriptu·a esta palavra emprega-se em sentido litteral e
netaphorico: litteralmente significa
(a) algumas vezes lavagem (lotionem) profana:
cBaptisava-sc na fonte da aguan 2;
(b) outras vezes as lavagens legaes dos Judeus;
~ assim se diz dos Phariseus: ccNão comem sem
;e baptisarem» 3 ;
(C) designa finalmente o Baptismo christão :
eIde, ensinae, baptisando-os, etc.» Metaphorica·
nente significa
~rega b"'7t''~'"

1
S. Thoma:;, 3 p. q. 66, a 1; Suarei, in hunc articul.; Bel'anninus, de Sacr. Bapt. e. 1 ; Drouin, l. II, 9. 1, § 1 ; Tournely,
De Baptisrno, q. 1,· a. 1 ; Billuart, de Baptismo, diss. I, a. 1 ; de
Augustinis, de Baptisrno, a. 1.
2 Baptizabat se in fonte aquae. Judith, XII, 7.
:1 Nisi baptizenturl non CO!Dedupt. Marc. vm, 4·

1.
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(a) algumas vezes a rt?axima a~i~çã? : . cc Devo

preservando a familia de Noé da mina commum t.
porque pelo Baptismo nos livramos do diluvio d~
peccado.
(b) A passagem do mar vermelho, pelo qual os
Ju~~us po.deram esquivar-se á vingança de Pharao ; assim tan;b~m nós pelo caracter do Baptismo, escapamos a vmgança do demonio ; do mesmo
~odo a agua que brota da pedra, á ordem de Moyses a.
. (C) A lavagem de Naaman Syro no Jordão, que
o limpou da lepra 4 ; porque pelas aguas do Baptismo somos lavados dQ peccado.
(d) A piscina probativa, na qual eram curados
todos aquelles .que alli eram lançados, logo depois
da agua ser agitada pelo Anjo s.
5.º 4. º Os principaes nomes.
(8) A materia chama-se lavagem da agua 6 agua
geradora, rio de agua vital.
'
_(b) A fo,rma, chama-se sêllo, signaculo, assignalaçao daje, sacramento da fé, sacramento da Triniade, porqt~ n'elle se emitte a profissão da fé e em
1ome da SS. Trindade.
(C) Do effeito, chama-se lavagem da regenera?ão e da renovação 7, ablução dos peccados s, sepul~w:a ~o homem com Christo 9 • circumcisão que não
fo1 feita por mão io, illuminação º.

ser baptizado çom o bapt1smo» \ d1Z1a Chnsto fallando da sua paixão ;
(b) outras vezes, pel~ contrario, cop.i~sa effusão
de graça: e<Sereis baptlzados no Espmto Santo,
não passados muitos dias» 2 •
3. 2.º Quanto á coisa: Baptismo define-se : Sacramento da Lei Nova, instituído por Christo, no
qual, pela ablução externa da agua, com a invo~a.
ção da SS. Trindade, o homem se regenera espzntualmente, e se torna capaz. dos outros sacramentos 3 •
As primeiras palavras da definição são communs a todos os sacramentos da Lei Nova que já
foram explicadas; as segundas apresentam a differença expecifica do Baptismo dos outros sacramentos, pois se diz:
. .
(a) pela externa. . . em cujas pala.vras se md1ca
a materia remota ou a agua, e a proxzma ou a ablução;
(b) com a invocação; e assim fica designada a
forma;
(G) se regenera espiritualmente; n'.estas ~alav.ras
se denota o ejfeito primaria do Baptlsmo, isto e, o
nascimento espiritual ;
(d) e se torna capaz_; aqui se mostra o se~undo
etfeito do Baptismo, isto é, o caracter, por virtude
do qual podem receber-se os outros sacrame~to~.
4. 3.º As prinâpaes figuras. As figuras prmc1paes do Baptismo foram, além da circumcisão :
(8) a Arca de Noé, boiando sobre as aguas, e

.,

t

Baptismo habeo baptizari. Luc. XII, So.
Baptizabimini Spiritu S. non post multos hos dies. Acr:·
I, 5.
.
. .
.
3 Sacramentum N. Legis a Chnsto mst1tutum, 1_n .quo, per
externam aquae ablutionem, cum invocatione .ss. Trm1tat1s, ho ·
mo spiritualiter re9eneratur, .atque fit capax al10rum Sé\c raim:nto -

--t2

rum.

I Petr, III, 20-21.
I Cor. X, 1-2.
3 I Cor. X, 13.
4 IV Reg. V, 14.
Joa. V, 2.
.
Ephes. V, 26.
7
Tit. II~. 5.
Act. XxIJ, 16.
9 Rom. VI, 4.
111
Coloss. II, 4.
li Hebr. VI, 4.
Thcologi.-i Dogmatica-Vol. V

•••,,

#

•.

25
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6. 5 .º Especies. Distingue-se um triplice baptismo:
(a) da agua ou jluminis, que já se definiu; só
elle imprime caracter e é sacramento ;
(b) de desejo ou jlaminis, que consiste no acto
da contricção perfeita ou de amor perfeito: com
voto ao menos implícito do Baptismo ; um tal acto
dá a graça remissiva dos peccados original e actual;
mas não é verdadeiro sacramento, não imprime
caracter, e porisso não abre a porta dos outros sacramentos;
(C) do Martyrio ou de sangue que consiste no
martyrio soffrido por Christo ; suppre o Baptismo
da agua quanto á remissão do peccado e da pena
devida ao peccado, mas não imprime caracter, nem
é sacramento. (S. Thom. 3 p. q. 66, a. r 1 ).
Art. 11.-Da ex:istencia do Baptismo

1

7. Já na Lei Antiga se tomavam asperções e lavagens, como meio de recuperar a santidade legal 2, e eram recommendadas pelos Prophetas como symbolo da santificação interior 3 ; e até mesmo os proselytos que queriam participar dos privilegias dos Judeus, não só eram circumcidados,
mas _tambem eram baptizados. 4 Quando João, pre1
S. Thom. q. 66, a. 2 ; Suarer, disp. XIX ; Bellarminus,
1. I, e. 4, 19-21 ; Tournely , q. III, a. 1 ; Billuart, diss. I, a. 2; de
Augustinis, l. cit .
2 Levit. XIV, 7; Num. XXXI, 21-24.
3
Isa. 1, 16; Erech. XXXVI, 24-30.

' E' certo que este baptismo dos proselytas vigorava entre
os Judeus pouco depois de Christo; todavia não se faz d'elle menção na S. Escriptura, mas sendo inteiramente improvavel que os
Judeus fossem pedir de emprestimo este rito aos christãos que
odiavam, pode inferir-se com muita probabilidade, que este rito
tão consentaneo ás abluções dos Judeus, já fôra recebido antes de
Christo. Cfr. Hastings, Dict. of the Bible, 1898, I, 239; Edersheim,
Life and times of the Messiah, II, appcnd. Xll, V1g-ouroux i Di 1:tion . de la Bible, I, 1434 .
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:ursor do ~enhor, começou a prégar o reino de
)eus, bapt1zava. no J.ordão os que estavam promit?s a fazer penitencia. O mesmo Christo foi balt1zado por Jo~o, não para ser santificado mas
ntes para santificar
as aguas do~Jorda~o
.
.
._
, e assim
;reparar o camm?o pa~a o baptismo christão, ue
nha decretado mstitmr como rito de iniciaçã2 e
1cramento de regeneração.
E na. verdade, negam a existencia do sacramento
~ ~apt1~mo como productivo de graça, não só os
.aczonalzstas, m~s lambem os Unitaríos que affir'ª0: q_ue o Bapt1smo é um rito meramen'te externo
~st1tu1do de toda a virtude regenerativa t. Contr~
tes vamos provar a seguinte proposição.
·
d a agua e, um vera8.· 1. º These .· O .!Japf:ismo
r

e1~0

sacr:ameflfo õa oCel )'lova.

~- '.i

-

E de fe) segundo o Thd. ((Se alguem di sser
te os sacramentos da N. Lei, são mais ou menos ' que
sete, a saber o Baptismo ... seja anathe2
l» (Sess. VII, c. I.)
(A) Escri'pt: .'<Todo aquelle que não nascer da
ua e do Espmto Santo, não pôde entrar no reid~ Deus» 3. ((Ide, pois, ensinae todas as gentes
P!I~ando-as em nome do Padre, do Filho e d~
pmto Santo, pois eis que eu estou comvosco até

- 1 •Infantes baptizaz:ido_Un_itarii nullo modo affirm are voJunt
'-' actum externum ahquid 111 a ·
· t:
_
ta rio rum nuJJus hoc sensu do t i:uma ~ antes gzgn ~ r e posse.
. (Clarke, Manual_of Unit. Beli;f°am Se )egOnerat10ne admit-

4

~ ~~:~~Í~t~~~~,d~eg~a~~o o qu~l ~· b apti~o ~~~~~o'J~~ ~~=

·egados á Egrei· a Cfg L. hmas so o externo,, pelo qu al somos
:1
•
•
•
•.
r · zc tennerger, ob. clt . p -o
St quis d1xerzt sacra menta N L ·
1· / ·
a iquaz:i .sep~em, vide]icet Baptism.um .~~1~~s~e pura aut pau. .N1s1 quis renatus foerit ex aquâ t s · · · S
Jlrt.: ln rc14num Dei. Joa . III, 5.
e p1r1tu . ' non pote st
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ou cida?ã.o da Egrej~; mas era decente que 0 peccad~ ongmal fosse tirado por um rito sensivel produc~ivo de graça, pelo qual os homens ficassem
certificados da · gra5a que lhe foi conferida; era
egualmente convernente que os homens se tornassem membros da Egreja visivel pela iniciacão ex~erna, figurativa da sua união interna com ~ EgreJª; logo, era conveniente que o homem se tornasse ch~istão pelo rito ext~rno productivo da graça:
este nto chamol-o Bapt1smo.
I o. 2. º Corollario: O Baptismo de Christo differe do Baptismo de João.
E' de fé, contra Luthero e muitos protestantes
como ~onsta do Trz~dent_ino: «Se alguem disser qu~
o Bapt~spmo de Jo~o tivera a mesma virtude que
o Bapt1smo de Chnsto, seja anathemai> i (Can. l.)
E na verdade differe :
(a) Em razão da ef!icacia, isto confessava-o o
proprio Baptist~, di.zendo 2: ccEu baptiso-vos na
agua para a ~emtenc1?, porém aquelle que hade vir
:lepo1s de mim, bapt1sar-vos-ha no Espirita e no
Fogo>i.
_ D'e~stas palavras se i:ifere que o baptismo de
roa~ fora directamente mstituido para despertar
;ent1m~ntos de pen~tencia; porém que o baptismo
ie Chnsto produz d1rectamente o Espírito de Chriso ou a graça.
.(b) Al~rn d'!sto, em razão da duração, o baptisno de J?ªº foi transeu?te e sómente preparatorio,
le maneira que os baptlsados por João precisavam

á consummação dos seculosii 1. ccTodo aquelle que
crêr e fôr baptisado, será salvoi>:2.
Posto isto argumentamos assim : Para o sa'
.
cramento da N. Lei requerem-se e bastam tres coisas : signal sensivel, produc_tivo de graça, i~stituido
permanentemente por Chrzsto; mas em v1s_ta dos
textos referidos, encontram-se estas tres c01sas no
.
_
Baptismo : .
(a) 0 signal sens1vel,_ ~saber a obluçao da agua,
e a invocacão da SS. 1 rmdade;
(b) pr~ductivo de g.r~ça, porque o baptismo ir:iporta regeneração espm~ua~ (todo a9uelle que nao
renascer de agua) e dá direito ao rezno de Deus cu
á gloria (não póde _e?-trar no rei?º _de Deus)_; mas
a regeneração espmtual e o direito. ao remo _de
Deus ou á gloria, suppõem necessariamente a infusão da graça; logo.
(C) Instituído por Christo, con:o se vê das palavras com que Elle mesmo preceituou aos Apostolos que baptisassem,. e permanentemente, p_orque
depois das palavras citadas accresce:ita: ccEts qu_e
eu estou comvosco (com os que ensmam e baptt3
sam) até á consummação dos seculos>i .
Por outro lado os Apostolos e os seus succes'
.
sores assim o entenderam, tendo sempre o baptlsmo e~tado em uso, ainda mesmo entre os herejes,
como consta da historia.
g. (B) Ra\áO theol.
. _
·
Para que o homem se torne chnstao, deve ser
purificado do peccado original e tornar-se membro
1 Euntes ergo docet omnes, gentes baptizar:ites eos in no-:_.
mine Patris et Filii et Spiritus. S ... ecce ego vob1scum sum usque ad consummatio~em srecuh_. Matt. X~VIII, 19-20 ..
_.
2
Qui credident et bapuzatus fuent, salvus erlt · Mai e.
XVI, 16.
.
·
·b )
3
Ecce ego vobiscum su_m (docenubus et bapt1zant1 us us·
que ad consummationem srecuh.

389

1 s~ quis d1x.er~t baptismum Joannis habuisse eamdem vim
um Ba ptlsmo Chnstt, A. S.
2
.
~go q~idem b.aptizo vos aquâ _in preni~entiam, qui autem
ost me ventu1 us est, 1pse vos b~pt1zab1t, m Spmtu et igne. Matt,
II, 1 1 .

;,
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de receber o Baptismo de Christo 11 ao passo que
o Baptismo de Christo é permanente ..
(C) Finalmente, er:i razão da .necesszd~de, o baptismo de João era uttl para excitar sentimentos de
penitencia, mas n~o e~a necessario para a salvação, pelo que abaixo diremos.
lsto concedem-no de boamente alguns Protestantes modernos 2.
. .
1 1 • 3 .º Controverte-se o tempo em que foi mstituido o Baptisrno de Christo.
. . .
(8) Alguns Scotistas julgar:i que fôra 1:is31tm?o
sómente quando Christo, dep01.s da resurre1çao, disse para os Apostolos: «Ide, pois ... >>
•
•
(b) Segundo a opinião c?mr:iu~, o Bapt1smo f?1,
. ao menos inchoadamente, mstitmdo quando Chnsto foi baptisado no Jordão; pouco depois foi ?efinitivarnente instituído, e a sua necessidade umversal foi promulgada depois da Resurreição (S. Thom ·
q. 66, a 2.)
.
·
Se dermos credito a Nicephoro, o propno Chr1s,to baptisou a Pedro, e Pedro. a André, e aos filhos de Zebedeo, e estes baptlsararn os restantes
-Apostolos.
Art. Ili. Da mate ria e forma
§ I. Da materia

A materia é de dois modos, remota, isto é, a
agua natural, e proxima, isto é, a ablução.

I. Da materia remota
12. 1.º Erros.
Sobre este ponto erraram antigamente alguns
1
2

Act . XIX,1-5 .
Schajf-Her:;og En cyclopredia, p .

2 00.

Gnosticos e Manicheos os quaes julgando a agua uma
substancia vil e tambem má, interpretaram metaphoricarnente a ma teria do Baptismo. Luthero affirmou que tudo o que pode empregar-se em logar
de banho, póde ser materia valida d'este sacramento. Os Quakeres, porém \ que reconhecem por
chefe G. Fox, regeitam o Baptismo da agua como
rito judaico, e só reconhecem o Baptismo espiritual
que consiste no testemunho da boa consciencia e
na recepção do Espírito Santo.
13. 2.º These: Goda, e só a agua natural, é maferla do .}Japflsmo

1

•••
'•

2•

E' de fé, como foi definido pelo Concilio Tri. dentina (Sess. VII, can. II): «Se alguem disser que a
agua verdadeira e natural não é da necessidade do
Baptismo, e porisso aquelle que torcer as palavras de N. S. J. Christo : Todo aquelle que
não renascer da agua e do Espírito Santo, para alguma metaphora, seja anathema)) 3.
(A) Pela Escri'ptura.
Segundo o texto já citado: <<Todo aquelle que
não renascer da agua e do Espírito Santo)) 4 ••• é
evidente que a ma teria do Baptismo é a agua;
1
A'cerca dos QuC1keros, que se cham am «The Religious
Society of Friend s., póde ler-se «A Concise Account of the Reli gious Society of Friend s by "Th. Evans"; A sua doutrina foi exposta principalmente por R . Barclay, Theologire verre Christianae Apologia; cf. American Church History Series, vol. XH,
1894, p . 163 e seg . Nos Estados-Unidos contam-se w7,208 e cerca de 20,000 fôra d'esta região.
2
S. Thom . 3, p. q. 66, a 3-4, Suare:r, di sp . XX, sect. I:
Bel/arminus, e . 3; Billuart, diss. I, a-. 3; Tournely, q. I, a. 2:
Kenrick, qe Baptismo, e. I; Treatise on Baptism, c. 2-4; Tepe, n'.
128 e seg.
3 Si quis dixerit aguam veram et naturale m nor: esse de
necessita te Baptismi, atque ideo verba ilia D. N. J . Christi : Nisi
quis ren~tus tuerit ex aquâ et Spiritu S., ad rnetaphoram aliquam
dctorser1t, A.. S .
4 Nisi quis renatus fuerit ex aquâ.
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mas a palavra «agua» deve entender-se no sentido litteral, e não no metaphorico; porquanto
(a) depois que Christo pronunciou as ditas palavras, veio para a terra da Judeia, e alli se demorava e baptisava: «Tambem João andava baptizando em Ennon ao pé de Salim, porque alli havia
muitas aguas)) i ; d'onde se vê que Christo baptizara em agua verdadeira e natural, como o proprio J. Baptista ;
(b) Nem d'outra maneira os Apostolas e os discipulos entenderam as palavras do Mestre; porquanto, o Eunuco da rainha de Candacia, apezar
de já crêr e ser um varão justo, teve que ser baptizado em agua verdadeira e natural, para se fazer christão 2. Do mesmo modo o centurião Corne!io, já espiritualmente baptizado pelo Espírito
Santo, foi baptizado por S. Pedro com agua natural 3.
(B) Raz. de conven . E' rnateria conveniente do
Baptisrno aquella que, d'uma parte, é commum, e
da outra representa optimamente o effeito do Baptismo : porque a agua lava pela sua humidade, e
assim figura a ablução do peccado ; com a sua
frescura tempéra o calor e designa a mitigação da
concupiscencia ; com a sua diaphanidade recebe
luz, e assim figura a recepção da luz da fé; logo
(S. Thom. 3 p. q. 66, a. 3).
14. As regras praticas quanto á validade 4.
1 Erat autem et Joannes baptlzans in lEnnon juxta Salim,
quia aquae mu/tae erant illic. Joa. III, 22-23.
2
Act. VIII, 27-39.
3
Act. X, 44-48. - Vê as difficuldades propostas pelos Qua~
keres,_ resolvidas _em Kenrick,:de Baptísmo, Cap. I, 33 e seg. ou
Treatlse on Bapt1sm. p . 27-59.
4
S. Alphon:Sus, !. VI, n . 102 e seg.; Konings, n. 1251 e
seg.; Marc, n. 1453 e seg.; Lehmk. n. 58; Sabetti, n. 654 ; Ballerini-Palmieri, de Baptismo, n. 6 e seg.
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(a) A materia com certep valida é toda a agua
natural, com tanto que não seja alterada pelá mistura com outro corpo em quantidade maior ou
egual, ou por mudança substancial v. gr. a agua
da chuva, do orvalho, apanhada das nuvens a
.
'
agu~ mineral, a agua do mar, a agua da neve reduzida ao estado liquido.
·
(b) Materia com_ certe{a invalida, é tudo aquillo
que, seg_undo a estimação commum, não se jl,llga
verdadeira agua, v. gr., leite, sangue suor vinho
bebida de café ou chá, onde se mistu;a gra~de co~
pia de materia estranha com a agua.
_(C) Mate~ia duvidosa, é provavelmente tudo
aqmllo que. ainda se pode julgar agua, não obstante t~r receb~do al.teração grave, v. gr., bebida de
cafe ou cha rnmto brando, saliva, agua do sal
agua de rosas, gêlo não diluído, etc.
'
15. 4.º Regras para a licitude.
(3) ~ara a administração licita do BaptismO,
quer pnvado quer solemne, deve empregar-se podendo ser, agua benzida no sabbado Santo o~ na
vigilia do Pentec~s~:s, e sob pena de peccado grave, segL~ndo a opm1ao commum. Assim o Rit. Romano, tlt. II, n. 4.
. (b) Se a agua benta se tiver diminuído, pode
I?isturar-se .outra nã~ benta, mas em menor quan- .
tidade. Porem, se se tiver corrompido, ou faltar, 0
Paroc?o benzerá nova agua, segundo a formula
p~escnpta ; para a America ha a formula abbreviada. (Supplem. Rit); se não houver tempo de
benzer a ~gua, nova, a agua não consagrada deve
ser preferida a agua consagrada meia putrida (joeculenta). t

·~

·~

Íif '

1

l

1·'
"·~. 1!
1

·•.
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1

A_' falta de agua baptismal usem os missionarias em caso
de necessidade de agua natural mas não de agua benta como
decretou a S . C. Offtcií 6 ap . 1741, ap. Co/lectanea, n . ' 499 . o
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(C) Se a agua estiver gelada, tracte-se de derretel-a ; se fôr nimiamente fria, o parocho pode aquecer um pouco de agua natural e mistural-a na agua
benta.

II. Da materia proxima 1
16. 1 .º Estado da questão. E' certo que a ablução é materia proxima do Baptismo ; mas podendo a ablução fazer-se de tres modos, por immersão, por infusão ou aspersão, pergunta-se qual
d'estes modos se requer para a validade. Não está
bem averiguado, que o rito da immersão fôra usado pelos Apostolas, e que fôra commummente conservado, quer na Egreja Grega, quer na Latina até
ao seculo XIII ; mas desde o seculo XIV o ri to da
infusão prevaleceu na Egreja Latina. Porisso, desde o principio da Reforma surgiram as seitas dos
Anabaptistas e dos Baptistas, quer na Allemanha,
quer na Inglaterra, affirmando .que o Baptismo não
podia ser validamente administrado senão por immersão 2. Os seus principaes argumentos são os
seguintes:

S. Thom. 3 p. q. 66, a. 7-8; Suarer, d1sp. XX, sect. 2-3;
Droin, q. II, e. 2 ; Tournely, q. l, a. 3 ; Kenrick, Theolog . de
Baptismo, c. 2 ; Treatise on Bapt. e. w-12 ; de Augustinis, art.
3 ; J. W. Da/e, Classic Baptism, Judaic Baptism, Johannic Baptism, Christian Baptism ; Hodge, Systemattc theol. vol. III, p.
t

526 e seg.
2 A historia d' esta seita narrou-a largamente Th. Armitage,
A History of the Baptists, em _breves palavras Schaff, Creeds of
Christendom, I, 840-859. Entre outros expozeram a sua doutrina,
M. Everts, Baptist Layman's Book, Hovey, Manual of Systematic
theology. Quanto á sua condição presente nos Estados Unidos, lê
M. Lyon, A study <?f the Sects, r· 112 e seg.; A. H. Newman, J:.- __
History of the Bapt1st Churches m U. S., 189:i.; Carrol/. Rehgious Forces ofthe U. S. 1893, p. 16-54, onde affirma, que nos
Estados Unidos, os Baptistas communicantes, se computam em
3,717,969; na Inglaterra 330,000, nas restantes regiões da Europa
400,000.
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(8) A palavra Bixm1ç~i empregada por Christo significa um, quando se toma litteralmente, isto é,
immergir ~·
(b) outras palavras tomadas do Baptismo, Àouw,
Àwrpóv, nada mais significam senão lavar todo o corpo;
(C) O Baptismo era ministrado nos rios ou nos
tanques, e porisso fazia-se por immersão t ;
(d) O que S. Paulo ensina a respeito da significação mystica do Baptismo, suppõe manifestamente o rito de immersão, quando ensina que nós pelo baptismo somos consepultados com Christo 2;
(B) a mesma coisa confirma a praxe da Egreja
primitiva, e tambem da Egreja grega até aos nossos dias 3.
17. 2. º These : ê' valiõo o j)apfis1170 COflferldo
quer por im117ersão quer por lnfusão, quer por aspersão. E' cer-to.

(A) Escript.
(a) Os argumentos dos Baptistas teriam tanto
valor quanto a palavra Hixrci:lÇw não significasse senão immersão; mas não é assim : porquanto, apesar
de designar muitíssimas vezes immersão, todavia
1. Joa, III, 23 ; Act. VIII, 38-39.
2 Rom. VI, 3-5.
3 . «~itll:m (baptismatis). import~re

•
subjecti in aquam immers10nem evmc1 potest : a) ex s1grnficanone et usu voeis ~a:ml(w qua
Christus inspirt>tique auctores ad hujusmodi ritum designandum
usi sunt .. . ln sensu proprio haec vox immersionem significat, et
hunc sensum semper habuit et modo habet graeca Jingua, dummodo contextus aperte sen~um metaphoricum non desideret; b)
ex usu voeis Àouw, et fortasse Àovi:pov, ad Baptismum significandum ( Act. XXII, 16) : quia verbum hoc, ait doctor Robinson (Lex.
N. T.) significar integrum corpus abluere ... ; e) ex circumstantiis quorum me111inerunt N. T. Scriptores de baptismo disserentes. (Marc, I, 9; Joan. III, 23; Act. VIII, 38-39) .. . d) ex obiter
dictis relate ad ritum ipsum, cum ejus explicatur significatio (Rom.
VI, 3-5; Colos. II, 12) ... e) ex praxi primigeniarum Ecclesiaruru,
quae scilicet altero vel tertio ineunte saeculo ftorebant ; fj ex praxi Ecclesi.ae graecae ad n,?stra usque tempora,, . (Hovey_, baptlsta,
Systemattc Theol. p . .J 1 .J e seg.

•'
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algumas veztils significa simples effusão ou aspersão. Assim se lê na E scriptura : t «Aquelle que é
baptiz..ado por um morto, e de novo o toca, de que
aproveita a sua lavagem ?n. Na verdade, o baptisrno prescripto n'este caso pela lei, era simples aspersão, segundo as palavras: «Aquelle que tocarocadaver do homem ... será aspergido por esta agua» 2 .
Dize-se," em segundo logar ª,que os Phariseus não
comiam sem serem bapti:z.ados; mas com este nome
se designava a lavagem das mãos até ás unhas, corno prova Spencer 4• Alli mesmo se falia dos baptismos calcium et urceorum, et aeramentorum et
/ectorum ; mas taes baptismos não se faziam necessariamente por immersão, mas por uma lavagem feita de qualquer maneira 5 . D'estes varios togares, concluem todos os exegetas, quer catholicos, quer protestantes, exceptuando sómente os
Baptistas, que a palavra ~o:1':1:1sw pode ter varias significações, e nem porisso do seu uso se pode colligir com certeza que sómente seja valido o Baptismo por immersão.
1
Qui bapti7atur a mortuo, et iterun~ tangit eurn, quid proficit lava tio illius? Eccli. XXXIV, 3o.
2 Qui tetigerit cada ver horninis .... aspergetur ex hâc aquâ.
Num. XIX, 12.
3
lvfarc. VII, 4.
4 De lege Hebr., L IV, e. XII,§ 11.
; Porisso diz be:n Hodge (ob. cit. p 527, 533) : «S tulte asseritur Jud<leos lectulos strataque in aquam immergere consuevisse. Vox baptisma hoc in loco, et ubicumque de religi osa coeremonia agitur, purificationem symbolicam per aquam significat,
absque ulla ad modum relation quo hujusmodi purificatio obtinebatur ... (Apud classicos auctores) per hanc vocem venit: 1) immergere aut submergere; 2) mundare vel operire aqua; 3) totum
corpus madefacere, humectare ; 4) effundere temperare; 5) mergi,
submergi». -«Cum haec vox ~o:7t-rll;w varias Judaeorum ablutiones, ut aspersionem, infusionem etc. (Hebr. IX, 10), aeque ac morem sese ante cibum, suasque suppellectiles lavandi adsignificet,
constat hanc vocem minime modum exprimere quo res fit, videlicet per immersionem aut infusionem, sed tantum rern ipsam,
acturr. scilicet abluendi, vel usum aquae hoc vel illo modo». ( Encyclop . of Biblical Literat. auctoribus M '. Clintock et Strong.)
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(b) Posto que a immersãc tenha ·sido o rito
ommum, usado pelos Apostolos, é muito provael que d'.elle ~vessem usado, quer por aspersão
ue.r por I?fusao, em certas circumstancias, e nem
onsso a immersão é da necessidade do sacramen>.; pois narra-se que no dia do Pentecostes tres
1il pessoas, e outras cinco mil n'outro dia foram
aptisadas, e é difficil crêr que todas foss~m imtergidas em agua, havendo escassez de aguas em
~rusalem t. Tambem se conta que S. Paulo baptitra ? gua,rda do carcere e as pessoas d'esta casa
meia n01te no proprio carcere 2 ; mas. é muito
rovave_l .que, em taes apertos, o Baptismo não
>sse mm1strado por immersão ; logo.
(C) .Qt~anto á palavra não negamos que por else ~1g01fica a abl~1ção do corpo todo; mas porJe num caso particular o Baptismo foi ministra) por este modo, illogicamente se infere que só.ente este rito é valido.
(d) A.ccrescente-se que a significação mystica
) Bap51smo dada por S. Paulo suppõe o rito da
1me;sao 3 ; . co?fessarnos, na verdade, que com
:te nto se s1gmfica melhor a sepultura de Christo,
qual o Apostolo compara ao Baptismo, mas n'ouo logar 4 exp6e outras significações mysticas d'essacramento, que são optimamente re.presentadas
!la ~spersão e pela infusão: «aspersi corda a con~ntia mala et abluti corpus aquà munda >> . E o
1
. Act. I~, :i-1 -- '.cNulla est .aqua fluens prope Jerusalem, si rim Srloe e;x:c1pias qm centum íerme passus def!uit · urbi aguam
ternae ahaque liujusm_o~i. subministrant. Ex m1llo' horum fonm .tantum aquae haurm l!cet ad octo millia hominum per im:rs10nem bapozandos». (Robinson, Biblical Researches in Palese, ~oi I, PP· 479~~.16 apud Hodge, 1. e. p. 534).
Act. XVJ, :>.> .
~ Rom . VI, 3-5 .
Hebr. X, 22 .

. ·;

·•.

• ·j

1

l
.~ l "'-.
'• l '

f ~;

!
.,

http://www.obrascatolicas.com
.1

1

i
1

.;

398

~

DA EXISTENCIA E ESSENCIA DO BAl'TISMO

CAPITULO l

' !

que podemos logicamente concluir de tudo isto
senão que é valido este triplice rito ?

18. (B) Tradição.
Confessamos na verdade, que o Baptismo feito por triplice immersão fôra commum na Egreja
durante muitos seculos, e que até alguns chegaram
a duvidar, se seriam legitimos os outros modos de
baptisar ; mas d'estes factos indubitaveis consta
que o Baptismo fôra algumas vezes ministrado por
infusão e considerado pela Egreja universal como
valido.
(a) Isso prova-o o exemplo de S. Romano, por
este modo baptisado por S. Lourenço; e do mesmo
modo S. Symphoriano foi baptisado por S. Benigno; e muitos outros factos d' esta natureza se encontram em Martenc ob. cit. liv. I, cap. I, art.
XIV.
(b) Do mesmo modo se collige dos escriptos dos
Padres t e dos decretos dos concílios, que o Baptismo fôra administrado aos enfermos (clinicis) que
jaziam no leito, por meio da infusão, sem que todavia fossem rebaptisados sob condição, quando convaleceram da enfermidade, apezar de não poderem receber ordens sacras em razão de retardarem o baptismo até se verem em perigo de morte.
(O) Porisso, S. Cypriano, interrogado a respeito
dos Clinicas, respondeu do seguinte modo : ((em
nada se pódem mutilar e enfraquecer os divinos
t
Para apresentarmos um uníco exemplo, na obra que tem
por título iililciz~ que foi escripta cerca do fim do primeiro ou
princípio do segundo seculo e exhibe a doutrina dos Apostolas,__
lêem-se as seguintes palavras sobre o Baptísmo : «Si non habeas
aquam fiuentem, in aliâ aquâ baptiza; si non potes ín frigidà in
calidâ baptiza. Si neutram habeas (ad immergendum), effunde in
caput ter aquam in nomine Patris et Filii et Spiritus S. t liv llc
ii1~'fÓT<pe< - P.~ 'iyy;, :t.,_:y:.eov E t~ •>jV J!-E'fC<ÀYjv -r pt~ '3?it•1p. : "' (n. Vlll).

?enefici?s ... receber lambem a aspersão da agua
a maneira da lavagem salutar>> t (Epist. ad Magnum).
Na verdade, todos estes factos e muitos outros
que podiam referir-se, mostram evidentemente que
o rito de immersão, apesar de ser commummente
usado, não fóra considerado como essencial ~.
Porém, se depois foi, de pouco em pouco aban:lonado na Egreja Latina, as principaes razlses foram para que d'este modo melhor se attendesse á
nodesti~ e se e_;itas~e~ os incommodos que nas~em da 1mmersao, prmc1palmente nás regi6es frias.

(C) Ra:z_ão de conv.
Era, na verdade, conveniente que um sacramentão necessario fosse instituido de modo que fa:tlmente podesse ser recebido por todos ainda
nesmo pelos pequeninos e pelos moribund~s e por
.oda a parte;. mas se se requeresse a immersão pa·a a st.ia vahdade, haveria muitos que, em razão
los adiunctos das coisas, não podessem recebei-o
.em grande difficuldade; logo, com razão se regeia a necessidade absoluta da immersão como con.
..
.
'
rana ao esp1nto chnstão e cheirando a phariseisno.

:?

1
. ln nullo mutila ri et debilitari posge divina beneficia . . .
>pers1onem quoqun aqure instar salLitaris lavacri obtinere.
2
•
Algumas vezes oppõem:se a.s seguintes palavras do Ponhce 'felagio (Ep. ad. Gaudentmm, m cap. Multi dist . 4 de Con~cra t1one): ccEvangeil?m prreceptum, .· ipso Domino Deo, et Sal;ttor:e no_st~o. Jesu C.hnsto tradente, nos admonet, in nomine Tri!tat•s; ~rtna 1mmers10ne sanc.tu'.11 b~ptismu:ri i~icuique tribuere»;
r:ndc ~e .argumenta que a tnphce 1mmersao e prescripta por di:1to d1vmo. Porém, a quem refiectir um pouco quer pelo con·~to,..q~1~r p~las circ;,umstancias historicas, do B~ptismo ccin no11ne ~ rm1tat1s», e nao o modo de baptisar· porisso que Pelagio
·~~cv1~ contra aquell~s que ~antinham a'. triplice lmmersão, ~
lfll m111 am que o Bapttsmo devia ser çonfendo em nome da Trin~dç.
.

.,
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19. Regras praticas para o uso recto da materia 1.

(A) Para a validade.
(8) a agua deve. correr, para o

. .

s~1e1to ficar ver-

dadeiramente ablmdo; porisso, se somente uma ~u
outra gotta d'agua tocar o infante, sem todavia
correr, o Baptismo é duvidoso; por~~, se c?m o
movimento do dedo humedecido, o ministro dttfundir a agua de modo que fica pega~a ao ?ujei!o, julga-se commummente que o Bapt1smo e vahdo;
(fi) a agua deve tocar immediatamente ~ pelle;
porisso, se a agua tocar sómente os vestidos, o
Baptismo é invalido; se tocar sómente os cabellos,
é duvidoso;
.
.,
(C) a infusão deve. fazer-se sobre a cabe_ça ; _alias
o Baptismo será duvidoso, posto que mais pi o:avelmente seja valido, se se fizer1n'outra parte principal do corpo, como no pei~o, no pescoço etc; _
(d) a ablução deve ser feita pela .mesma p~ssoa
que pronuncia as palavras, para assim se verificar
a fórma ; ego te baptiz..o;
(8) segundo alguns poucos auctores, se al~uem
lancar o sujeito ao rio ou ao mar, pronuncrando
sim,ultaneamente a forma, o Baptismo não tem valor, porque não só se requer a immersão, mas tambem n'este caso a emertio ex aqua.
(B) Para a licitude, attenda-se a est.as palavras
do Ritual (n. ro): «Posto que o Bapt1sm~ possa
fazer-se ou pela infusão da agua, ou J?ela. 1mmersão ou pela aspersão; comtudo, o primeiro ou o
segundo modo, que estão mais em uso, mantenham~
1 S. Alphonsus, 1. VI, 105-1 07; Koning~, ~253-54:; .Marc .
1456-5 7 ; Lehmk., 6 1 -fo.; Sabbeti, 655; Ballermz-Palmzerz n. 12
e seg.

se, segundo o costume das egrejas» 1 ; na verdade,
prevaleceu agora o uso de baptisar por infusão, e
fazem-se tres abluç6es á maneira de cruz a um e
ao mesmo tempo se proqunciam as palavras.

:.

1

t~

§ II. Da !órma do Baptismo 2
20. 1 .º A fórma do Baptismo fôra ensinada
pelo mesmo Christo, quando disse aos Apostolas :
«Ide, pois, baptisando-os em nome do Padre do
Filho e do Espírito Santo>) 3 • A esta fórma foram
outr'ora accrescentadas algumas palavras n'algumas egrejas v. gr.: <<Baptizo te in nomine Patris ...
in remissionem peccatorum ut habeas vitam aeteri1Um>l, sem todavia serem consideradas como essenciaes.
Segundo o Ritual Romano deve empregar-se a
ºórma: «Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et
;piritus Sancti», sem o Amen nc, fim. Porém, os
;;regos, dizem: Baptiz..atur (e não como alguns dis;eram bapti{etur) (( N. servus Christi in nomine Pa:ris et Filii etc ... amen 4• Porém, antigamente, não
~ra o sacerdote baptisante, mas o povo ou o ele-

1 Baptisma licet fieri possit aut per infusionem aqure, aut
er immersione m, aut per aspersionem, primu s tamen vel secunus modus, qui ma gis sunt in usu, pro Ecclesiarum consuetudine
etineantur.
2
S . Thomar, 3, p. q . 66, a. 5 ; S. Afphonsus, 108-112 ;
'<.onings, 1255-56; Marc. 145-859; L ehmk., 63 .64; Sabetti, 65657; Ballerini,-Palmieri, n . 24 e seg.
3
Euntes ergo .. . baptizantes eos in nomine Patris et Filii
.
t Spiritus s.
4 Entre os Armenios schismaticos, se diz : «Baptizat (vel
1aptizet) nunc manus mea in nomine Patris etc., e esta fórma foi
leclarada legitima pela S. C. do S. Ojficio em 8 de Sept. 1633.
'orém é invalido o Baptismo conferido pela palavra do tempo preerlto v. gr. foi bapusado a não ser que pelo uso ou intenção de
1uem falia, se entenda o tempo presente, como consta da S. C.
{e Prop. Fidc, 27 de março. 1631. Cf. Collectanca, n . 519-520.
Theolosia Dogmatica-Vol. ~-º
26

i .
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ro presente que respondia Amen: Porisso, esta pa- ·
lavra não é essencial.
21. 2.º Regras praticas :
(a) A palavra ego na . .li~gua. latina não é essencial, porque fica bastante mclmda na palavra baptiz._o; mas não assim na lingua ingleza, aqemã, fran.,.
ceza etc., porque o pronome não se contem no
proprio verbo.
. ·
.
(b) A palavra te tambem é essencial 1. todavia,
póde supprir-se pela palavra vós ou por nome propno.
.
(G) Baptizo é palavra essencial; póde suppnr-se
validamente pela palavra que explica a noção de
abluir, mas não por verbo que exprima sómente o
effeito do Baptismo. Porisso, seria valida a fórma:
•Ego te abluo, tinge, lavo»; invalida: ccego te unge; ego tibi ministro sacramentum remissionis peccatorum »; é duvidosa a fórma: «/ christen thee>>
(etymologicamente, faço-te Christão), porque não
exprime sufficientemente a ablução; comtudo, é
mais provavel que seja valida; porque, segundo o
uso de fallar hoje recebido, significa o mesmo que
te baptiso.
. ~
.
(d) E' mais provavel que a palayra m nao s.eia
essencial, não destruindo a sua omissão o sentido
na língua latina; todavia, se fôr omittida recorra-se
ao Bispo ou á Santa Sé.
(8) A palavra nomine é essencial. Dize~ cum n~
mine sem má intenção, não obsta á validade; in
nominibus invalidaria o Baptismo, porque não exprime a unidade das pessoas; dizer: ceio auctoritate)) ... deixaria o Baptismo em duvida.
«De J;aptismo, ex o~issione. pronominis te _in e jus collatione, quod ex Coreanorum ! gnora~ tJa srepe cont1gisse. refers, rn validum fuisse sacramentum persp1cua res esi;n. (Ex Lllt. S. C.
de Prop. F .i Colleçt. n. 526).
1

?

40,1

(f) E' essencial exprimir uma por uma as tres
pessoas da SS. Trindade, e na verdade e com as palavras co~mumm.ente tomadas. Porisso, é invalida
~ fórr:ia cem nomme Dei, in nomine Trinitatis)).
e duvidosa a fórma ccin nomine Patris et Ch · /
(e~ logar ~e Filii). et Spiritus Sancti»; é duviJ~~~ ·
a forma: cem nomme Dei unius et trini)) t.
(D) Quant? á palavra ccet», se se omittir duas
vezes,. º. Bapt1smo é duvidoso; é porém valido, se
se om1tt1r só LlIT_Ja vez, isto é, entre 0 nome do Pae
e o nome do Fiiho, como se vê da decisão da s
C · d~ Cone. e do S. Offic., de 1 2 de Sept. d~
180 1

.
'

'

m Faesul.

22. 3.º Scholio. No livro dos Actos 2 se lê qu
alguns f~ram baptisados em nome de Jesus Chris~
to: depms algun~, entre os quaes Beda, 0 P. Lombardo, Ca~tano, Julgaram que era valido 0 Baptis0:~ conferido em nome de Jesus. Todavia, a opim~o commum ?.e gue o contrario, e explicam de
fois modos o dito Jogar dos Actos:
. (a) uns, com S. Thomaz.. (3 p. q. 66, a. 6 ad I)
.eguem que os Apostolos baptisaram validament~
:m non:e de Christo, por dispensa especial para
1ue as~1m se tornass~ digno de honr51 o seu ~orne.
(b) Julgaram, r:_ore~, ?utros que o baptisar em
1~me de .Jesus, nao significa outrd coisa mais se'ªº b~pt1sar os. que crêem em nome de Christo, ou
~nf~nr o Baptismo de Christo, em opposicão ao
•apt1smo de João.
'

· ~.
; l '.

. 1

~om [.-ehmlcuhl (n. 64) julgamos valida a formula 1·
ll:1e Dei fªt:1s et Dei Filii et Dei Spiritus S.,, não obstant;' c 1~r~
JU 1gar ~v1do sa (Casus II, n. 191), J?Orque indica sufficienteent~ a !1 mdade da~ pessoas, e nem significa tritheismo · todana praxe, se se der o çaso, recorra-se ás Conwega~ões'Roma.

1

i.
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CAPITULO IÍ

Dos effeitos ao Baptismo
E' duplo o effeito do Baptismo : a graça e o
1racter. Porém, a graça conferida no Baptismo é
remissão do peccado e da pena devida ao pecca), assim como tambem é regenerativa.
I. Da graça

.1

••.,

1

23. I.ª These: ó jJapfis1170 desfroe verdadeira e
·opria117eqfe fodos os peccaõos, fanfo o original,
mo os acfuaes, anfes commeffidos.

E' de fé, contra os Protestantes, a maior parte
quaes affirmam que os peccados não se des>em verdadeiramente pelo Baptismo, mas são sómte raspados. Prova-se.
(A) Escrz"pt. S. Pedro declara expn:ssamente aos
)-convertidos : «Fazei penitencia e baptise-se caum de v:ós para remissão dos peccados)) 2 ; do

•s

1 S. Thom. 3 p. q. 69; Suarer, disp. XXVI; Bellarminus, 1.
12-18; Dr?u_in, 1. II, q. IV; Tourn~ly, q. IV; Bil/uart, diss.
de Augustznzs1 a 8; Corblet, ob. cit. 1. VIII .
2
Poenitenuam agite et baptizetur unusquisque vestrum in

J' t

issionem peccatorum . Act. II, 38.
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DOS EFFEITOS DO B.'\.PTISMO

mesmo modo Ananias diz a S. Paulo: «Levantate, baptisa-te, lava os teus peccados>> i; finalmente
S. Paulo affirma por muitas vezes que nós, pelo
Baptismo, somos mortos para o peccado : E assim,
na verdade, julgae-vos mortos para o peccado, mas
vivendo para Deusn 2 . Mas estas palavras são inteiramente geraes, e teem applicação a todo o peCcado, quer original quer actual ; logo. Porém, já se
provou no 1ract. da Graça, n. 128, que os peccados ficam verdadeiramente destruidos pela graça
da justificação que fica inherente á alma.
(B) Tradic. O C. Florentino falta do seguinte
modo a respeito do Baptismo: cc O effeito d' este
sacramento é a remissão de toda a culpa original
e actual, assim como tambem de toda a pena» 3 .
(C) Ra{. Theol. Segundo a doutrina de S. Paulo 4 , o homem pelo Baptismo fica sepultado com
\hristo, e morre para a sua antiga velhice, e começa a caminhar na novidade da vida ; mas o peccado, quer original quer actual, pertence á vel?ice
antiga, como se collige do mesmo logar : cc F1cae
sabendo que o nosso velho homem foi simultaneamente crucificado, a fim de se destruir o corpo do
peccado)) 5; logo, tira-se pelo Baptismo (S. Thom.
q. 69, a. I).
24. 2.º These: ô })apfismo perõôa, juntamente
com a culpa, toda a pena õeviõa ao peccaõo, mas
não toda$ as pena/iõades da viõa.
A primeira parte é de fé.
(A) Insinua-se na Escript. Pois diz S. Paulo dos
Exsurge et baptizare, et ablue peccata tua. Act. XXII, 16.
Ita et vos existimate vos mortuos quidem peccato, viventes autem Deo. Rom. VI, 11.
3 Hujus sacramenti effectus est remissio omnis culpae originalis et actualis, ornnis quoque poenae.
• Rom. VI, 2-13.
.
.
5 Hoc scientes quia vetus homo noster s1mul cruc1fixus est,
ut destruatur corpus pecc ati.

.l '

iue foram inxertados etr1 Christo pelo Baptis~~.
'.Nada ~ca de condemnação n'aquellcs que estã~
.m Chnsto Jesusn t ; mas se permanecesse outra
~ena eterna ou temporal, haveria n'elles alguma
.ausa de condemnação; Jogo.
·
. (8) Tradic. Além das palavras do Florent' . ,
·1tada
d"IZ o seguinte:
·
mo Jª
.
s, o 1Vd
11 .
c< Deus· nada odeia
ios que renasceram ... innocentes, immaculados
em culpa., e amados de Deus, herdeiros de Deu;•
, cohe.rde1ros de Jesus Christo, de maneira que na~ os zmpede de entrarem no cezo) 2. E, na verdade,
~ alguma pena lhe restasse a satisfazer, quer eter··
,ª' quer temporal, não podiam entrar logo no ceu
,311firm_a-se pela praxe da Egreja, que nunca im~
oe Tenltencia aos ne~-baptisados, ao passo que a
opoe sempre aos perntentes no tribunal sagrado
(C) Argum. de conven. Pelo Baptismo o ho~
.em fica~ por ta.1 modo incorporado em Christo
ic lhe s~o ~applicadas as satisfaç6es de Christo
~sua ya1~ao; mas taes satisfaç6es teem forca de
ar, nao so toda a ~ulpa, mas tambem toda ~ e1, tendo Jesu s Chnsto satisfeito abundanteme~te
)r uma e outra (S . Thom. q. 6g, ti. 2 ).
·
2.5. A sef1~nda parte é certa, e consta da ex emCia quot1d1ana
· norque as do~ res, a morte P a
.
' t
noranc1a e a concupiscencia, que são penalida:s, :_nc~mtr.am-se nos baptisados, e nem desappacerao
mte1ramente
senão no ceu . p o d em a dd u.
.
~
.~s:e varias razoes de conveniencia para explicar

· ·~
,·~

•

1

1
2

II,

t
1.

Nihil damnationis est iis qui sunt in Christo Jesu.

Rom.

2
fn renatis nihil odit Deus
·
.
di, ac Deo dilecti hae rede .. : mnocer.ites, immaculati, inristi, ita Llt nihil p;orsus eos ~bqi~gd:m
Dei, l~ohaeredes autem
1 essu coe 1 remoretur. Sess.
can. 5.
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(a) Da parte de Christo :. pois é conveni,e nte que
os christãos, que pelo Bapt1smo se tornam membros de Christo, sejam semelhantes á sua Cabe~a,
mas toda a vida de Christo foi cruz e martyno :
«Pois não foi conveniente que Christo soffresse, e
por este modo entrasse na sua gloria» 1 ? Logo, deve ser tambem assim a vida do christão. Com razão, pois, diz S. Bernardo: «Envergonhe-se de ser
membro delicado sob uma cabeça coroada de espinhos» 2 (Serm. V, na festa de todos os. Santos).
(b) Da parte do homem; era ~onv~mente que
o homem merecesse a corôa da v1ctona, antes de
a receber · mas estas penalidades offerecem ao homem um ~ptimo meio para poder, por ~ia de m~i
tos combates , merecer a corôa da glona; « aqml.
lo que na vida presente é momentanea e leve tnbulação nossa ... opéra em nós um pezo eterno
de gloria» 3 . Logo.
(C) Da parte da Egrefa; era conveniente que
os homens entrassem na Egreja e recebessem o
Baptisrno por motivos sobrenaturaes, e não impellidos por razões de conveniencia natural; mas se
o Baptisrno tirasse as penalidades da vida, muitos
iriam recebel-o, não para obter a graça ou a gloria, mas para se vêrem livres dos incornmodos d'aquellas penalidades. Logo 4.
26 . . These 3. ª fi graça sacramental, conf7ri~a
pelo jJaptis1710, é graça rege,,erati~a, ~º11! d1redo

a obter as graças actuaes, para mstdutr reciamente a vida chrisfã.
Nonne haec oportuit Christum pati, et ita intrare in gloriam suam. Luc. XXlV, 26.
.
.
2
Pudeat sub spinato capite membrum fier1 deltcat1;1m. .
3 Id quod in praesenti ~se momentaneum et_ leve t~1bulauo
nis nostrae ... aeternum glonae pondus operatur m nob1s. IJ Cor.
IV, 17
4 S . Thom. q. 69, a. 3.
1

.; !

E) certo.

(A) Escrípt. Porquanto, pelo Baptisrno renas:emos da agua e do Espírito Santo f e nos tornanos filhos de Deus pela fé 2, de maneira que o bapismo é chamado cdavagem (lavacrum)de regenera:ão e de renovação do Espírito Santo, afim de que,
ustificados pela sua graça, sejamos herdeiros, se;undo a esperança, da vida eterna» 3; mas estas
:xpressóes significam evidentemente que nós pelo
~aptismo recebemos um nascimento espiritual.
Corno porém este nascimento nos impõe a
~brigação de viver christãrnente e de caminhar na
1ovidade da vida, segundo o attesta S. Paulo, não
ia duvida nenhuma de que em tempo opportuno
1os serão dadas as graças actuaes para imitarmos
. Christo.
(8) Raz..ão Tlzeol. A essencia da geração é dar
o gerado o primeiro ser e viver, mas o Baptismo,
rando o peccado original e actual, e infundido a
rimeira graça, porisso mesmo nos dá o primeiro
er e viver na ordem espiritual da graça: logo, é
m verdadeiro sacramento de regeneração.
A esta graça acompanham-na as virtudes in1zas e os dons do Espirito Santo, segundo o que
ca dito no Trat. de Graça, n. 176-182.
Dá-se, porém, simultaneamente o direito ás gra1s actuaes, com as quaes o homem, espiritual1ente regenerado, deve passar uma vida digna de
:hristo.
Porquanto, como argumenta S. Thomar.. (1. c.
5), pelo Baptisrno fica qualquer incorporado em
1

2
3

Joa. III, 5.
Calat. III, 26.
Lavacrum regenerationis et renovarionis Spiritus S ... ut

stificati gratiâ ipsius, heredes simus, secundum spem, vitae reter-

1e. Tit. III, 5.
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Christo quasi como membro seu; mas assim co~o
da cabeca derivam para os membros as sensaçoes
e os mo~imentos, assim da cabeça espiritual, qll:e
é Christo, se deriva para os seus membros o movimento espiritual, isto é, a graça actual, por. força d~
qual os baptisados são illumi1:ados nas coisas da fe
e são fecundados pela fecundidade das boas obr.as.
Corollarios: O Baptismo abre a porta do remo
celestial ; pois abrir a porta do reino celesti~l. é remover o impedimento, pelo qual. algu~rn e 1m~e
dido de lá entrar. Porém, um tal impedimento e a
culpa e o reato da pena. Mas acima se mostrou
que pelo Baptismo se tira tod~ a pena e rea~o;
logo, o effeito do Baptismo é abnr a porta do remo
celestial. (S. Thom. q. 69, a· 7 ·)

27. Já provamos a existencia do caracter no
Tract. dos Sacram. em geral (n. 69), resta portanto que declaremos as suas propriedades.
.
1 .º Pelo caracter baptismal o homem se une a
Christo como o membro á cabeça. N'este sentido se
diz: «Todos vós que fostes baptisados em Christ?,
revestistes a Christon t; on tambem: «Não .sabeis
2
que os vossos corpos são m~m~ros de Ch:1sto)) ;
pois por estas palavras se. s1.gmfica que no~, pelo
Baptismo, nos fazemos dtscipulos de Chnsto, e
membros do corpo de que Ellc é a cabeça.
0
2 . Pelo caracter baptismal o homem se torna
cidadão da Egreja. Dize-se d'aquel.les .que foram
convertidos por S. Pedro no propno dia do Pen1

Quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis.

2.

Nescitis quoni a m corpora vestra membra sunt Christi . 1

Cor. VI, 15.

tecostes: «Todos aquelles que receberam o seu
discurso, foram baptisados, e cerca de tres mil almas ficaram aggremiadas (á Egreja))) 1; n'estas palavras se affirma implicitamente que o Baptismo é
:orno que a porta pela qual alguem entra na Egreia e se torna cidadão da Egreja.
3. º Pelo caracter baptismal, o homem se torna

tdoneo para receber os restantes sacramentos e os
)Ufros bens da Egreja.
Isto mesmo insinua o Cone. Florentino, o qual
ieclara que o Baptismo é a porta da vida espiriual, e é expressamente ensinado pelo Catechismo
lo Concilio Tridentino: <<Conseguimos, na verdale, o Baptismo com o caracter, afim de nos toriarmos idoneos para receber os outros sacramenOS» 2 •

u. Do caracter

Galat. III, 27.

411

A razão é porque o Baptismo nos torna mem>ros e cidadãos da Egreja; mas o cidadão d'uma
ociedade torna-se porisso mesmo idoneo, para re:el<er os bens que ha n'ella; logo.
Corollario. No Baptismo como que se faz um
ontracto entre Deus e os homens: d'uma parte
(a) Deus perdoa toda a culpa e pena ;
(b) e infunde a vida espiritual;
(C) promettendo além d'isso todos os meios neessarios para a conservar e augmentar.
Por outra parte o baptisado
(a) renuncia a Satanaz e as suas pompas e obras,
;to é, os peccados e as occasiões do peccado;
(b) acceita .a obrigação de viver christãmente,
eguindo os vestigios de Christ6 ;

i .

í

'l

.

'

1

t
Qui receperunt sermonem ejus baptizati sunt, et apposi1e sunt (Ecclesiae) animae circiter tria millia. Act. II, 41.
2
Baptismum quidem chara<ere consequimur, ut ad alia sa·amenta suscipienda reddamur idonei.
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(C) e professa obediencia á Egreja e aos seus
Pastores, especialmente ao R. Pontífice, que e o
. vigario de Christo.

CAPTULOIII

1

\
Do ministro
Art. 1. Do proprio ministro

1

Qualquer homem, senhor da sua razão, pode
validamente baptisar; porém tratando-se da licituie, é necessario distinguir entre o caso de necessiie e o caso de baptismo solemne.
.

•'.,

I. No caso de necessidade ·
28.

1

.ºEm caso de necessidade qualquer pessoa,

w uso da sua raz_áo; pode baptisar não só valida mas

ambem licitamente.
E' certo.
(a) Se.gundo o Cone. de Latrão IV, cap. Firmier) e segundo o Florent. : «Porém, em caso de ne:essidade, não só o sacerdote ou diacono, mas
ambem um leigo ou mulher, até mesmo pagão e
tereje pode baptisar, com tanto que observe a
orma da Egrej8:)> 2 •
·
1 5. Alphonsus_, l 13-118; Konings, n. 1260 e . seg.; Marc, n.
460 e seg.; Lehmk. n. 65 e seg.; Sabetti. n . 658-59.; Ballerini,almieri, n. 34 e seg.
i ln C<\S U ;iutem ncci;:ssitatis non solum s1tcer<!os vel diacQ·

,
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DO MlNISlRO

(b) Confirma-se pela praxe da Egreja; muitíssimas vezes o baptismo tem sido conferido em caso de
necesside; e os Padres não só não censuravam uma
tal paxe mas antes a approvaram, «para que nin' .
guem sah1sse
d'este mun d o sem reme dºio sa lutarn t
(S. Gel. Ep. ao Bispo Luc. e. 7). Parece todavia que
'Tettuliano (De Bapt. e. 17) exclue as mulheres da
faculdade de ministrar o Baptismo, mas do contexto e de outros logares se vê que as mulheres
sómente são excluidas da administração solemne
e publica do baptismo.
. (C) Raz. conv. E' conveniente que as coisas que
são necessidade de meio para a salvação, possam
· facilmente encontrar-se; mas o Baptismo é necessario para a salvação, logo era conveniente que
podesse ministrar-se facilmente, e, por todos, e
. nem ficasse reservado· só para os sacerdote<>, por
. que algumas vezes pode haver falta d'elles. (S. Th.
3. p. q. 67, a. 3.)
2.º Comtudo, para a licitude, deve observar-se
uma certa ordem; isto é, havendo sacerdote, deve
preferir-se ao diacono, o diacono ao subdiacono,
. o clerigo ao leigo, o homem á mulher, a não ser que
a rbulher soubesse melhor a forma e o modo de
baptisar, ou se, por motivo de pudor, fór mais ~e
cente que, antes a mulher do que o homem, bapt1se
· o infante que ainda não nasceu. Porem, o pae não
· deve baptisar a sua prole, se estiverem presentes
outros que possam baptisar.
.
Porém, não deve empregar-se o sacerdote sch1smatico ou hereje, senão á falta de qualquer pessoa
catholica, e do mesmo modo deverá preferir-se o
leigo ao sacerdote excommungado.
nus sed etiam laicus vel mulier, imo etiam paganus et haereticus
bap'tizare potest, dum~odo form~m servet_ Ecclesiae.
1 Ne quisquam sme remec\10 salutan de sreculo eruatur.

Seria tambe~ peccado grave o preferir o leigo
ao sacerdote, ainda mesmo que este consentisse
ou o hereje ou cxcommungado ao leigo catholico ~
porém, nos restantes casos, seria peccado venial o
inverter a ordem.

II. Do Baptismo solemne
29. 1 . 0 Principio gerai.
, (a~ O ministro ordinario do Baptismo solemne
e o Bispo ou o sacerdote. O diacono é ministro
extraor?inari?,. e carece de delegação especial para bapttsar, lic1tarnentc. Pois diz o Florentino: «O
ministro d'este sacramento é o sacerdote a quem
:::ompete baptisar por officio)) t; quanto ao diacono,
Josto que receba na sua ordenacão a faculdade de
Japti~ar, não pode exercer este {1oder sem licença
io Bispo ou Pastor, segundo o costume dos loga·es: «Sem licen~a do Bispo ou do Presbytero, não
;e atreva a bapt1sar, a não ser que a necessidade
~xtrema a isso o obriguen 2 (S. Gelas. ad Episc.
Juc. c. 7. ).
~ ~té mesmo o diacono, que, sem delegação,
1dmm1stra solemnemente o Baptismo com ritos e
erimonias, . incorre mais provavelmente em irre;ularidade, posto que provavelmente neguem isto
:utros, porisso q~1e lhes compete o poder de baptsar, posto que ligado.
(b) Além d'isto requer-se jurisdiccão para a liitude nos casos ordinarios, porque pelo Baptismo
ualqucr se aggrega, não só á Egreja universal,
rns tambem á Egreja particular. Mas o aggregar
1

M_inister -hujus sacra menti est sacerdo s, cui ex officio combaptlzare.
2
. .
A~sque Episcopo vel Presbytero baptizare non audeant
:s1 necessitas extrc;ma compellat.
.

~tlt

l

1

:

.

.

. i
' j
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alguem á Egreja particular pertence ao que tem jurisdicção n'aquella egreja; logo.
3o. 2.º Regras praticas.
(a) «São dignos de gravissim~ reprehens~o, os
sacerdotes que baptisam temerariamente os mfantes, que lhes são trazidos de paroc~ia on diocese
alheia, podendo facilmente ser baptlsados pelo parocho proprio»i. (Cone. Balt. II, 227).
Peccam, portanto, os sacerdo.tes, que fóra d_?
caso de necessidade ou sem motivo grave, baptl. sam as creanças alheias, sem licença express~, tacita ou presumida, do proprio parocho .°u Bispo;
do mesmo modo os paes que, sem motivo grave,
levam a baptisar a sua prole a sacerdotes estranhos.
(b) Os vagabundos ou p~regrinos podem ser
baptisados em qualquer E.greia que escol~e:em .
(C) Além d' isto, o Bapt1smo deve ser mm1st;a?o
regularmente sub gravi na egreja, e não na sacristia,
a não haver causa grave, que deve ser approvada
pelo Bispo, co.mo consta da S. C: ~~s Rit.; assim c~
mo tambem a fortiori nos dom1c1hos privados. Eis
as palavras do Cone. do Balt.
237: <cÜ~ que
vivem no campo ou nas povoaçoes, onde nao ha
egreja nenhuma, levem os filhos a baptisar á .egreja mais visinha ... ; por~m 1 se em razã? da mclemencia do tempo, da d1fficuldade da viagem, da
pobresa dos paes ou outras c~usas gr~ves, ist_o n~o
poder fazer-se; n'este caso deixamos a consciencia
do missionaria que os baptise em casa com todas
as cerimonias da Egreja)) 2 •

1:,

1
Gravissimâ reprehen~ione ~ig:ii. sunt sacerdotes qui ir;ifan- tes ab alienâ parochiâ sive d1oeces.1 s1~1 all&~os temere baptlzant
cum facile a proprio Parocho. bapuzan potu1s.sen~.
.
2
Qui ruri degunt, a~t in pagt.s au! opp1dults, u~1 nu!Ja est
ecclesia 1 infantes ad ecclesiam prop1nqu10rem .. bapuzandos ad-

4 17

N'algumas dioceses esta concessão limita-se ao
ca.so, em que as creanças estiverem distantes tres ·
milhas.
(d) Se os infantes são baptisados em casa sem
as cerimonias, estas d~vem ~upprir-se depois; quando se tracta de suppnr os ntos omittidos, deve observar-se aquella ordem que devera ser observada
no tempo em _que foi_ conferido o Baptismo, isto é,
se o que entao devia ser baptisado ainda fosse
infante, deviam ser suppridas cerimonias do Baptismo .dos parvulos;
. no
. ca50 de ser adulto ' devem
suppnr-se as cenmornas do Baptismo dos adultos
(Cone. Balt. II, n. 239).
(6) Se o adulto se tiver convertido da heresia
seja baptisado condicionalmente, usando-se da~
cerimonias do Baptismo dos adultos a não ter sido
concedido indulto especial. (S. C. 'Rit. 2 7 de ag.
1836, Cardei. n. 4780).
(f) As cerim.onias que se usam no Baptismo solemne para .m.mor pompa e solemnidade, não podem ser omittldas, cortadas, mutiladas ou empregarem-se fór.a de ordem. «Porquanto, diz Bento
XIV'., não é ...:c;em peccado grave que se despresam ntos de tao grande ponderacão e de tanta antiguidade, e maximamente nec~ssarios para conciliar a reverencia ao sacramento>i 2 •
. E~ principio geral que é um peccado grave
omittir uma parte notavel das cerimonias · as-

'

duca?t; q_uod si ob .reris intemperiem, itineris difficultatem, parentu~. mopta'.11 v~l al!a~ grayes causas hoc fi.eri nequit, tunc missionam cons~_1ent1ae. relmqu1mu5 ut eos domt cum omnibus Ecclesire
caeremonus bapttzet.
~ Con~tit. Inter omnigenas, dia 2 de Febr. 1744 n. 19· éfr.
Conczl. Baltzmor. II, n. 235.
'
'
2
•
Neque enim, ait Ben~dictus XIV, sine gravi peccato ne~ltg_untt'.r ta.m m~~1~1 pondens t~i:taequc anti~uitatis ritus, atque
aJ 1 cvet entta.m sau am~nto conctltandam max1me necessarii.
Theolog1a Dogmat1ca-Vol. V
2
7
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( CAPITULO III

DO MINISTRO

sim v. gr. , a omissão da uncção com o oleo dos
cathecumenos ou chrisma,seria peccado grave, porque estas uncções teem significação espec.ial para
declarar os effeitos dos sacramentos; ponsso, devem conservar-se os oleos antigos até virem os
novos.
As interrogações prescriptas pelo Ritual, devem ser feitas na língua latina ; mas, quando os
padrinhos a não entendem, co~o geral.mente acontece, o sacerdote póde fazer-Ih as em hngua vernacula, nos Jogares onde prevaleceu este costume,
como nos Estados-Unidos, comtanto que a versão
que se usa tenha sido determinada pelo Bispo .

No Baptismo privado, não se requer padrinho,
posto que louvavelmente o possa haver.
·
(8) \ara qualquer ser validarr.ente padrinho, é
necessano:
(a) que tenha uso de razão e que seja baptisado;
.
(b) que tenha sido designado pelos paes ou pelo paroch') co mo padrino;
(G) que toque physicamente, quer por si, quer
por procurador, o baptisado, no tempo da ablução
ou logo depois d'ella, e o receba da mão do sacerdote;
(d) que tenha intenção de cumprir o munus de
padrinho. E' tambem conveniente que os padrinhos sejam pubres e confirmados, posto que absolutamente se não exiga isto.
.
(C) Valida, mas não licitamente, podem ser pa- :
drinhos :
.
" ·.
(a) os religiosos de um e outro sexo que teem
feito votos solemnes, porque, em razão do seu estado, não pódem ter cuidado dos outros;
(b) os conjuges a respeito dos conjuges, e os
paes a respeito dos filhos ;
(t) os peccadores publicas, e, a jortiori, os hereges, sendo di.fficil a estes o poder facultar-lhes uma
educação catholica.
Porém, no caso de recear-se um incommodo
gra':issimo, se o herege designado pelos paes fosse
publicamente regeitado, pode ser admittido como
testemunha, sem o advertir que toque o menino,
quando se derrama a agua; porem, n'este caso, o herege, não será verdadeiro padrinho; mas é melhor
não se servir de padrinho nenhum do que servirse de um herege, como consta da resposta do S.
Offic., de 3 de maio de 1893, onde se diz: «é me-

Art. li. Dos Padrinhos

1

3 1. (A) Os padrinhos são como os paes espi·
rituaes, que tiram o baptisado da sagrada fonte, e
o 1o'mam a seu cuidado, na falta dos paes.
.Porquanto, como diz rectamente S. Thoma{
(3, q. 67, a 7), a rege~eração espiritu~l assemelha...:se
geqição carnal; assim como o mern~o recemnascido precisa de ama e de mestre; assim do mesm.o
modo aquelle que resnasce espiritualmente, precisa de ama espiritual e de mestre, para se estabelecer na fé e na vida christã.
·
No Baptismo solemne, deve empregar-se, sub
gravi, ao menos um padrinho, seja .homem ?u mulher; nem pódem empregar-se ~ais de dois para
se não multiplicarem os impedimentos de cognação espiritual. Se forem dois, n~o deven"i ser ambos do sexo feminino ou masculino, mas homem e
mulher, ao menos sub levi.
1 S. Alphonsus, 146-1 60; Konings~ n. ~2_?5 e seg.;, M~rc,
n. 1483 e se_g.; Lehmk. 70 e se~.; Sabett1 , 6fo-b4; Baller1111 -I almieri1 n. 81 e se9 ._
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CAPITULO Hl

420

lhor que o Baptismo seja ministrado sem padrinho, se não poder ser de outro modoii t.
Tambem os catholicos não podem exercer as
foncções de padrinhos para com os hereges, digam
2
o que disserem em contrario:não:poucos theologos •
32. (0) Os padrinhos são obrigados a instruir
o baptisado na fé e nos costumes christãos, na falta dos paes.
(E) Além d'isto , os padrinhos contrahem impedimento de parentesco espiritual, até mesmo no
Baptismo privado, de que se tracta no Tract. do

CAPITULO IV

no sujeito ao Baptismo

Matrimonio.
Praestare ut Bap tismus conferatur sine patrino, si aliter
fie ri non possi t.
2 Estes auctores ignoravam a decisão do S. Ojficio de 10 de
maio de 1770, publicada ha pouco nos Acta S. Sedis, vol. XX VII,
p . 455 : «Sanctissimus decrevit, catholicis regulariter non licere
haereticorum aut schismaticorum concionibus, baptismis, matrimoniis interesse. Absolute autem von li cere nec per se nec per
alios fungi officio patrini in baptismis, quae haeretico rum filii s ab
haereticis ministrantur• .
t

Discretearemos : 1 ..º da necessidade do Baptismo pa.r~ todos; ~·ºdo Baptismo dos infantes; 3.º
dtsposiçoes requendas para o Baptismo; 4.º da reiteração do Baptismo.
Art. 1. Da necessidade do Baptismo

t

1. Da necessidade do Baptismo de agua

33. Estadô da questão.
(A~ De dois modos póde ser alguma coisa necessana para a salvação, a saber, de necessidade
de meio, e de necessidade de preceito.
(a) nec.e ssario ~e necessidade de meio aquillo que e meio~ e me10 necessario de justificação,
e sem o que, ainda mesmo inculpavelmente omittido, não pode obter-se a salvação; porquanto, n'este. caso, nã.o pode escusar nem a ignorancia nem
a 1mpotenc1a.

E:

1 .s. Thom. 3 p. q" 68, a. 1 e seg.; Suare:r, disp. XXVII;
B,ellarmmus, e. 4-5; Drouz'!, .q. VI, e. 1; Tournely, q. II, Billuart,
d1ss. III, a. 1; de Augustzms,. a. 5; Corblet, ob. cit. liv. III·
Pesch, n. 409 e seg .
'
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CAPITULO 1V

Porém, uma coisa póde ser necessaria de ne..:
cessidade de meio, de dois modos :
(1) absoluta ou intrinsecamente, quando é ordenado de sua propria natureza, como meio necessario para a salvação: de maneira que não possa
supprir-se, v. gr. a fé para o adulto no sacr. do
Baptismo ou da Penitencia ... etc.
(') relativamente ou extrínsecamente, quando sómente se requer por instituição de Deus para a sa lvação, de maneira que por outros meios, querendo Deus, pode supprir-se: v. gr. o Baptismo da
agua, o sacr. da Penitencia.
(b) E' necessario por necessidade de preceito
aquillo que é prescripto pór tal arte, que não póde
ser livremente omittido sem peccado; portanto, se
fôr culpavelmente omittido, é causa de condemnação; porém, se fôr inculpavelmente omittido, por
ignorancia ou por impotencia, podes em isso obterse a salvação; como succéde v. gr. com a recepção da Eucharistia.
34. (B) Sobre a necessidade do baptismo ha
muitos erros :
(a) Os Pelagianos, assim como os Socinianos
e os Unitarios negaram absolutamente a sua necessidade, porque regeitavam simultaneamente a existencia do peccado original. Os Quakeres negam a
necessidade do Baptismo da agua, e ensinaram
que sómente é necessario o Baptismo espiritual.
(b) Os Calvinistas ensinam que o Baptismo é,
na verdade, necessario de necessidade de preceito,
pois só a fé, dizem, póde regenerar espiritualmen- _
te o homem, e porisso mesmo, os infantes podem
salvar-se sem o baptismo; o que Calvino ensinou
sómente para os filhos dos baptisados, mas os mo-

SUJEITO

no

BAPTISMO

âernos Calvinistas extendem-no a todos os meninos, ainda mesmo que sejam filhos de infieis t.
(C) Os antigos Lutheranos ensinàvam que o Baptismo é necessario para a salvação por necessidade dé meio; hoje, porem, seguem que pode st;1pprir-se por meios extraordinarios que Deus conhece 2.
(d) Entre os modernos Anglicanos, tambem do
mesmo moqo não falta quem negue que este sacramento é necessa rio por necessidade de meio.
(e) Entre os Catholicos, alguns Th eologos, quando affirmam d 'u m modo geral 1 que o Baptismo é
necessario por necessidade de m eio, ensinaram que
os meninos, que não podem ser baptisados, ou foram invalidamente baptisados, podem ser salvos
pelas oraç6es dos paes e pelo desejo de lhes ser
conferido o Baptismo, principalmente, se um tal
desejo fõr manifestado por signal exterior, e isto
sempre é co mo lei certa, segundo Caetano 3, ou
1

Cfr . Hodge, System. theol., vol. I, p. 26, vol. III, p"
'
'
«Docemus Baptisrnurn quidem esse ordinarium initiationis sacramentum et 1-ege nerationis me dium omnibus omnino etiam
fidelium liSeri s ad regene rationem et salutem nec essa rium · interim tame n in casu privatio nis sive imposs ibilita ti s serva ri ]'iberos
Christianoru m per extraordina riam et peculiarem dispensationem
di vinam ». Gerhard, Loci theol. X XI, VIII, 238.
·
3
In 3,q . 68,a. 2et 11 .-Bianch i, Disput. de remedio
ret ernre salutis pro par vulis in utero clausis, advogou quasi a mesma opinião, mas ex poz es ta questão d'out ro modo; quer dizer
segundo ell e, se a mãe gravida offerecer a morte da crea nça e~
protesto de fé e do baptismo, Deus receberá esta oblacã o como voto
de bapti srno, fe ito pelo mes mo menino, po r causa da intima connexão .da mã e com o filho e justifical-o-ha. Fin alm ente o auctor
anonyrno d'uma<:erta dissertação ccDe lntole rantia Ca tholica», Taurini edita-, 1868, segue que não é contra a fé catholica o affirrnar
que todo s os meninos que morrem sem baptismo, são recebidos no
!imbo da espectação, a té que, no segundo advento de Christo, sejam por ell e rege nerados, se assim lhe agradar. Estas opiniões refuta-as Dublanchy, ob. cit., p. 210 e seg .
586-599:
2
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DO SUJEITO DO BAPTISMO

ao menos algumas vezes, e por misericordia especial, segundo S. Boaventura 1.
2.º These geral: ô j)apfis1110 da agua é necessario por necessidaae õe meio, quer para os aõulfos quer para os meninos,· 111as de modo que posso- supprir-se pelo 111arfyrio ou pelo desejo do bapfis."Tto.
EJ de fé, quanto aos adultos, segundo o Trid.,
que abaixo citaremos ; é certo quanto aos infantes,
por toda a parte onde foi sufficientemente promulgada a lei evangelica.
35: Prov.
(A) Pela Escript. E' necessario por necessidade
de meio, aquillo que se apresenta como condição
«SÍne qua>> não pode obter-se a salvação; mas
o Baptismo da agua apresenta-se como condição
necessaria da salvação: ccTodo aquelle que não
renascer da agua e do Espirito Santo, não pode
entrar no reino de Deus)) 2 ;
(a) esta proposição é universal negante, que não
soffre nenhumas excepções senão aquellas que
Deus positivamente estabeleceu (a saber, o martyrio e o voto do Baptismo, como abaixo se dirá) ;
(b) além d'isto, as palavras não são em1ncia<las
em forma preceptiva, mas declaram que o Baptismo é necessario, como o meio para o fim, porquanto, do mesmo modo que o nascimento é meio para qualquer viver a vida natural, assim tambem o
renascimento espiritual é exhibido pelo baptismo,
como meio necessario para a salvação ;
(C) Além d'isto, pronunciam-se na terceira pessoa, e porisso exprimem a condemnação ab~oluta;
quando as palavras se enunciam na 2.ª pessoa, po-

dem muitas vezes limitar-se só aos ouvintes ou
aos seus successores, como quando se diz : «Se
não comerdes>> 1 ••• ; mas quando se annunciam
na 3. ª pessoa, ex se, não soffrem nenhuma li::nitação, e abraçam egualmente os meninos e os adultos;
(d) finalmente, o mesmo Christo confirma esta
interpretação, quando immediatamente accrescenta : ccAquillo que nasceu da carne, é carne; e aquillo que nasceu do espirita, é espírito)) 2; pois n'estas
palavras se declara a razão porque o Baptismo é
necessario, e a razão é, porque o homem, que nasce da carne, é peccador, e não pode adquirir a vida espiritual, se pelo Baptismo não renascer de
novo do Espirita ; mas esta razão tem evidentemente valor para todos os homens, quer adultos
quer parvulos ; e mostra que o Baptismo é tão necessario para a vida espiritual como a geração o
é para a vida corporal. Este argumento é muito
provavel, mas não é apodictico, se não se firmar
na auctoridade da Egreja.
36. (8) 'Trad.
(8) Segundo ós Padres, dos guaes nos parece
conveniente citar, alem d'outros, Tertuliano (Do
Baptismo, c. r 2): « Prescrevé-se que a ninguem
compete a salvação sem o Baptismo, segundo
aquellas grandes palavras do Senhor que diz: Nisi quis . .. etc.»ª
(b) Pela controversia com os Pelagianos que foram condernnados por ensinar que os meninos podiam conseguir a salvação sem o Baptismo. PorisJoa. VI, 54.
Quod natum est ex carne, caro est; et quod na tum est
ex Spiritu, spiritus est .
3 Priescribitur nemini sine Baptismo competere salutem,
ex ilia maxime pronuntiatione Domini, qui ait ; Nisi quis ... etc.
1

.

:

·' .

'"f
!

"i
1 1

2

ln 4, dist. 6, p. 2. a. q. 1
Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Sp. Sancto, non potest introire in regnum Dei. Joa. VIII, 5.
1
2

"
.: 1
>- ! .
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so 1 o concilio pienario de Carthago, rios cariones
remettidos a Innocencio 1, continha estas palavras:
«Todo aquelle que negar que os parvulos pelo Baptismo de Christo se livram da perdição e conseguem a salvação eterna, seja anathema>i i_
.
(C) Pela praxe de b~ptisar, quer o_s adultos quer
os parvulos, logo que instava o peng~ de morte;
porquanto, apesar de estarem estabelecidos os. tempos para a administração solemne do Bapt1smo,
comtudo sempre se providenciou, para que, em
perigo de morte, em qualquer tempo, ?s enfet~fl'.º.s
fossem baptisados, para que, talvez, diz S. Szrzczo
(Ep. a Himer.. c. 2), «negando-se ª. fo~te salutar
aos que a dese1am, cada um que sahlf d este mundo, não perca o reino e a vida" 2 . Do mesmo modo, a razão porque a todos, ainda mesmo ás mulheres, é permittido baptisar em perigo de mo~te, nã~
é outra senão a persuasão de que o Bapt1smo e
absolutamente necessario para a salvação.
(d) Pelo Tríd.: «Se alguem disser_ que o Baptismo é livre, isto é, que não é necessano para a salvação, seja anathema» 3 (sess. VII, can. _s de Bap_t.);
estas palavras proclamam d'uma maneira genenca
a necessidade do Baptismo e mais se illucidarn por
outras nas quaes se declara que a justificação, ccdepois de promulgado o Evangelho, sem a ablução
(lavacro) da regeneração ou sem o voto, não pode
fazer-se, como está escripto: «Se alguem não renascer etc.» (sess. VI, cap 4) 1i••
1 Qui;umque negat parvulo s per Bapt!srnum Christi a perpenlitione liberari et salutem perctpere semptte_rnar;i, A. S.
.
2
Si negato desiderantibus for:te salutan, ext ens unusqrns- . -·
que de srec.ulo et r~gnum per?at et v'.tarn .
3 S1 qrns dtxent B apt1smum hberum esse, boc cst non necessarium ad salutem, A. S .
4 Post Evangelium promulgat_um, sin~ · Javacro r e g_1rner~
·tionis, aut ejus voto, fieri non posse, s1cut scr1ptum est: N1s1 quis

(é) Nem se diga que, nos primeiros seculos, muitos só foram baptisados em edade adulta; porquanto, urna tal praxe foi reprovada pelos Padres
como um perniciosissimo abuso; porem, as raz6es
porque perseverou por algum tempo, foram :
(8) o desejo de receber com melhores disposições o sacramento, que só por uma vez se podia
ministrar;
(b) ou algumas vezes para não contrahirem logo as obrigaç6es do Baptismo ;
(C) ou para melhor assegurarem a sua salvação,
recebendo o Baptismo, imrnediatamente antes de
morrer.
3 7. (C) Rar_. theol. Ninguem pode salvar-se depois do peccado original, sem se incorporar com
Christo, porque, segundo o que fica dito no Tract.
do Verbo Encarnado, ninguem pode salvar-se senão por elle; mas na Lei Nova o meio porque nos
en~orporamos a Chr!sto, é o Baptismo, segundo
aquellas palavras: «Vós todos que fostes baptisados em Christo, vestistes a ChristoJ> t ; logo, sem
baptismo não se dá a salvação 2
38. Corollario. r. º O Baptismo da agua é
tam bem necessario por necessidade de preceito a
todos os adultos; porquanto, tudo aquillo que é
necessario por necessidade de meio é, porisso mesmo necessario para os adultos por necessidade de
preceito. Mas Christo, além d'isto, ordenou aos
Apostolos que baptizassem todos as gentes: «Ide,

.. i

''

~; .i

renatus fuerit etc. D'aqui infere Vega (In Trident., liv. V, e. 16)
que os mernnos que morrem sem baptismo, não podem salvar-se ;
porisso que eiles não podem ter o voto formal nem virtual do baptismo.
1
Quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis.
Galat. III, 27.
2
S. Thom q. 68, a . 1 • ·
·
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CAPITULO IV

DO SUJEITO 00 BAPTISMO

portanto, ensinae ... baptisando-os etc.» 1 • Mas á
obrigação de baptisar, imposta aos Apostolos, corresponde evidentemente a obrigação para todos os
adultos de receberem o Baptismo ; logo.
2.º A opinião de Caetano sobre a salvação d~s
meninos não baptisados não é, na verdade, heretlca, porque não foi conde.moa?~ pela Egreja c?m as
proprias palavras; todavia,mthtam contra ellaps argumentos apresentados na these geral. Além _d'~sto,
foi julgada digna de censura pela Congregaçao, dos
theologos no Cone. Tridentino 2 , posto que de facto não tenha sido condemnada, e depois, [por
mandado de Pio V, foi expurgada das suas obras;
por conseguinte, não pode ser ensinada com seguranca.
Porém, a opinião de S. Boaventura, que affirma ·
que ao menos alguns meninos não baptisados ~e
salvam por algum privilegio especial, não se apoia
em nenhum argumento positivo.
39. E', porém, ponto controvertido, se o Baptismo é absolutamente necessario para os filhos dos
infieis que nunca ouviram fallar do Baptismo.
r.º Segundo alguns, como Perrone, (n. r 3 5), a
lei ácerca da necessidade do Baptismo, não obriga
os infieis negativos, porque não foi sufficientemente promulgada, e porisso, ~asta para elles .º ~eme
dio instituído antes de Chnsto para a rerrussao do
peccado original.
.
.
Porquanto, argumentam assim: Para que a let
seja obrigatoria, é necessario que seja promulgada, e, para obrigar a todos no fôro interno, é nec~ssario que seja promulgada, não só n'um ou n'ou~ tro logar, mas tambem em todas as gentes, e ate
1

2

E untes ergo docete . ._. baptizantes _eos.
.
Cfr.. Pallavicini, Stona del Cone. d1 Trento, liv. X, e. 8 .

perante todos o~ indivíduos ; mas os infleis negativos nunca ouviram fallar da sua promulgação, e
ainda se encontram povos inteiros, nos quaes não
foi, de maneira nenhuma, promulgada a lei evangelica, ou pelo menos muito insufficientemente; logo, a lei evangelica não os obriga .
2.º Todavia, ensinam mais commummente os
theologos, com Suarez., que a Lei do Baptismo tambem obriga os infieis negativos.
Porquanto, esta lei é irritante, ou invalida o
antigo remedio instituido antes de Christo; mas a
lei irritante obriga logo que foi publicamente promulgada, ainda que, per accidens, seja ignorada por
alguns subditos; assim v. gr. a lei que irrita os matrimonias clandestinos, tem validade ainda mesmo
para as pessoas que ignoram a lei.
Comtudo, a primeira opinião não foi de maneira nenhuma condemQada, e parece mais conforme á sabedoria e á misericordia de Deus; porquanto, diga-se o que se disser, sobre a força da lei
irritante humana, não é decente que a lei divina
obrigue em consciencia aquelles que a ignoram inteiramente, principalmente em teria absolutamente
necessaria para a salvação.
Porquanto, Deus que quer sinceramente a salvação de todos os homens, não pode deixar muitos
homens sem meio sufficiente de salvação; e todavia devera dizer-se isto a respeito dos filhos dos
in:fieis, se, divulgado um novo meio de salvação,
tivessem sido eliminados os antigos meio~, pelos
quaes ella se podia conseguir .
i

l

/'

Assim, entre outros, argumenta Dublanchy, ob. cit. :i.o3-

:i.04.

i

''
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CAPITULO IV

II. Dos meios porque se suppre o Ba.ptismo

)ara isso, e sem primeiro o receber, não pode vaidamente ser recebido nenhum outro sacramen-

da agua

Estes meios são dois : a caridade ou contricção
perfeita e o martyrio; o primeiro diz sómente respeito aos adultos, o segundo quer aos adultos, quer
aos parvulos.
r. º

Do Baptismo «flaminis »

40. A contrição ou caridade perfeita, com voto
ao menos implícito do Baptismo, suppre nos adultos
as vezes da agua do Baptismo, quanto á remissão
dos peccados.
E' certo.
Explica-se: (A) com voto ao menos implícito, o
qual, na verdade, se inclue no desejo geral de fazer
todas as coisas que Deus preceituou; porque segundo todos, basta es.te voto implícito n'aquelle
que invencivelmente ignora a lei do Baptismo, v.
gr., no infiel negativo; mas, segundo alguns Theologos, deve ser explicito n'aquelle que reconhece a
necessidade do Baptismo, v. gr., no catechumeno,
não obstante a opinião commum seguir que, n'este
ultimo caso, basta o voto implicito, podendo quàlquer fazer um acto de caridade perfeita, sem que
pense no Baptismo.
(B) quanto á remissão . .. : porquanto, a caridade perfeita, com o voto do Baptismo, perdoa, na
verdade, o peccado original e os peccados actuaes,
e porisso mesmo infunde a graça santificante; mc.s
não imprime o caracter baptismal; nem ex se perdoa toda a penna temporal devida ao peccado ;
porisso permanece, para aquelle qµe d'este modo
foi santificado, a obrigação de receber o Baptismo
da asua, logo
que se lhe offereça opportunida it.~
.
'

1

DO SUJEITO DO BAPTISMO

'

o.
4 r. Prova-se (A) pela Escript.
(3) Christo, ainda mesmo depois de saccionada
1 necessidade do Baptismo da agua, prometteu in·allivelmente a graça santificante a todos aquelles
1ue tivessem caridade perfeita: c<Aquelle que me
1ma, será amado por meu Pae, e eu amai-o-hei.'..
)e alguem me ama viremos ter com elle, é n'elle
~stabelecercmos a nossa mansão» 1 ; porém, esta ha)ita<;ão de Deus não se faz senão na alma do juso; mas a justificação, ou a collação da graça sanificante, suppõe a remissão dos peccados; logo, a
:aridade perfeita basta para a remissão dos pec:ados, e sob este respeito pode supprir as vezes do
3aptisrno. Consta além d'isto., do exemplo, do Cenurião , o qual antes de receber o Baptismo, rcce2
)CU o Espírito Santo, e porisso mesmo a graça .
(b) O mesmo argumento tem valor para a ccmricção perfeita; porque uma tal contricção involre em si a caridade perfeita, mas alem d'isso diz;c da penitencia perfeita ou da contricção : «Se o
mpio fizer peniter1cia de todos os seus peccados,
viverá e não morrerá>> 3 •
Consta d'estes textos que a remissão dos pec:ados vae junta com a contricção; mas uma tal
:ontricção pode existir, sem se receber realmente
) Baptismo; logo.
(B) Trad.
1 Qui diligit rne, diligetur a Patre meo, et ego diligam eum ...
3i quis diligit me . .. ad eum veniemus, et mansionem apud eum
'aciemus. Joa. XIV, 21-23.
z Act. X, 44.
· :1 Si in1pius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis suis,
l'i tô vivet et non morietur. Erech. XVIII 1 21; cfr. lsq. 11 16; Tr ,

ie Poenitent . .? n.
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DO SUJEITO DO BAPTISMO
CAPITULO IV

(8) S. Ambrosio, na oração fun~bre d? impera.dor Valentiniano, que ainda não tmha sido baptlsado, declara que elle se salvara pelo voto do Baptismo: «Se os martyres são lavados no seu sangue a este lavou-o a sua piedade e vontade))'.
(b) Do mesmo modo Innocencio .III, inter~oga
do a respeito d'um Judeu, que se tmh~ bapttsado
a si mesmo, respondeu que um tal Bapttsmo era, na
verdade, invalido; mas que o Judeu por causa da
sua fé, (isto é, voto) do Baptismo se salvara (3 decret. tit. 42, c. 4 ·)
(C) Finalmente o Trid. (sess. VI, c. 4) declarou: «depois de promulga de o Evangelho,~ nunca
se faz a trasladação do estado do velho Ad ao para
o estado de graça sem a ablução da regeneração
ou o seu voto» 2 ; o que manifestamente supp6e 9ue
o voto da ablução ou do Baptísmo, basta para a JUStificação; logo.
(C) Raz_ão theol.
.
.
Em vista do que fica d1cto, o Bapttsmo da
agua é, na verdade, necessario por necessidade de
meio, mas só extrínsecamente por vontade e~pressa
de Deus; mas aquillo que é sór:iente extrmsec~
mente necessario, pode ser suppndo por outra coisa e era inteiramente conveniente que fosse sup'
. ~
prido pela caridade perfeita,. ou :pe:a c?ntn_cçao,
que contem em si todas as d1spos1ço es mtenores,
requeridas para a justificação; logo.
2,º

Do Baptismo de sangue

42. (A) A sua naturez_a e condições.
1 Si martyres suo abluuntur sanguine, et hunc sua pietas
.
.
abluit et voluntas .
2 Post Evan~elium promulgatum nu_nqu~m fieri tr a nsl~tz~ 
nem a statu veteris Adam ad statum grattae sme regeneratzoms
lavacro aut ejus voto.

O martyrio nos adultos é o soffrimento da morte ou tormento que de si é mortifero por motivo da
fé cathol.ica, ou outra virtude christã, supportado
com paciencia. Porisso, para o verdadeiro martyrio,
requer-se :
(a) morte ou tormento que de si seja mortal; porisso, não bas ta a ferida, se d'ella não resultar naturalmente a morte, nem basta a dôr interior, ainda
mesmo que seja a maxima,como a dôr da SS. Virgem
junto á cruz; basta porem a pena qu e de si seja mortifera v. gr. a pena infligida a S. João Apostolo,
que foi lança do n'uma caldeira de azeite a ferver,
e só por milagre é que poude evitar a morte;
(b) a morte soffrida por causa da f é ou de outra virtude : porque, como diz S. Agostinho (serm.
2 no Ps . 34, n. 13), (( a pena não fa z os martyres
mas a causa» 1 Martyres, por tanto, são aquelles,
que morrem em d efeza da fé, ou tambem em defeza dos direitos da Egreja, como S. Thomaz Cantuarien sc, ou em razão do sigillo sacramental, como S. João Nepomoccno; ou por motivo de conservar a cas tidad e, çomo muitas virgens; ou por
outra virtude prescripta por Christo.
(C) Pacientemente soffrida; porisso o martyr não
deve resistir á força, nías dar voluntan'amente a
vida ; e porisso aquelle que, dormindo, fosse morto
em odio da fé, não seria verdadeiro martyr, se antes não ti vera desejado o martyrio por motivo so,brenatural.
Para o martyrio poder justificar os adultos, requerem-s e algumas disposiç6~s internas :
(8) attricção sobrenatural; porque nenhum adulto póde ser justificado, se não se afastar do peccado ao menos pela attrição. Porém é difficil não en1

Man vrcs

11 0 11

fa c it poe na , s ed causa.

Thiología Doi;matiça-Vol. V
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DO SUJEl'fÓ í>O BAPTISMO

contrar esta disposição n'aquelle que dá a vida por
Deus.
Além d'isto, segundo alguns, requer-se a contricção perfeita ; porém, uma tal opinião é commummente regeitada, porque assim não haveria
nenhuma virtude especial no martyrio, e este meio
confundir-se-hia com o primeiro; o que vae de encontro ao modo de fallar na Escriptura t e dos Padres.
(b) O voto ao menos implícito _do Baptismo;
porisso, se alguem podesse ser baptisado antes do
martyrio, deveria receber este sacramento. ·
43. (B) A sua efficacia.
O martyrio suppre as vez..es do Baptismo, quanto á remissão da culpa e da pena) quer nos adultos
quer nos meninos.
E' certo.
Prov. pela Escript.
Porquanto, Christo prometteu absolutamente
a salvação a todos aquelles que confessassem o seu
nome em presença dos homens ou que perdesse1!1
a sua alma pelo Evangelho: «Aquelle que por minha causa perder a sua alma, encontral-a-ha)) 2 ;
«todo aquelle que me confessar em presença dos
homens, tambem eu o confessarei em presença do
meu Pae» 3 ; mas estas palavras com certeza que
dizem .respeito aos adultos que livremente clã.o a
sua vida por Christo, e até mesmo aos menmos
1 Porquanto, Christo excita alg~mas. vezes os di~cipul?s ao
martyrio por motivo de temor: «Nol1te um_ere eos qm occ1dunt
corpus ... sed potius eum qui potest et ammam et. corpus per- .
dere in gehennam" (Matt. X, 28); logo, basta o motivo de temor para o martyrio. . .
.
.
.
2
Qui perdtdent ammam suam propter me, mvemet eam.
Matt. X, 39.
. .
3 Omnis qui confitebitur me coram hom1111bus, confitebor
et eço, eum conim Patre meo qui in coelis çst. M(J,tt. X1 32,

que são mortos por odio a elle; pois confessam-no,
não fallando, mas morrendo, e além d'isso perdem
verdadeiramente a sua alma por causa de Christo
e do Evangelho ; logo.
Tradição.
(3) A Egreja honra como Santos os Innocentes
que foram mortes por Christo e do mesmo modo
o B. Simeão, de dezoito mezes de edade, o qual
foi crudelíssimamente trucidado pelos Judeus e outros infantes mortos pela fé; mas isto não poderia
explicar-se, se o martyrio não justificasse verdadeiramente os meninos. Nem póde objectar-se que os
innocentes foram justificados pela Circumcisão,
porque alguns d'elles ainda não tinham sido circumdados, e a Egreja honra simultaneamente a todos elles. Por outro lado, honra-os, não como circumcisos, mas como mortos por Christo.
(b) Do mesmo modo, a Egreja costuma venerar
aquelles que, sem estarem ainda baptisados, receberam o martyrio (v. gr. S. Emerenciana), e em
vez de offerccer preces e sacrificios por elles, pelo
contrario, implora o seu auxilio: ((Faz injuria ao
martyr o que ora pelo martyr)) 1, diz Innocencio III,
mas uma tal praxe suppõe manifestamente que o
martyrio suppre as vezes do Baptismo, quanto a
culpa e pena.
Raz..ão de conven.
O Baptismo tem egualmente a virtude de perdoar os peccados, porque nos assemelha á morte
de Christo; mas pelo martyrio, quer do adulto,
quer do menino, nos tornamos mais perfeitamente semelhantes á morte de Christo, do que pelo
Baptismo da agua, imitando os martyres a sua pail

. I,'

lnjuriarn martyri facit, qui orat pro martyre,
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CAPITULO iV

xão; logo, é muito conveniente que o Baptismo
justifique, ao menos, do mesmo modo que o Baptismo da agua. (S. Thorn. 3 p. q. 66, a. 12.)
44. (C) Modo porque opéra.
O martyrio produz os seus effeitos, a saber, a
remissão da culpa e da pena, ainda mesmo temporal ex opere opera/o.
E' certo para os meninos, porque são incapazes de qualquer disposição, nem podem ser justificados dos ex opere operantis; tambem se admitte
commummente para os adultos; porquanto.
(a) Segundo S .fAgost. (De Civ. Dei, XTII, 7),
«Para todos aquelles que morrem pela confissão
de Christo, tem tanto valor o martyrio para perdoar os peccados, como o Baptismo recebido na
fonte sagrada do Baptismoii 1, mas o Baptismo perdoa a culpa e a pena ex opere opera/o) em vista do
que acima fica dicto; logo.
(b) Além d'isto, a Egreja não ora pelos martyres; mas se o martjrio fosse sómente operado ex
opere operantis., dever-se-hia orar por elles; pois
podia duvidar-se, se a sua contricção fôra perfeita para tirar toda a pena temporal ; logo.
(C) Finalmente, se o martyrio opéra sómente
ex opere operantis, produz os seus effeitos sómente por força da caridade ou da contricção perfeita,
e a ser assim, não ha razão nenhuma porque o Baptismo de sangue se distinga do Baptismo de fogo.
1 Quicumque pro Christi confessione moriuntur, tantum
i n eis valet ad dimittenda peccata, quantum si abluerent\l.r sacro ···
fonte Baptisrnatis,
.

Art.

n.

Do Baptismo dos infantes

I. Dos infantes em geral

45.

i.

0

1.

Erros.

(A) Erram primeiro que tudo os Baptistas, que

seguindo os passos dos Waldenses e Anabaptistas,
negam absolutamente que seja valido o Baptismo
dos meninos, e porisso baptisam segunda vez os
que foram baptisados na infancia, no c_aso de m~s
trarem signaes de fé. Dizem, com effeito, que mnguem pode ser baptisado sem primeiro dar signaes
de fé, segundo aquellas palavras : « Aquelle que
crêr e fôr baptisado )) 2 etc.
(8) Erasmo, que floresceu no sec:1lo XVI, adn_üttia, na verdade , a validade do Bapt1smo conferido
aos meninos, mas affirmava ao mesmo tempo que
os meninos baptisados deviam ser interrogados,
quando chegarem á edade ~fo discreção, se. queriam ratificar ou não as obngações do Baptlsmo,
para que assim podesse conservar-se a sua liberdade.
Os modernos Racionalistas ensinam egualrnente, que é inteirarnente injusto impôr obriga~ões no
Baptismo aos meninos, sem o seu consentimento.
46. 2. 0 These: õs i11fanfes podem licita e validameqfe bapfisar-se.
E' de fé, segundo o Tridentino : «Se alguem

disser que os meninos, porisso que não tem acto
de crêr, depois do Baptismo não devem ser cont S. Thomar, 3 p. q. 67, a. 9; Suarer, disp. XXV; Bellar~
minus, ] . 1, e. 7-8 ; Droum, q. VI, . e: 2 ; Tournely, q. III, a. 3 ,
Billuart, diss. III, a. 2 ; de August1111s, ª: 7 ·
2 Qui crediderit et bapttzatus fuent . Cfr. Hovey, Systematic theology, p. 323.
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DO SUJEITO DO BAPTISMO

tados entre os fieis, seja anathema» i. (Sess. VII, can.

Haeres. 1. II, c. 22, n. 4): «Veio salvar a todos
por si mesmo ; a todos, direi, os que por elle
nascem em Deus, infantes, e parvulos e meninos ... » '·
E realmente, digam o que disserem em contrario os Baptistas, o Baptismo era ministrado aos
infantes,ainda mesmo nos primeiros seculos da Egreja; poucos Padres duvidaram se seria melho~ esperar até que os meninos podessem receber livremente e com conhecimento perfeito as obrigações
do Baptismo; mas nenhum d'elles ensinou que fosse invalido o Baptismo conferido aos meninos, e a
maior parte d'elles recommendaram a praxe de os
baptisar.
.
Este uso não vigorou sómente na EgreJa Romana, mas tambem na Grega, e até mesmo entre
os schismaticos; é, portanto, uma praxe que vem
dos Apostolos. Porquanto, a respeito d'ella diz S.
Agostinho (Serm. 176, n. z): «Isto mantev~-o
sempre a Egreja, isto recebeu da fé dos seus ma10res, isto guarda constantemente até ao ~m>~ 2 •
Objecta-se, na verdade, que nos primeiros seculos muitos differiram o Baptismo até á edadade adulta; porem isto explica-se, quer pela~ razões já referidas (n. 36), quer porque o Bapt1smo
suppõe as familias christãs já intei:arr,ie?te constituídas, as quaes, logo desde o prmop10, furam
poucasª·
(b) Pelos Concílios, pelo Milevitano, ao qual assistiu S. Agostinho: «Todo aquelle que negar que

12-14.)

(A) Esériptura.
(8) Porquanto, Deus quer a salvação de todos
os homens, ainda mesmo dos infantes, como se
provou no Tract. da Graça, e por outro lado,
consta das palavras de Christo : «Deixae que venham a mim os meninos ... pois; é d' estes o reino
dos ceus» 2 ; Mas os infantes não pod em ser salvos sem serem baptisados segu ndo aquellas palavras, «Se qualquer não renascer da agua>> 3, cojá se provou. Logo, os infantes podem e devem ser
baptisados.
(b) Confirma-se, porisso mesmo que o Baptismo christão é o complemento e a perfeição da circuncisão; mas na Lei Antiga a circuncisão era conferiáa aos infantes ; segundo a praxe dos Apostolas que muitissimas vezes baptisavam os neo-convertidos com toda a sua casa ou familia: cc Tambem
baptisei a casa de Stefana» 4; «e elle baptisou-se,
e a seguir, toda a sua familia» ã; mas é inteiramente provavel que n'estas familias houvesse alguns
meninos, e tambem elles foram baptisados; logo.
(B) Tradição.
(8) Pela praxe da Egreja; pois diz Origenes (no
cap. VI ad Rom.) : «A Egreja recebeu a tradição
dos Apostolas de dar tambem o Baptismo aos meninos>> 6 • E já antes S. Ireneo tinha dicto (Adv.
1 Si quis dixerit parvulos, eo quod actum credendi non habent, suscepto Baptismo, inter fideles computandos non esse. A. S.
2
Sinite parvulos venire ad me ... talium est enim regnum
crelorum . Matt. XIX, 14.
3 Nisi quis renatus fuerit ex agua.
~ Bapt!zavi autem. et Stepha~ae domum 1 Cor. I, 16.
0
Bapt1zatus est 1pse et omms domus ejus continuo. Act.
XVI, 33.
6 Ecclesia traditionem ab Apostolis suscepit etiam parvulis Baptismum tlare .

r:-

1 Omnes venit per semetipsum salvare; omnes inquam,
qui per eum renascuntur in Deum, ~nfantes et parv~los et puero~ .•
2
Hoc Ecclesia semper ~abun, semper tenmt, hoc a ~aio
rum fide percepit, hoc usque m finem p~rseveranter c_ustod1t.
3 Cf. Schaff-Her1og, Encycloped1~, voce Bapt!S'!'· p. 2IO.
-Ost tex tos principaes do baptismo dos infantes colltgrn-os W.
Wall, I-listory of lnfant·baptism, 2ª ed. Oxford, 1844.
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CAPITULO IV

devam ser baptisados os recemnascidos logo desde o utero das .mães; seja anatheman 1 (Denzing.
n. 65.)

(C) Razão theol.
Devem ser regenerados pc>r Christo todos aquellcs que peccaram em Adão; mas, por uma parte, todos, até mesmo os meninos, peccaram em Adão, e,
por outra parte, só podem ser regenerados pelo Baptismo em Christo, em vista do que dissemos sobre
a necessidade do Baptismo; logo.
E' egualmente conveniente, que os meninos se
baptisem, afim de que, nutridos desde a meninice,
nas coisas que dizem respeito á fé christã, n'ella
mais firmemente perseverem, segundo aquellas palavras: ((O adolescente seguirá na velhice o caminho que trilhou na juventude, e não se afastará
d'elle>i 2.
47. Resolvem-se as di.fficuldades
(A) Oppõem os Baptistas o texto de S. Marws
acima citado; mas em vão; porisso que um tal texto só
diz unicamente respeito aos adultos, como se vê evidentememe do contexto; porquanto, Christo, falia dos que
se converterão pela prégação, e porisso dos ndultos, e
sómente d' estes, exige a fé para poderem ser adrnittidos
ao Baptismo. Mas já antes tinha declarado a necessidade absoluta do Baptismo para todos; as palavras seguintes de S. Marcos, de maneira nenhuma destroem
uma tal necessidade. ·
(8) Objectam Erama e os Racionalistas, que se 1iola a liberdade dos parvulos, se se baptisarem sem a
sua propria vontade. Porem, esta objecção não tem valor; porque no Baptismo não se impõem senão obrigações, que o mesmo infante é obrigado a acceitar, logo
9ue attmge o uso de razão. Porquanto, o Baptismo não
e uma coisa superogatoria, porque todos teem verda-

deira e stricta obrigação de o receber; porisso, n~o se
offende a sua liberdade, mas muito pelo . co~t_rar10 ~e
auxilia facultando-se-lhes, logo desde o pnnc1p10, me10
de cu~prir as obrigações, que por outro modo não lhes
..
seriam impostas.
.
Isto mesmo se faz na sociedade c1v1l; aquelles qu_e
nascem cm qualquer região onde. 05 paes pos~uem direitos civis, porisso mesmo adgrnrem o~ j1re1tos _e as
obrigações dos cidadãos, sem alguma ele1çao proprta.

.'

48. 4.º Corollario.
.
(A) Por tanto, na praxe, o Bapt1smo deve ser
conferido aos infantes, quanto antes fôr moralmente possivel 1 • Ditferil-o por dez ou onze dias, se°:1
razão grave, seria peccado mortal, segundo S. Lzgorio, n. r r 8; porem, segundo outros, fóra ~o caso de perigo~ requer-se a dilação de um a dois mezes para haver peccado mortal.
(B) Se se recear que ~ infante m?1Ta antes
de vir á luz deve ser baptlsado no se10 mater'
.
no, e se depois
vier á luz vivo,. de~e ser b ~pusa~
do sob condição, porque o pnme1ro Baptlsmo e
duvidoso, ao menos praticamente, segundo a decisão da S. e. do e. de I 2 de julho de T794·
(C) <<Cuidem os sacerd?tes de q~1e todos os
fieis, principalmente os med1cos, parteiras e at~as,
aprendam convenientemente o modo de confenr o
Baptismo privado.
.
.
.
~
«Exrliquem com toda a deligenc1a a obngaç~o
gravíssima que a todos incum?e de, na au~encia
dos sacerdotes, ministral-o aos mfantes ou ate mesmo aos adultos que o consentem, quando porventura se acham constituídos em perigo de morte>i 2 •
(Concil. de Ba~timore II, 228).

,j

.li ..

1

«Detestabilem queque pare~tum CathC!licorum socC!rdiam, qui parvulorum retaterr.i tot cas1bus obnoxiam non statlm
Baptismatis sacramen\o mumendam curant, volumus ut pastores
anima rum acerrime ac sreprns reprehendant" ( C. Balt .. II, 225)" .
~ Curent sacerdotes ut omnes fideles, prreserum med1c1,
1

1 Quicumque parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat ... A. S.
2 Adolescens juxta viam suam, etiarn cum senuerit, non re ceder ab eâ. Proverb. XXII, 6; cf. S. Th., 3 q. 68, a. 9.

441
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CAPITULO !V

(D) O feto abortivo deve baptisar,:_se ainda

mes~~~que

seja recentissimo 1 porque hoj~ vigora
a opm1~0 ~o.mmum de que a animação se faz desde. o prmc1p10 da conceição ; se se duvidar da sua
animação, baptise-se sob condição.
(E) Os monstros tambem devem baptisar-se,
co~ tanto que apresentem a especie humana: na
duvida accrescente-se a condição : Si tu es homo i .

II. Dos filhos dos acatholicos

.. ·

2

49· Prindpios geraes,
([1.) Os filhos dos acatholicos, quer infieis quer
hereies, podem ser, com effeito, licitamente baptisados, ainda mesmo contra a vontade dos seus
paes,. quando estão em e?ade adulta e pedem 0
Bap31sm? ; porque nas coisas que pertencem á salvaçao nao dependem dos paes: «é necessario que
obedeçamos antes a Deus do que aos homens 3i>
(Act. V, 29).
(8) Os filhos dos acatholicos, quando são infantes, não podem ser licitamente baptisados contra a vontade dos seus paes, ao menos regularmente f~llando. A_ razã~ é _rorque, a não ser assim,
. (a) v10lar-se~h1a o 9ire1to dos paes, porque os
mfantes, que ainda nao teem uso de razão estão
sob o cuidado dos paes 1 e baptizal-os cont~a sua
n.utrices atque obstetric_is privati Baptismatis conferendi modu
rlte calleant. Sedulo euam explicent gravissimam qua tene t m
o.moes, absent~ sacerd?t.e; obri~ationem i!lud infantibus, vel adu~~
tis consentlenu~us, .qu1 rn prox1mo mortis periculo forte constituantur, 1mpert1end1. (Cone. Balt. II, 228) .
1 Sobr_e este ponto lê, além dos theologos moralistas, Capelmann, Medical pastor, p. 107; O'Kane Notes on the Rubric
'
nn. 197-21 7 .
s,
2 S. Thom. 3 p. q. 68, a. 10; S. Alphonsus, 126-132 · Ko.
nBm1g1s, .1~61-62 ~ Afm·c, 1471-173; Lehmk., 80-86: Sabetti 66 2 "
a enni·Palm_ien, n. 55 e seg.
,
'
·1
3 Obed1re oportetpeo magis quam hominibus ( Act. V, 2g).

vontade, seria o mesmo que baptizar alguem contra sua vontade ;
(b) além d'isto, os infantes assim baptisados, facilmente voltariam para a infidelidade ou para a
heresia, em razão de affecto natural para com seus
paes (S. Thom. 3 p. q. 68 1 a. 10).
5o. 2.º Regras praticas.
(A) Comtudo os filhos dos acatholicos, ainda
mesmo infantes, podem ser bapti:.ados licitamente :
(a) em perigo de morte, pois n'este caso não é
para temer o perigo de perversão, nem se viola o
direito dos paes, não lhes sendo o filho subtrahido; o que tamhem vale, segundo a decisão do S.
Officio, de 18 de julho de 1892, no caso de, prudentemente, se duvidar, que pela enfermidade, com
que estão affectados actualmente, não vivam, mas
morram antes da edade de discreção.
(b) Quando os infantes estão fóra dos cuidados
dos paes, nem ha receio de que voltem para elles,
porque n'este caso não se viola o direito dos paes
nem ha perigo de perversão ;
(C) quando os infantes são perpetuamente dementes;
'
(d) se um dos paes consentir, ou se, morto o
pae, o avô consentir, ainda mesmo repugnando
o outro pae, uma vez que haja esperança de educar o menino catholicamente.
(8) Porem, se os paes acatholicos offerecerem
os seus proprios filhos ao sacerdote, para os baptisar, pode baptisal-os, se ha esperança provavel
de serem educados catholicamente \ e esta espe1 Porquanto a S. C. do Officio an. 1867 declarou que devia deixar-se ao arbítrio e á consciencia dos Missionarios (depois
de ouvir, se poder ser, o Ordinario) que possam baptisar os memnos apresentados por paes não baptisados, com tanto que se
não preveja, em cada um dos casos, que haja algum perigo grave
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rança vislumbra-se, se ao menos um dos paes prometter que hade abraçar a fé, e permittir que haja
um padrinho catholico. (Cone. Balt. II, 229).
Art. li. Das disposições para o
Baptismo i

5 r. Nos infantes não se requerem nenhumas
condições; porem, nos adultos, 1.º, para a Falida recepção do sacramento, requer-se e basta a inte:-ição, ao menos habitual, isto é, a que antes se teve
e não foi retractada, de receber o Baptismo. Por
isso, é valido o Baptismo conferido a um demente
ou dormiente, que antes tinha manifestado desejos
de receber o Baptismo: e< Os doidos e os furiosos
não sejam baptisados, a não o serem desde o nascimento; porque então a respeito d' estes deve-se
emittir o mesmo juízo, que a respeito dos infantes, e podem ser baptisados na fé da Egreja.
Mas se tiverem intervallos lucidos, baptisem-se,
quando estiverem senhores de si, se o quizerem.
Porem, se antes de endoidecerem, tiverem mostrado desejo de receber o baptismo, e estiver imminente o perigo de vida, ainda mesmo que não
tenham uso de razão~ sejam baptisados 2)) (Cone.
Baltim. II, :i3o).
de perversão, e com tanto que não conste que os paes apresenta.m os filhos para baptisar por motivo de superstição (Collectanea, n. 592).
1
Tour11ely, q. III, a. 3, de Baptismo adultorum ; Marc, n.
1474 e seg. Lehmkuhl, n. 73, 77-78.
2
Amentes et furiosi non baptizentur nisi tales a nativitate
fuerint; tunc enim de iis idem judicium faciendum est quod de _
infantibus, atque in fide Ecclesire baptizari possunt. Sed si dilucida habeant intervalla, dum mentis com potes sunt, baptizentur, si
velint. Si vero, antequam insanirent, suscipiendi Baptismi deside' ·
rium ostenderint ac vitre periculum immineat; etiamsi non sint
compotes mer,1tis, baptizentur.

5 2. 2.º Para a recepção licita e fructuosa dosacramento requer-se, alem d' isto :
(a) fé recta : <cAquelle que crêr e fôr baptisado
será salvo» 1 ; ((Se crês de todo o teu coração, é
licito)) 2 ;
(b) a attrição sobrenatural dos peccados mortaes commettidos pelo sujeito; pois, nenhum peccado pode perdoar-se sem se retractar: cc Fazei penitencia e baptise-se cada um de vós)) 3 . Porém,
não se requer a attricção do peccado original, porque ninguem pode retractar-se do peccado que não
commetteu. Nem deve preceder a confissão sacramental, pois os peccados commettidos antes do Baptismo, não se perdôam pelo sacramento da Penitencia.
Quanto á praxe attenda-se ao seguinte: <cSe
algum adulto dever ser baptisado, deve antes, segundo a regra apostolica, ser exercitado na fé
christã, e por alguns dias, em obras de piedade,
e a sua vontade e proposito devem ser muitas vezes investigados, e só scientemente e querendo, e
depois de bem instruído, é que deve ser baptisado.
Pelo que respeita á veneração do sacramento, tanto o sacerdote que baptisará os adultos, como os
mesmos adultos que estão sãos, é conveniente que
estejam em jejum 4 >> (Ritual Rom. tit. II c. 3, n. r, 8).
1

·'

Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit. Marc,

XVI, 16.
Si credis ex toto corde, licet. ,Act. VIII, 36.
Pcenitentiam agite, et baptizetur unusquisque vestrum.
Act. II, 38.
4 Si quis adultus sit baptizandus, debet prius, secundum
apostolicam regulam, in christiana fiJe, et per aliquot dies in operibus pietatis exerceri, ejusque voluntas et propositum srepius e:xplorari, et nonnisi sciens et volens, probeque instructus baptiz.ari.
Pro huius veneration e sacramenti, tam sacerdotem qui adultos
baptizabit, quam ipsos adl.lltos qui s~ni sunt1 convçnit esse jejun.qs;
2
3
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CAPITULO IV

Art. IV. Da reiteração do Baptismo
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t

53 .. 1.º Principias.
(a) O Baptismo não deve ser reiterado senão no
caso de surgir duvida prudente da sua validade :
aquelle que obrasse de outro modo peccaria, e se
baptisasse solemnemente e sem condição, incorreria em irregularidade.
(b) O Baptísmo deve reiterar-se todas as vezes
que, depois d'um exame diligente, ha duvida sobre a sua validade.
2.º Regras particulares.
(A) Os infantes expostos devem ser baptisados
sob condição, ainda mesmo que tragam a cedula,
que atteste que foram baptisados, salvo estando
assignada por pessoa conhecida, que possa ser interrogada.
(8) Os infantes baptisados em casa pela parteira ou por outra pessoa perita, não devem ser rebaptisados, se, depois de diligentemente examinada
a coisa, não houver suspeita provavel de erro.
Esta suspeita havel-a-ha geralmente, se o testemunho da parteira não fôr confirmado pelo testemunho de pessoas que o viram fazer, ou esta
fôr inteiramente digna de fé.
(C) Quanto aos herejes.
A regra geral ensinada pelo S. Officio, ( 1878)
é que em cada em dos casos se estabeleça um exame para investigar ácerca da validade do Baptismo conferido na heresia, e porisso, não deve ser
approvada a praxe de baptisar indiscriminadamente e sempre os herejes sub conditione.
(b) Todavia, na pratica, não é nccessario um
1 S. Alphonsus, n. 144-137; Konings, 1263 e ~eg . ."'!are,
1476 e sei;;.; Kenrick 1 de Baptismo n. 118-119; Sabettz, n. 6tn ,
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tal exame em muitos casos, porque é difficil encontrar testemunhas fidedignas, ou porque são seitas, como a dos Quakeres, que não administram
Baptismo nenhum.
E até mesmo hoje, á excepção dos Ritualistas,
que geralmente baptisam cautamente, quasi sempre pode duvidar-se do Baptismo conferido pelos
herejes.
Porquanto, os Unitarios e os Universalistas, e·
até mesmo os Congregacionalistas regeitam a sua
necessidade, e porisso, tem pouco cuidado de admitral-o; os Methodistas e os Presbyterianos baptisam por aspersão e pode duvidar-se, se a agua
tocou ou correu na pelle.
Os Baptistas baptisam por immersão, e sob
este respeito o sacramento é valido, mas muitas
vezes pronunciam a forma antes de mergulharem o
baptisando.
Os Episcopalianos hoje em dia portam-se com
bastante negligencia na sua administração. Porisso, na praxe, deve ser muitas vezes repetido o Baptismo dos herejes.
Todavia; «deve fazer-se investigação no baptismo de cada um dos neophitos, para se obter,
quanto poder ser, em cada caso, ou certeza. ou
probabilidade, de que foram ou não foram validamente baptisadosn t (Cone. Bali. III, 122).
54. Scholio: Do que se deve observar na recepcão dos Neo-Conversos 2 : «Na conversão dos he-

·''

'

1

ln conversione haereticorum inquirendum est de validitate Baptismi in haeresi suscepti. Instituto. igitur diligenti .examine,
si compertum fuerit aut m,i~Jum, aut. nulht.er ~ollatum fm_;;se, baptizandi erunt absolute. S1 autem mvest1gat10ne perneta, adhu.c
probabile dubium de Bapti.smi va~idi~ate st~persit, ~une sub .c?nd1:
tione iteratur . Demum s1 consment vahdum fmsse, rec1p1endt
1

erunt t<intunmlQdo ad abjurationem, seu

profe~sionem Fid~i.

Tri.-~

http://www.obrascatolicas.com
•

I·
.-.

.
1

-: ''i-> ~ ,. '. ·"' ·,

. ~'5

..

_,...__,.

CAPITULO lV

bO SUJElTO IJO BAPTISMO

rejes deve investigar-se sobre a validade do Baptism') conferido na heresia. Estabelecido, portanto,
um exame diligente, se se averiguar, ou que não
houvera baptismo ou que fôra nullo, devem ser
baptisados absolutamente.
Porém se, depois de feita a investigação, ainda resta duvida provavel da validade do Baptismo n'este caso deve ser repetido sub conditione.
'
'
. foi valido, devem
Finalmente,
se se";verificar,
que
sómente ser recebidos para a abjuração ou profissão de Fé. Distingue-se, portanto, um triplice methodo na conciliação dos herejes :
1 • Se o Baptismo fôr conferido absolutamente,
não se segue nenhuma abjuração, mas a absolvição, porisso que o sacramento da Regelleração
tudo lavou.
2. Se o Baptismo tiver de ser repetido sub conditioné, deve proceder-se pela ordem seguinte :
(8) Abjuração ou profissão de fé ;
(fi) Baptismo condicionado;
. ~
(C) Confissão sacramental com absolv1çao condicionada.
3. Quando, finalmente, o Baptismo fôr julgado valido, receba-se sómente a abjuração ou a
profissão de Fé, á qual segue a absolvição das
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censuras)) (Instrucção da S. Cong. do S. Offi.
de 20 de julho de 1859).
A profissão de fé que deve ser emittida n'esta
região, não é a formula Piana, mas a especial que
se encontra no Supplemento do Ritual Romano
para , as províncias americanas confederadas do
Norte.
Quando o Baptismo é reiterado sob condicão,
por direito commurn, deve repetir-se, segund~ a
ordem do Baptismo dos adultos. Com tudo, n'algumas dioceses d'esta região, permitte-se a formula
mais breve, estabelecida para os parvulos, por concessão especial : porem, uma tal concessão não é
universal nem indefinida, mas deve renovar-se.
Porem não foi permittido pela Santa Sé baptisar privadamente os convertidos sob condição, só
com agua lustral, e sem as ceremonias como se
pratica na Inglaterra ( C. Pen . de Balt. II, 243,

1 1i

"

.(.

244.)

plex igitur in concitiandis haereticis distinguitur procedendi methodus:
.
.
.
1. Si Baptismus absolute _conferatur, nulla seqmtur abiurat~o.
nec abs.)lutio, eo quond omma abluit sacramentum Regenerauonis.
2. Si Baptismus sit sub ~0J1ditione_ it~randus, ~oc ordine pr_ocedendum erit: (a) Abjurat1ó s_eu F1de1 pro~ess10; (b) Bapus-__
mus conditiouatus ; (e) Confess10 saoramentahs cum absolut10ne
conditiom~tà.

.

;

,.

3. Quando denique vali~um jud_icatum fuerit Baptisma, solu
recipitur abjuratio , seu Fid e1 profess10, quam absoluuo a censuris sequitur. Cf. Çoncil. Ba/t . 11, P· 291; Kon111gs 1 1264.
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J'rafado õa <Jonfirmação
Bnctores aconsultar
Sobre a Confirmação, escreveram alem dos au..::tores alegados quando fallamos dos Sacramentos em ge1·al:
Entre os Padres: :Jnl/OCencio I (417), Epist.
:id Decentium, cap 3 ; Çregorio )lf. (604), Epist. liv.
V, ep g et 26 1.
Entre Theologos: Jos. Viceco117es (Viscon~i), De Ritibus Confirmationis, Mediolani, 1618; jJa~ilio }'enfio, O. S. Aug. De sacr. Confirmationis',
~ª edit. Lovanii, 1642; Çuilelmus jJeyer, De sacr.
:::ontirmationis, Antuerpiae, 1650; J:. 7(0/sienius, De
;acr. Cotirmat. apud Graecos, Roma e, 1669; Sainf8euve, De Confirmatione et Ex Unctione, 1685; Vifas~ius, seu potius Oratianus sub nomine Vitassii, Tr.
!e Confirmatione, Venetiis, 1038, ap. Migne, Theol.
:::urs. vol. XXI, p . .J45 e seg.; fi'ldreas Çau, De
·ai ore manuum impositionis arque unctionis in sacr.
:onfirmationis, Coloniae, 1732.
Entre os Protestantes: jJach117anl/, Die Conirrnation der Katechumenen in der Evangelischen Kirhe, Berlin, 1852; Schaff-?(erzog. Encyclop., p. 530;
>mifq-(}qeefhan, Dict. of Christian Antiq., voce Confrmation; J:ichfe'lberger, Encycl., t. III, p. 354 . .
1 Patrum varia testimonia de Confirmatione erudite colle;it ;J_UCt(_!r Tr. de Confirm . ªP. lvfzjrne, Theoj. Curs.' vo].

" 5b9-7b 1 .
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TRACTADO DA CONFIRMAÇÃO

Christo. E porisso o confirmando é ungido na fronte, onde está a séde da vergonha, para que se não envergonhe de confessar o nome de Christo, e principalmente
a cruz d'Aquelle «que é um escandalo para os Judeus,
e uma loucura para os gentioSJJ 1 segundo o Apostolo ·
e é porisso que é assignalado com o signal da cruz. '

no deGreto-do conGillo Florentino sob Eugonto IY

para instrucção nos Hrmentos
O segu~do sac'.amento é a Confi'.m~ção, -CL~ja materia é o chnsma feito de oleo, q~1e ~1gmfica. brilho da
consciencia, e de balsamo, que s1gm~ca .~he10 de .boa
fama, benzido pelo Bispo. A fórma ~: ~1g110 t~ signo
crucis, et coujirmo te chrtsm..:i~e salutzs, l1l nomme Patris et Ftlii et Spiritus Sanctz.
.
O ministro ordinario é o Bispo. E po;Iendo um .simples sacerdot~ exhibir a~ restantes unc_çoes, esta so deve ser conferida pelo Bispo ; porque so dos Apostolo~,
cuias vezes fazem os Bispos, se lê que davam. o Esp1rito Santo pela imposição das suas mãos, assim como
0 manifesta a leitura dos Actos dos Apostolos: «Tendo porem diz ouvido os Apostolos que estavam em
Je;usalem' qu~ a Samaria tinha ouvido a palavra de
Deus, enviaiam-lhes Pedro e João. E logo que~ch~sa
ram oraram por elles a fi~ de rec.eberem o Espmto
San~o; porque ainda não tmh~ desctd<;> sobre cada um
d'elles pois tinham sómente sido baptisados em nome
de Jes~s. E então impunham as mãos sobre elles, e re. ~
. ~
.
cebiam o Espirito Santo ». .
Porem, em vez d'aguella 1mpos1çao das maos, da-se
na Egreja a Confirmação. Lê-se~ comtudo, que algu~as
vezes, por dispensa da Santa Se, por uma causa r3:c1.onal e muito urgente, o sacerdote~ simples po~e adm101s.::_
trar o sacramento da Confirmaçao com Chnsma b~n
zido pelo Bispo. Porem, o effeito d' este sacramento, ~ o
dar-se n'elle o Espirita Santo para. corroborar, assu~
como foi dado aos Apostolos no dia do Pentecostes ,

para que o christão corajosamente confesse o nome de

Canones do Concilio Trid.entino sobre a
Confirmação
(Sess. VII)
1. Se alguem disser que a confirmação dos baptizados é cerimonia ociosa e não verdadeiro e proprio sacramento, ou que antigamente não fôra outra coisa senão certa especie de Cathectsmo com que os proximos
ao entrar na adolescencia expunham a razão da sua fé
na pre~: ença da Egreja ; seja excommungado.
2. Se alguern disser que fazem injuna ao Espírito
Santo aquelles que attribuem alguma virtude ao sagrado chrisma da Confirmação : seja excommungado.
3. Se alguem disser que o ministro ordinario da Confirmação não é sómente o Bispo, mas qu alquer simples
sacerdote: seja excommungado.

Ex Decreto Concnn Fiorenttni sub Eugunto IV
pro lnstructtonu Brmunorum
Secundum sacramentum est Confirmatio, cujus materia est
chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientire,
et balsamo quod odorem significat honre fam re, pe r Episcopum
benedicto. Forma autem est : Signo te signo crucis, et confirmo
te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ordinarius minister est episcopus. Et cum ceteras unctiones
simplex sacerdos valeat exhibere, hanc non nisi episcopus debet
conferre; quia de soíis Apostolis legitur, quorum vicem tenent episcopi, quod per manus impositionem Spiritum Sanctum debant,
quemadmodum Actuum Apostolorum lectio manifestat : «Cum
enim audissent, inquit, Apostoli qui erant Hierosolymis, quia recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum et Joannem. Qui cum venissent, oraverunt pro eis, ut acciperent Spiritum
Sanctum ; nondum enim in quemquam illorum venerat, sed ba·
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ptizati tantum e,rant in n_o t;iine Doi:n!ni Jesu. Tunc imponehant
manus supe r illos et acc1pteb.ant Sr1;1tu.m Sanct~tm».
.,
.
Loco autem illius ma nus 1mpos1twrns da tur _111 Eccl ~s1a . Confirma tio.. Legitur tamen, aliquando per Aposto!Ica~ S_ed1s. dtspensationem, ex rationabili et urgente admodurn causa, strnph~em sacerdotem chrismate per episcopi.:rn confecto ho~ adm1111strass~
Confirm a tionis sa cram en tum. Efle.:tus au tem huius Sacramentl
est, quia in eo datur Spiritus Sancti:s ~d robur, ~icut datus est
Apostolis in die Pentecostes ; ut v1dehcet chri~ttanus audacter
Christi confiteatur nomen. Jd eoque in fronte, ub1 verecund1ae· sedes est confirrnandus inungitur, ne Christi nomen confiteri erubescat,' et prnecipue crucern_ ejus qui cdud&is quiJen.1 es t scandalum, Gentíbus autem stulttt1a», secund um Apostolum; propter
quod signo crucis signatur.

lo qual se torna soldado de Christo. N'esta definição abstemo-nos das palavras que designam a materia e a forma, por causa das controversias que
existem sobre esta materia . Este sacramento tem
tido varios nomes : da materia remota chamou-se
Chrisma, ou chrisma de salvacão; os gregos chamam-no p.upov, isto é, unguento; da materia proxima imposição das mãos; dos effeitos Confirmação
(esta palavra já se encontra cm S. Ambrosio, de
Mysteriis, c. VII) signaculo dominíco, sêllo, confirmação, consummação e sacramento de plenitude,
porisso que como que aperfeiçôa o Baptismo. Em
breves palavras disputaremos sobre a existencia,
materia e forma, effeitos, ministro e sujeito.

Canones Concilii Tridentini de Confirmatione
(Sess. VII)
1. Si quis dixerit, Confirm atione m baptiz_atorurn otiosam creremoniam esse, et non potius verum et propnum sa crarn e t~tum; aut
olim nihil aliud fuisse, quam Catechesim quamda!~' qua adol escentire proximi fidei sure rationem coram Ecc!esrn exponeban t ;
A. S.
.
2. Si quis dix erit, injurios esse Spiritui San cto eos qm sacro
Confirmationi s Chrismati virtutem aliquam trtb.u unt ; A. S ..
3. Si quis dixerit, sanctre Confirmationis ordmanum mm1strum
non esse solum Episcopum, sed quemvi s simpl1cem sacerdotem ;

A. S.

Objectos e divisão do Tratado
A vida espiritual, inchoada no Baptismo, augmenta-sc no sacramento da Confirmação, que s~
define: Sacramento da Lei Nova, no qual o baptzsado é corroborado na graça e é assignalado como
soldado .de Christo. i. A palavra «baptisado)) significf;!.
que o s·ujeito d . este sacramento são todos, e somente os b.aptisados; as ultimas palavras declaram O
seu duplo effeito, a saber: a graça corroborante, pela qual o sujeito é ajudado a crêr firmemente e a__
professar valorosamente a sua fé, e o caracter pe1.

t
Sacramentum N. Legis, quo baptizatus in gratiâ rohoratur et ut rnil es Christi signatur.

Art. 1. Existencia

Jf.

J:ei.

E' defé, segundo o Trid. ((Se algllem disser
1 S . Thom. 3 p. q. 72, a. 1 ; Suarer, de Sacrament. disp
XXXII;Bellarminus, !. II de sacr. Confirmat. e. 1-7; Migne,
The ol. Curs. vol. XXI, p. 547 e seg.; de Augustinis_, de Confirm at . a. i; Tesch, n. 491 e seg.
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2. r .ºErros. Já os Novacianos e os Albigenses
regeitaram a Confirmação, como um rito inutil.
Luthero teve-a na conta d'um rito meramente ecclesiastico, Calvino como uma excrescencia abortiva do sacramento. Hoje quasi todos os Protestantes, afóra os Ritualistas, negam que a Confirmação seja um sacramento. Porem, os Anglicanos e
até muitos Lutheranos, conservam algum rito sob
o nome de Confirmação, que dizem ser mera cerimonia em que os baptisados, quando attingem os
annos de discreção, renovam publicamente as promessas feitas no Baptismo.
3. 2.ª These: .fi <1o'lfirmação é um sacrarrtef/fo

verdaôeiro e propriamente dicfo da

·, ,

' ·~

, ·:·.
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que a confirmação dos baptizados é cerimonia ociosa e não verdadeiro e proprio sacramento; ou que
antigamente não fôra outra coisa senão certa especie de Cathecismo com que os proximos ao entrar na adolescencia expunham a razão da sua fé
na presença da Egreja, seja excommungadoi> 1 (sess.
VII, can. I de Conf).
(A) Escri'pt. Chrísto, na ultima Ceia, tinha promettido aos Apostolas e a todos os que haviam de
crêr n'elle, que lhe havia de enviar o Espirita Santo, que deveria ficar no meio d'elles in aeternum 2.
Cumpriu esta promessa quanto á Beatissima Virgem, aos Apostolas e a poucos outros discípulos
no dia do Pentecostes, enviando o Espírito Santo
sob formas de língua de fogo 3. Mas era conveniente que o Espírito Santo fosse cornmunicado a
todos os Fieis como um rito visível e perpetuo.
Que este rito fôra realmente instituído e empregado pelos Apostolas collige-se do livro dos Actos 5 .
Conta-se alli, na verdade, que muitos Samaritanos,
homens e mulheres, foram convertidos pelo Apostolo Philippe ,e por elle baptisados; mas depois os
Apostolas Pedro e João vieram de Jerusalem, para lhes conferir o Espírito Santo. «E então impunham sobre elles as mãos e recebiam o Espírito
Santo ». Do mesmo modo Paulo, encontrando em
Epheso alguns discípulos de João Baptista, prímei,..
ramente bap,1'isou-os, e depois impôz sobre elles as
mãos para receberem o Espírito Santo: «E tendo-

lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre elles o Espírito Santo» •.
Partindo d'este ponto, podemos formular assim o argumento: Para o sacramento da N. L. requerem-se e bastam tres coisas : Signal sensível,
productivo da graça. permanentePJente instituído
por Christo; mas estas tres coisas encontram-se
no rito da Confirmação acima descripto:
(a) O signal sensivel, a saber, a imposição das
mãos. Nem se diga que esta imposição é a mesma
que a que se encontra na Ordem, ou que não difre das cerimonias do Baptismo; porque uma tal
imposição era feita sobre homens e m1 i!heres 2, e
porisso mesmo não podia ser a Ordem. Alem d'isso, era feita sobr:e os christãos que já antes tinham
sido baptisados 3, e porisso não era cerimonia pertencente ao Baptismo.
(b) Productivo da graça, porque uma tal imposição conferia o Espirito Santo, como se vê dos
lagares citados, e alem d'isso, é claramente exprimida pelas palavras : «Vendo ... que pela imposição
das mãos dos Apostolos, se lhes communicaria o
Espírito Santoi> 4• Mas o Espírito Santo não pode
ser conferiào sem a graça ; logo.

1
• Si quis di xerit Cot?firmationem baptizatorum otiosam creremoniam esse, et non pouus verum et proprium sacramentum ·
aut olim nihil aliud fuis se, quam catechesim quamdam, quâ ado~
lescentiae proximi fidei sure rationem coram Ecclesiâ exponebant,
A. S.,,
2 Joa. XIV, 15 ; cfr. Joa. VII, 38-39.
Act. II, 3-4.
" Act. VIII, 12-18.

Nem serve o dizer que aqui se tracta somente do dom
dos milagres ou d' outros dons gratis dados ; porquanto,
apesar de frequentes vezes, nos primeiros tempos, aquelles dons extraordinarios estarem connexos com aquella
imposição das mãos, não eram conferidrJs primariamente e sempre, nem excluíam a graça santificante ; mas
antes significavam que era cornmunicada interiormente.
Por outro lado, os Apostolos foram á Samaria;

.,

'•'

-~

1 Et cum imposuitset illis manus Paulus, venit Spiritus S.
super eos . Act. XIX, 1-6.
2 Act VIII, 12 .
Q.
3 Act. VIII, 16.
4 Cum vidisset ... ouia per impositionem manuum Apostolorum daretur Spiritus S . 'Act. VIIJ, 18 .
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para conferirem o d.om dos milagres, mas a graça
ut1l para a salvação, como se vê do sentido obvio da
na~ração e da auctoridade dos Padres, corno S. C)'prz'!n? (Ep. 752, o qual depois de relat~r o facto da impos1çao d~s maos; accres~enta : c(Aqu1llo que agora se
faz no ~eto de nos, ~sto e, o serem apresentados aos
que presidem á E~reia, aqu~lles que são baptisados na
Egre1~, e conse~~tram pela nossa oração e imposição
das rnaos o Espznto Santo e serem consignados com o
signal do Senhor» 1.
. Em segundo lagar, quando S. Paulo interro!:?ou os
d1spulos que encontrou em Epheso, dizendo: «Se vós,
crentes, recebest~s o Espírito Santo» 2 ? é claro que elle estava persuadido que todos os ch:-istãos recebiam o
Espírito Santo pela imposição das mãos. Ora isto não
póde entender-se do dom dos milagres, não o receben.
do todos ; logo.

mente t : <<Depois do Baptismo impõe-se a mão pela benc,:ão, chamando e convidando o Espírito San-

'

n~o

(C) Instituído pei·manentemente por Christo. Porque só Deus pode ligar a graça a urn signal sensível, e posto que se não affirme directamente na
Escriptura o tempo em que fôra instituída a Confirmação, pode dizer-se que ella fôra promettida
na ultima Ceia, quando Christo por uma e duas
vezes annunciou a vinda do Espirito Santo;· e fôra
definitivamente instituído depois da Resurreicão
'
'
quando Cbristo fa1lava com os Apostolas sobre o
reino de Deus, isto é, da Egreja e da sua constituição.
Alem d'isto, a permanencia d'este rito, provase pela praxe dos Apostolos, nos lagares já citados,
e pela praxe da Egreja primitiva. Porquanto, os
Padres Apostoliéos já fallam muito obscuramente
do rito da Confirmação.
No seculo II Tertuliano falla d'elle explicita---·--l Quod nunc quoque apud nos geritur, ut qui in Ecclesiâ
~aptizantur, prrepositis E~clesire offer~ntur, et per nostram orattonem ac manus 1mpostt1onem Sp1r1tum S. consequantur et si ·
gnaculo dominico consummentur.
'
2 Si Spiritum S. accepistis credente~.

.

'

to>i.

Do mesmo modo, S. Cypriano (no st:c. III) descreve claramente o mesmo rito 2 : «E' necessario
ungir aquelle que foi baptisado, afim de que, recebido o chrisma, isto é, a uncção, possa estar ungido para Deus e ter em si a graça de Christon.
E S. Cyrilío Jerosolymitano (no sec. IV) escreveu
uma catbechese inteira sobre a Confirmação.
4 · (B) Razão de conven. 3 .
Sendo os sacramentos ordenados para os effeitos especiaes da graçà, quando occorre necessidade
de grnça especial, alli é conveniente que haja um sacramento especial; mas quando attingimos a edade
adulta, carecemos de graça especial de força. Porquanto, assim como na vida natural não basta que
o homem nasça ; mas é preciso que cresça, que se
fortaleça e que adquira uma força viril, para vencer
strenuamente as difficuldades da vida, assim do
mesmo modo não basta na vida espiritual, que
nasçamos pelo Baptismo, mas requer-se que cresçamos na virtude e adquiramos uma fortaleza viril, pela qual possamos combater contra os inimigos da salvação, como convem a soldados de Chris~
to ; ccporque a vida do homem sobre a terra é uma
milícia)) 4 ; logo.

{; 1

1

l
i
: '.i

.!

'

:•

·i

·.,

'1

Post Baptismum manus imponitur per benedictionem advocans et invitans Spiritum S. Tertull . De Bapt. e. 8.
2 lJ_ngi qu<;>que nece~se est eum qui baptizatus est, ut, accepto chnsmate, 1. e. uncuone, esse unctus Deo et habere in se
gratiam Christi possit. Epist. 70, n 2.
3 S. Thom . 3, q. 72, a 1.
·
Militia est vi ta homlnis super terram. Job. VII, 1.

~

1

1.

' '

/-: ,

http://www.obrascatolicas.com

·

TllACTAOO DA CóNFIRMAÇÁO

TRACTADO DA CONFIRMAÇÃO

Art. li. Da materia e fórma

I. Da ma teria

t

5. 1 .º Varios systemas.
Nos actos dos Apostolas só se faz menção da
imposição das mãos; nem os Padres faliam da uncção do chrisma senão nos fins do seculo II, provavelmente Theophilo (Ad Autolic. I, 12) e com certeza Tertuliano (de Resur. 8) E até mesmo hoje
no Euchologio dos Gregos, nem sequer uma palavra se encontra sobre a imposição das mãos, distincta do chrisma ; e a Confissão orthodoxa da
Egreja oriental (a 1662) declara que este sacramento, que era administrado pelos Apostolas com
a imposição das mãos, depois se fizera com a uncção do unguento. (Cf. Martene, ob. cit. liv. 1,
e. 1,a. 3.)
6. Posto isto, não é para admirar que os theologos tenham disputado com calor ácerca da materia da Confirmação.
(a) Uns, como Sirmondo Haver!, disseram que
a materia essencial devia toda collocar-se na primeira imposição das mãos, que é feita pelo Bispo,
quando diz: <<Ümnipotens sempiterne Deusi> 2.
E na verdade, esta opinião, emquanto declara
que . hoje não basta o chrisma com a imposição
das mãos que a acompanha, carece de probab_ilidade, depois dos decretos do Florentino e da Encyclica de Bento XIV.
(•) Porem, outros, com S. Thoma{ (l. cit. art.)
S. Thom. 3 p. q. 72 1 a. 2-3; Suarer, disp. XXXIII, Bellarm., e. 8-9: Migne, C . Theol. p. 768 e seg.; de Augu~tinis, a.
2; Sasse, th. 2; S. AlEhonsus, !. VI, n. 16i. e seg.; Konmgs, n.
1270; Marc, n. 1493 ; Lehmk, n . 92 ; Sabbet1, n. 668.
2 Omnipotens sempiterne Deus.
1

.:.,·_.:..~ .. . .2k-

2) e Maldonado, ensinaram que amateri~ esse~ci~l
consistia somente na chrismação, que fo1 substitmda á imposição das mãos.
.
(ç) Alguns, corno Marino e Tapper, seguiram
que não só a imposição das r:iãos, ma? tambem a
uncção em separado, é matena essenc.ial; de maneira que uma e outra basta para a validade~ E e~
ta opinião funda-se em argumentos que nao sao
para despresar, principalmente historicos, como
consta dos factos acima referidos.
(d) Todavia é considerada como mais provavel
por alguns modernos a opinião, que affirma qt~e a
materia essencial é, quer a chrismação, quer a imposição da mão que acompanha a uncção. .
Porquanto, d'uma parte, os te~tos da E~cnptl.~
ra declaram que a graça .é conferida pela 1mpo~1ção das mãos, por outra, o Decret. aos Armemos
diz claramente: «O segundo sacramento é a Confirmação, cuja materia é o chrísma f~ito d~ oleo» 1;
logo, uma e outra materia é essencial. Se1a o que
fôr, com razão é permittido concluir com Bento
XIV, (Ex quo primum): «Diga-se, portanto, o q~e
está fóra de controversia, a saber: que na EgreJa
latina o sacramento da Confirmação con~ere-se,
empregando o sagrado ch~isma ou o azeite das. o_liveiras misturado com chnsma, e fazendo o mm1str0 do sacramento o signal da cruz na fronte do
confirmando,. emquanto o mesmo ministro pronuncia as palavras da fórma» ~.
Porisso, parece certo que a primeira imposição
1 Secundum sacramentum est Confirmatio, cujus materia
.
. .
est chrisma confectum ex oleo.
. ,
2 Quod itaque extra controversiam est, hoc d1catur :. mm!. rum in Ecclesiâ latinâ Confitmationis sacramentum confern adh1bito sacro chrismate sive oleo olivarum balsamo commixto, ductoque signo cru eis per sacramenti mini:;trum . in tronte suscipieritis, dum íuem rnm1ster formre verba pronunc1at.
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das mãos não se requer para a validade, pois não
·é empregada pelos gregos, os quaes, com tudo, administram o sacramento, segundo aquellas palavras de
']Jento XIV (1 cit.): «A ninguem é licito affirmar
que na Egrej.a grega não ha sacramento da Confirmação» 1 ; por outro lado, sendo proposta a duvida, se, omittida a primeira imposição das mãos,
se deve repetir o sacramento sob condição, a S. C.
·p. F. 1 a 6 de agosto de 1840, respondeu que não
deve ser repetida, nem mesmo sob condição (Collectanea, n 6 53).
7. 2.º Regras praticas.
Aqui accrescentamos as regras comnmmmente ensinadas pelos theologos que na praxe devem
ser observadas pontualrnent~, julgae-se como se
julgar especulativamente a respeito d'ellas; pois
qué\ndo se tracta da validade d'um sacramento,
deve seguir-se a parte mais segura.
8. (A) A materia remota deve ser
.(a) az.eite de Oliveira, mas não p'etro_leo, ou ole_o
de outra materia que não seja extrah1do das oh.;.
veiras; porque o oleo simplidter é o azeite das ?liveiras ; por elle se significa, quer a força confer~da
n'este sacramento, porque com o oleo eram out'ora
ungidos os atletas, quer a purez.a da sua corisciéncia (S. Thomaz., 3. p. q . .72,a. 2.)
(b) Este oleo ·deve ser misturado com balsamo,
ao menos para a licitude, mas tambem, mais provavelmente para a validade, para assim se exprimir o bom cheiro das virtudes, cdm que o confirmado se deve adornar.
· :
(C) O Chrisma, (isto é, a mistura de oleo e de
balsamo) deve ser benz.ido pelo Bispo e com ben,

. 1

Ne mini fas est asserere in Eçclesià grrecà non adesse sél-

.:ra m. Confümationis.

.

· · · · .· . "

· ·

.

.

ção especial \ para a licitude, e até mesmo para a
validade, segundo a opinião mais commum; comt~do, o sacerdote, com delegação especial do Pon-'
tifice, pode provavelmente benzei-o.
(d) O chrisma deve ser novo, ou d'aquelle anno,
somente para a licitude e isto sub gravi, a não ser
que o Pontífice tenha dispensado ·d'este preceito
.
'ou se dê caso de necessidade.
9. (8) A materia proxima é a uncção do chrisma com a imposição da mão do Bispo. Esta uncção deve ser :
'
(a) Immediata, e não mediante qualquer instrumento; ali.ás não haveria imposição da mão, a
qual, segundo muitos, se requer para a validade.
(b) Na fronte; para mostrar que o confirmado
não deve envergonhar-se de Christo 2• Isto requerse, provavelmente, para a licitude, e mais prova·v:lmen~e para a validade. N'outro tempo, a uncçao fazia-se, não só na fronte, mas tambem nos
olhos, ouvidos e nas mãos.
(C) A' 111aneira de cruz., para d'este modo o confirmado receber o signal de Christo, de quem se .tor1?-ª. soldado. ~ isto se requer, com certeza, para a
licitude e mais provavelmente para a validade.
(d) Con:o police direito, ao menos regularmente,
posto que isto se não requeira para a validade.

II. Da forma

3

~ · Que houvera varias formas empregadas na
1

.
Ha .com tudo theologos que julgam que qualquer o]eo benzido ~elo ~1sp o, v. g r. .º oleo dos cathecumenos basta para a validade , ponsso en~ ~ rt1go de morte, faltando o Chrisma, poderia
empr~gar-se
cond1c1onadamente esta materia . (Pesch, n. 509.)
2
S. !hom . 3 p. q. 72, a. q.
3
•
S. Thom. 3 p. 72, a. ;ti, Bellarminus, e . 10; Migne,ob.
cit · P · 880 e seg . ; de August11!1s, 1. e.; Pesch, n . 521 e seg.; S.
1lplzonsus, n. 167 e seg.; Komngs, 12~2
Sabbetti
/ ; Marc ' 1406·
070; Lehmlc. 95.
·
" '
'
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administração d'este sacramento, consta historicamente, como pode ver-se em Martene e Chardon,
log. cit.
1.º A forma, que agora é empregada na Egreja
Romana, não foi usada commummente antes do
seculo XII t; é assim: «Signo te signo crucis, et
confirmo te chrismate salutis in nomine Patris, et
Filii et Spiri tus S1 >i
(A) Esta forma é inteiramente conveniente, por
que designa optimamente os effeitos principaes da
Confirmação e a sua causa principal; porquanto,
(8) pelas palavras «signo te signo crucis>) designa-se o caracter, pelo qual o confirmado se faz
soldado de Christo e se mune com o signal da
cruz;
(b) pelas palavras << confirmo/e)) designa-se a
graça da força, pela qual o confirmado se unge
como um athleta ;
(C) -finalmente pelas pçilavras restantes ccin nomine Patris» exprime-se a causa eificiente, a saber, a
SS. Trindade.
(8) As palavras essenciaes da forma segundo
S. Ligorio e muitos outros são: «Signo, Confirmo,
Te, Invocatio Trinitatis, Signo Crucis e Chrismate
salutis>i. A mudança seria accidental se se dissesse
«corroboro» por «confirmo ii, ou « sanctificationis >i
por «salutis>i.
2. 0 Entre os Gregos. A forma é: ccSignaculum
doni Spiritus S». Urbano VIU declarou que esta forma é valida. Isto explica-se facilmente, se se ad1 Nos antigos Rituaes, encontram-se estas ou semelhantes
formas: «Signum Christi in vitam retemam . Signet te Deus sigillo fidei sure in consignatione fidei, ln nomine Patris . . . Confirmo
et consigno te in signo sanctae crucis in nomine Patris . . . Conlir1:'º te in namine Patris'" , . (Cfr. Mçirtene, De antiquis eçcl. rit.,

l1v • I, e.

2,

a. 4) .

·

mittir que a forma d'este sacramento só fóra instituída em geral, como exposémos no Trat. do Sacramento, (n. 84); aliás ha grande difficuldade pois
não podem encontrar-se, na fo'r ma grega, s~m se
torcerem as palavras, todas as coisas que são commummente tidas como essenciaes na forma lati~
na.
Art. Ili. Dos effeitos i

E' duplo o effeito da Confirmação ' a Graca
, e
o earacter. Porem, a graça produsida n'cste sacramento não ~a gr:iça pr.im eirn, mas o augmento de
graça com rnfusao mais abundante dos dons do
Espírito Santo.
1 1. 1 ,º Da g raça .
(A) A graça sacramental da Confirmacão é a
graça corrobora11te, para professar valorosa'mente a
fé, por palavras e por obras. 2
(8) Escript. A graça propria da Confirmacão
é, quanto á substancia, a mesma que a que foi c~n
fenda aos Apostolas no dia do Pentecostes, como
c?nsta do Decreto aos Armenios, que abaixo se
citará. Mas a a graça n'aquelle dia co;iferida aos
Apostolas foi precisamente a graça perficiente e
corroborante, segundo a promessa de Christo :
«Recebereis a virtude do Espírito S. em vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalem, e e'm toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra» 3 • E realmente, os Apostolos, até alli fracos e
• 1 S. Thor:z . 3 p . q: :;6, a.~; Suarer. disp. XXXIV; Bellarm.2 c. XI;.M1gne, ob.c1t_.p.107J e s~g.;_ Pesch, n.53o e seg.
Graua sacramentalts Confirmattonts est gratia roborans
ad fid; m ver?<? e_t op_e re strenue profit_end'.lm. . .
'
,
,.
_ A_cc1~1eu s. vtrtutem superv ~ menu~ Sptrt!US S. in vos, et
erttts m1h1 t~ s t es 111 Jeru salem, et 111 omm Judrea e t Samaria et
usqu c ad ulttmum terrre. Act. I 8.
'
ThcoLot;ia Dogm<1tica-Vol'. 5.•
3o
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tímidos, converteram-se depois em valorosos defensores da fé i.
(b) Pela Trad. Isto declara-o abertamente o Decreto aos Armenios: «O effeito d'este sacramento é
dar-se n'elle o Espírito para fortalecer, do mesmo
modo que foi conferido aos Apostolas no Pentecostes, a saber, para que o cbristão animosamente
confesse o nome de Christo. » 2
(C) Raz.ão de conven . Do mesmo modo que o
Baptismo é a geração espiritual, assim a Confirmação é ordenada para augmento espiritual, isto é,
para no~ constituir cm edade espiritual perfeita;
mas aqut!lo de que carecemos quando attingimos
a idade perfeita na vida espiritual, é a força para
combater os inimigos espirituaes, especialmente os
que impugnam a fé com cavillações, ameaças ou
zombarias; logo.
1 2. (8) Esta graça corroborante é acompanhada pela infusão mais abundante dos dons do Espirita Santo. Digo ((mais abundante>> porque estes dons
já se infundem no Baptismo, pois acompanham
1
.
Ac!. V, 29, 41. Ist o desenvoh' e optimamente do · modo seguinte o Catech. Cone. Trrd ., p . 2, de Confirmat. n . 19: «llli
enim ante passionem, vel sub i psa m passionis horam' adeo ínfirmi
et remissi fue!·unt .ut cum Dominus comprehensus est, statim se
m fugam co;iiecermt: Petru s vero qui Ecclesire petra et fundam~ntum ?esignatus fu erat, et s umman~ constantiam excelsique ani·
n;i1 magmtudm:m .pra e .se y1l erat, umus mulierculae voce perterntus, se Jesu Chnsu d1sc1pulum esse, non semel aut iterum sed
tertio neg~verit,_ ac rc;> st re sur.recti<;>nem, omnes propter m~tum
Judreorum mclust domt se contmuermt. At vero in die Pente.::ostes tantã Sp!ritus S. :Virtute · onmes repleti sunt, ut dum E vangeltu:n. quo~ eis comm1 ssum erat, non solum in Judaeorum regione
sed m universo orbe audacter et libere disseminarent nihil sibi fe~
lic!us accide_re .poss~ existimaveri.nt, quarr, quod digni haberentur,
qm pro Chrrstt nomme contumeltam, vincula, tormenta, cruces
perferrent» .
2
•
Effectus. autem hujus sacrament! est. quia in eo datur Spi- ·rttus ~d robur, s1cut da tu s es t Apostolis m d1e Pentecoste s ut vi<lelicet Christiunus audaqer Christi nom((n connteatur , '

sempre a graça santificante, segundo o que se disse no Tmt. da graça.
(3) Consta dos textos da Escript. já citados, onde se diz, que pela Confirmação se confere o Espírito Santo; pois por isto entendem os Padres que
não só se confere a graça, mas tambem os dons
do Espirita Santo; porque, como diz Rabano (De
instit. cleric. 1. 1, e. 3o): ccO baptisado é assignàlado com chrisma no cimo da cabeça, pelo sacerdote, pelo pontífice na fronte; afim de, pela primeira uncção, se significar a descida do Espírito
Santo sobre elle, para consagrar a morada de Deus;
porém, na segunda, para se declarar que vem ao
homem a gra<;a do mesmo Espírito Santo septiforme, com toda a plenitude da santidade, da sciencia e da virtude» 1 •
(b) Pelas preces da Egreja na collação d'cste
sacramento; pois se diz: ((Envia-lhes dos ceus o
Espirita septiforme, o teu Espírito Santo Paraclito)>. etc. 2 •
r 3. 2. 0 Do caracter. Já se provou que o caracter se imprime na Confirmação.
(3) Porem, este caracter differe do c~racter do
Baptismo, em o baptisado ser sómente c1da~ão. da
Egreja, ao passo que confirmado é o const1tmdo
soldado de Christo, especialmente deputado para
defender a fé contra os seus inimigos .
(b) Além d'isto, torna o christão habil para re·---lsignatur baptizatlis chrismate i~ ~umm_itate .capiti_s Í'.er
sacerdotem ·per pontificem in fronte; ut m prt<?rl 1:1ncuone s1gmfi.:-etur super'ipsum Spiritus S. descensio ad hab.1t:it;onem D~o COf!·
se'crandam; in secunda quoque, ut ej.us~em Sptr~tus .s. septtform.1s
gratia, cum omni plenitudine sancutaus, et sc1enttae et vtrtuus,
vcnire in hominem declaretur.
2 Emittc in eos septiformem Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de cceli s . A dcscripção d'aquelles don s pode ver-se no Tr.
de Gr,11iâ, e em /lfm111ig, Intenurl Missio11 o( the H . Ghost, lect.
VII e scg.
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~eb~r as ordens; porquanto, sendo qualquer const1tmdo pela ordenação chefe do exercito de Christó, n_ão é conveniente que seja escolhido para este
offic10 aquelle que não é soldado.

Art.

IV. ~ Do

ministro

t

E' duplo o ministro da Confirmacão: ordinario
e extraordinario. O primeiro é o qu~ por força da
sua ordenação, tem o poder completo de ministrar
validamente a confirmação; o segundo é o que ca-:rece de delegação especial, para validamente confiri;nar, porque, por força da ordenação, tem somente mchoado o poder de confirmar.
14. 1 .º O ministro ordinario da Confirmacão é
só o Bispo.
,
E, de fé, contra Phocio e os gregos schismaticos, segundo o Tridentino, que abaixo se citará.
(A) Ensinua-se pela Escriptura. Pois, tendo o
diacono Philippe baptisado os Samaritanos, foram
mandados de Jerusalem, para os confirmar não
. .
'
quaesquer mm1stros, mas dois Apostolos, Pedro e
João. Porem, d' aqui inferem os Padres, que soment: os suc~e~sores do~ AJ?osto}os, isto é, os bispo~,
sao os m1rt1stros ordmanos d este sacramento. Pois
diz 1!1nocenci? 1 (Ep. ad Decent.): «A respeito de
co~s1~nar ?s. i?fantes, é manifesto, que a ninguem
mais isto_ e licito senão ao Bispo ... Porem que só
aos Ponufices pertence o consignarem ou dar o
Espírito Paraclito, não só o costume e~clesiastico
o demonstra, mas tambem a Iicão dos Actos dos
Apostolos, que affirma que Pedro e João foram
1 S. Tho'?i. 3 p. q . _72, a. 11; Suarer, disp. XX XVI; Bellarm. e. 12; Mipne, ob. c1t. p. 914 e seg.; S. Alphonsús, \.VI, -n. 170 e seg.; Komngs, 1274; Marc; 1497" L.ehmk. n . o3· de""-
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enviados para darem o Espirito Santo aos que já
tinham baptisado )) t.
. ~B) Tra~., d? Trid. ~«Se alguern disser que o
rmnistro ordmano da S. Confirmação não é sóm~nte o Bispo, mas qualquer simples sacerdote,
seJa anathema n 2 (Sess. VII, can. 3).
. (C) R~zão de co1~ven. Pertence ao artífice superior o ultimo aperfeiçoamento da obra, assim corno ao chefe superior pertence o inscrever os cidadãos na milícia; mas a Confirmacão é a ultima consummação de Baptismo, e simultaneamente o alistamento na milícia espiritual; logo, é reservada ao
chefe superior, ou ao Bispo (S. Thom. 1. c.)
1 5. 2. 0 O mi11istro extraordinario da Confirmação é o súnples sacerdote, especialmente delegado
·
pela Sé Apostolica. E' certo.
(A) Pela praxe da Egreja Romana. Citam-se
portanto, muitos Pontifices Romanos, que conce~
deram este poder aos Presbyteros ; o mesµw poder foi concedido a J Carroll, n'esta região, antes
de ser elevado ao Episcopado. Ordinariamente
tambem s~ dá agora aos Prefeitos Apostolicos, que
não são Bispos, e são enviados a regiões longínquas. E até mesmo, emquanto a febre asiatica reinav_a n'estes ultimos tempos em Napoles, foi concedida ao arcebispo a faculdade de delegar sacerdotes que ministrassem a Confirmação, para que
1 De consignandis infantibus manifestum est non ab alio
quam ab Episcopo fie ri licere ... Haec autem Pontificibus solis
deberi, ut vel consignent, vel Paracletum Spiritum tradant non
solum consuetudo ecclesiastica demonstrat, verum et ilia lectio
Act. Apostolorum, quae asserit Petrum et Joanne m esse directos
qui jam baptizatis traderent Spiritum S.
;
2
Si quis dixerit S. Confirmationi s ordinarium ministrum
non esse so!um Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem.
A. S.
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os enfermos não ficassem privados do benefü:io
d~este sacramento.
(B) Pela praxe da Egreja Grega). porque muito antes do chrisma Phociano, os sacerdotes gregos
confirmavam os baptisados, como ministros extraordinarios, e este sacramento era considerado
como valido, em razão do privilegio tacito, concedido pela Santa Sé, e que nunca fôra revogado 1.
Mas a praxe tão universal da Egreja Grega e Latina é um argumento de verdade, não podendo a
·Egreja errar na determinação dos seus direitos. E,
na verdade, o Florentino diz expressamente: cc Lêse, comtudo, que algumas vezes por delegação
Apostolica, urgindo causa racional e urgente, o
simples sacerdote administra este sacramento com
chrisma feito pelo Bispo)) (Denzing. 592).
.
16. 3. 0 Dos seus officios. O Bispo é obrigado a
administrar o sacramento da Confirmacão aos seus
subditos, e porisso mesmo a visitar os l~gares principaes da sua diocese. Demorando·-se por longo espaço de tempo, por oito ou dez annos, seria peccado grave.
Não é obrigado sub gravi a ministral-o a algum enfermo que o peça ; ainda que seria muito
louvavel que o fizesse, sendo possível.
(C) O Bispo que confirma em diocese que não é
a sua, obra validamente, porem pecca gravemente,
e incorre em suspensão a Pontificalibus. Porem se,
na sua propria diocese, confirmar os estranhos, isto per se é illicito, mas torna-se licito pelo consentimento presumido do proprio Bispo.
(d) O sacerdote delegado, que confirma fóra
1 Comtudo isto não é permittido aos !talo-Gregos, que vivem n~s ~lh~s adjacei:ites da ltalia, para não ser por isto perturbada a d1sc1plma que vigora na egreja Latina .

47 1

dos limites da sua legação, obraria, não só illicita
mas invalidamente, limitando-se o seu poder a territorio determinado.
(e) A Confirmação pode ser conferida em qualquer dia, de manhã ou á tarde, mas regularmente
na egreja, a não haver causa racional.
Art. V. Do sujeito

t

17. r .º Quem é elle?
(A) Todo~ e só o homem baptisado, pode ser
confirmado validamente. Porisso, os infantes ou os
dementes perpetuas podem ser validamente confirmados. Porquanto, apesar de não ter nenhuns inimigos espirituaes a combater, podem comtudo receber força espiritual e aµgmento de graça.
(8) Aquelle que prudentemente duvida, · se fôra validamente confirmado, pode novamente ser
confirmado condicionalmente ; porem, a isto não é
obrigado, tractando-se d'um sacramento que é muito util, mas que nãc é necessario para a salvação.
r 8. 2.º Disposições.
.
(A) Para os infantes e dementes não se requer
disposição nenhuma. Mas segundo a praxe hodierna da Egreja, é regularmente illicito confirmar
os infantes, antes de attingirem o uso de razão, a
não estarem moribundos, ou hâvendo costume legitimo, como na Hespanha e nas colonias hespanholas, v. gr. na diocese da S. Fé;· E isto foi estabelecido para maior reverencia do sacramento, e
para que fosse recebido com fructos mais copiosos .
. 1 . S. Thom. 3 p. q. 79, a. 8; Suare:r, disp. XXXV; de Au·
gustm1s, ::i. 4; S. Alphonsus, n. 176 e seg.; Marc , 149q; Lehmk. n.
101 e seg .
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(B) Porem os adultos devem ter :
(3) estado de graça, porque a Confirmação é um
sacramento de vivos ;
(b) sciencia competente sobre os rudimentos da
fé e sobre as coisas que respeitam á confirmação ;
(G) strictamente fallandô, não é obrigado a estar em jejum, posto que seja coisa louvavel ser este sacramento recebido de manhã ;
(d) Alem d'isso, deve empregar-se o padrinho,
mas um só e do mesmo sexo que o confirmando.
Deve ser confirmado e tocar o confirmando. Não
é conveniente que para todos se empregue um padrinho e uma madrinha, a não haver necessidade,
da qual o Bispo é juiz. Assim a S. C. o., I 6 de
junho de 1884.
19. Obrigação de receber a confirmação .
(3) E' certo que o sacramento da Confirmação
não é necessario por necessidade de meio, pois pode receber-se e conservar-se a vida espiritual sem
a Confirmação.
(b) E' certo que e~te sacramento é necessario
por necessidade de preceito per accidens, isto é, todas as vezes que da sua omissão se seguisse desprezo do sacramento, ou escandalo ou perigo de
perder a fé.
(G) C' ontroverte-..se, porem, se é necessario por necessidade de preceito per se, de maneira que peccaria gravemente quem desprezasse recebei-o, quando
se lhe o:fferecesse occasião opportuna. Affirma-se
com mais probabilidade, principalmente em razão
da auctoridade de Bento XIV 1 ; comtudo ainda

mesmo hoje não faltam auctores graves que interpretam as palavras do Pontífice como preceito grave per accidens; e seguem que a O'."Ylissão da Confirmação não é peccado grave, alem dos casos· citadps : porquanto, não pode apresentar-se lei alguma civil ou ecclesiastica que mande a todos receber este sacramento. Ha sómente o preceito de
ninguem receber a tonsura sem ser confirmado.
Porisso, na praxe, devem os fieis ser exhortados a
recebei-a, todavia omittindo a menção do peccado
grave.
mo se tiveram a primeira valida; porisso dava -se aqui urna razão
peculiar. Cfr. Pesch, n. 538 e seg.

FIM DO V VOLUME

1 «Monendi sunt ab Ordmariis locorum eos gravis peccati
reatu teneri, s.i cum p_ossint ad Confirmationem accedere, ili am renuu~H ac neghgunto (Etsi pastoralis). Porem, adverte S cavini ctue aqm se trata dos validamente confirmados pelos Presbyt eros gregos, que se recusavam a apresentar-se de novo á Confirmação, e.o-
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