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Para vosso uso, muito amados discípulos cm
<:hrist11 1 e:-1.:rc ,,i l'sll' (,'ompendi<i de thcolof[ia dogmatica especial, afim Jc terdes ü miin, sob uma fúrma
breve, simples, e algum tanto scicntifü:a, a medula da verdade catholka, e abracando o «discurso
ti~I 4ue é segundo a doutrina, s~jacs fortes em cxhortar na doutrina sã e cm argumentar contra aquelJcs qt1c a combatcm 1,
Pondo, portanto, Jc parte, qucstôcs ociosas, s• '>
de passagem toquei nas de menor interesse, e insisto principalmente n'aqucllas que scío proveitosas,
quer para a prégação da palavra de Deus, quer para a refutação dos erros ac/uaes: é por isso que transcrevo as mesmissimas palavras dos adversa rios, para
com mais clareza se verem e mais ctiicaz:nente se
refutarem as difficuldades por cllcs apresentadas.
Dei maior latitude aos argumentos tirados da
Escriptura do l}Ue nos Olllros Compcndios, não sú
porque vivemos no meio de protestantes que (:Om
toda a sollicitudc se applií.:am ao estudo da Biblia
11

1 Eum qui secundum do..:trinam cst, Jidelcm sermonem potentes sitis exhortari in tloctrinil sarni , ct eo-; qui contradi.:um ar ~ll<'re . Tit . I, li·
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sagrada, m<:~s ta~nbcm l.m r9uc " toda.ª Escriptura divinamente mspirada, e ut1l para cnsmar, para argumentar para corrigir, para instruir na justi<;a, para que' o homem de Deus seja perfeito e instruido
cm toda a obra boa» 1•
Com rasáo pois diz Leão XIII: "E' por isso
mesmo maximamente desejavcl e ncl.·cssario yue
0 uso Jn Jiyina Es\.'.riptura influa cm toda a disdplina thcologil.'.a, e seja quasi como a sua alma:
foi assim, na Ycrdadc, que cm todos -os tempos
pro(eJcram os Padres e todos os thcologos 1.:0111
~randc vantagem 2''- Para melhor -:omprchcn.Jl•rJcs
,1 força d'cstl~S argumentos (Ompulsae de dia l' de
noite as sagradas paginas
"1\octurna versa te manu, 'crsate diurna ..
Lêdc no proprio texto todos os togares (ÍtaJos
n'este Compendio 3, e persl'.rntae-os, segundo as regras da hcrmcnt!utka, examinando tamhem i.:uidaJosamcntc os l<>Harcs parallclos: e por este methodo o~tcrcis grandes progressos, -:iuer nHs dis(iplinas hiblkas quer theologi~as 4•
Seria na verdade muito parn desejar qu<.· pelo
mesmo mcthodo examinasscis os argumentos da
-·-- -;-O~~nis Scriptura divinitus inspirat, utilis est ad doccndum,
ad argucndum, ad rnrripiendum, ad crudien.Jum in justitiill ut pcrfectus sit homo llc1, ad omnc opns bonurn mstru.-tus. IJ 'fim . Ili,
16-17.
.
b"I
.
.
2 Jllu<l autcm max1mc opta 1 e est ct ne.:cssanum ut eiusJem divinac Snipturae . usu~ in uni~'crs.~m. theologia.e influat disciplinam ejusqu~
S!t anima : •t.a lllffilrlll"!l omn1 aetate Pat.rts
atque praeclar1ss1m1. qu1q.uc. 1hcolog1 profes~J sunt ct r<' pracstue runt. En.:vcl. Proi•1dent1.mn111.~ .. 1 R nov. 1 R93.
1 Aiguns textos frequentes vezes citados pelos oradores sagrados e th.eologos foram de propo;;ito. omittidos, te.ndo-se constatado examinado o contexto, que nao ~em a proros1to.
'4 ·Não p~endo decorar-.se s~não ~orr. difficuldadc todos os
textos citados neste CompenJ10, JUl~ue1 opportuno conceder aos
discípulos que, em quanto dizem a hção, possam usar dn sagrada
Biblia, para assim por e~te modo poderem antes cultivnr o seu en~enho do que a memoria.

r:orc

Tradicção : pon.:111, sendo isto (OÍsa muito ditti(il
pela falta de tempo e de~ liv~os, 1'astará ler ~ttenta
mente as difiniçües da Egre1a e as dedaraçocs dos
Sumrnos Pontífices e os principaes testemunhos dos
Padres nos opuswlos selectos puhlicados pelo illustre Hurter.
;\em basta provar os Jo14mas pda Esu·iplura
l' pela 'fradicção; pnr4uai~t1! "a r~1siio illust.rada pela fé, l)Uando inda~a, snlhclla, pw e sohnamcntc,
consegue, com auxilio de Deus, uma tal ou qual
intelligencia Jos mystcrio::-, l' com muito fr111.:l4>, l}lh:I
pl·la analogia Jas t"oisa::- l)lle umhecc natur?lml!nll', quer pela conncxiío Jos propnos m ~· stenos cntrt• si e (Om o Jirn ultimo Jo homem" 1; por isso,
guiado prin(ipalml!ntl! pdn Preceptor Angelico, l'Xforcei-me por mostrar cm breves palavras como os
dogmas da nossa fé não s<> nã~ repugnam ~ r~s~o,
mas lambem estão l'm harmoma com os prmc1p1os
da sã philosophia~ e para a cxplana~ão mais ditfusa
d'cstes ;.lrgumentos i.:onvido os n1eus discípulo':' a
l.'. Onsultarcm as obras Jc S. 7noma\, as quaes o can..:
Jidato estudioso de thcologia deve ler constante-·

..

mente~ .

Prcxuro ser simultanemcnte breve e daro; breve para que possacs ampliar, segundo a opportunidadc, as coisas que aqui se dizem só summariamente quer meditando-as proprio labore, quer lendo
m~tras obras sep;undo a opport11nidadc ; claro, pa1 Fidc illuscrata, (lllll sed~1lo, ric ct sol.Jrie 'llliH.:!rit, ·~li{JU<llll ,
lko <lante mvstenornm 1111ell1~ ~ ntwm camquc fructuos1ss1mam
assequitur, 'turi1 ell. eorum quae _naturalittr .:og1wsc·it anal?g_iâ, tum
e mysteriorurn ipsorum nexu mtér se et cum fin~ homm1s ultimo. - V.1tican., Sess. 111, .:ap. 4-·
.
.
.
~ Os que quizercm conhecer multo bem. a lloutrma de . ~.
Thomaz não teem sómente il consultar a sua Summa theolog1c:.,
mas tambem as outras obras <lo S. Doutor, principalmente po~ém
,1 Sunmur crmtra Gentiles, Q11aestiones disputat<e. ( :nmpend1um
tlleologiae, et Co11trJ errores Grae..on1m.
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nt que entendendo com prc1..·isüo a doutrina da f~,
a cxpôrdcs com toda a luódcz aos licis : o que me
cxforcci por fazer por meio de divisõc,, logi(as, cstylo simples~ e muitas l·nmpan1~·í1cs soh os auspícios da S~. Virgem Maria.
Se nlgum erro tiver cs(apado n\~stas paginas,
contra a intcn\·áo do a11..:tor: digncm-sl' emendai-o
os leitores bcncvolos.
Baltimore, 7 de março Je 189+ na festa de S .
Thomaz dt• Aquino .

ADVEIR'l'ENC:IA
l."azl'lllos no~:-.as a s pala\Tih dl·

l'crr1111l· 1

Da

J'tniadl'ira Reli,,zião: p. !, 11 . 1 7 ;-1: " Adl'l'rlo~ que
quando e111'io para os auc/ores prnles/anh's, (al-o -'1t'i
s<Jmenle com o propoúto de indicar aq11elle:ç que escreveram sobre algum argumento, e a ellc stí poderãu
1·ecorrer os ouvintes no caso de terem impetrado a
de1'Ídafaculdade: o que lambem se dcJ't' e11/e11d<'1' dns
escriplores call10licos cujas obras t's/ãn cnnde11111adas
no lndex .;;
·

1r

Pretaclo da quarta 1•1010
Tendo a nnssa ohrn, seja qual ftir o Sl:ll mcritn, obtido, não si'1 na America, mas 1ambcm nas
principaes regiões do orhc catholico, grande \'Oga ,
timto entre o dcro secular l'.omo rcgular 1 julgamos
opporluno puhli1..·ar <I quarta cdicção stcrcotypica.
Não lhe fizemos nenhuma emenda nem accrcscentamcnto, quer para trans(Tevcr novos decretos da
Santa Sé, quer para refutar erros novos . As palavras dos auctorcs hodiernos que citamos nas notas
cm idioma vulgar, apparcl'.cm no seu lo~ar traduzidas cm língua latina, para melhor ser p1)r todos
entendidas. Porém ..:omo ternos a consciencia de
que este breve Compendio não está perfeito em todas as suas partes, pedimos com todo o encarecimento a todos aqucllcs que se interessam para que
sáia corrccto, que nos digam candidamente o seu
modo de sentir a este respeito, estando nós promptos a seguir o juízo de pessoas prudentes. No entretanto agradeço penhoradissimo ~ todos aquclles
que, com as suas palavras 0t1 cscnptos, louvaram
a obra on hcnignamcnte me fizeram notar o ~ue
devia corrigir-se.
Baltimore, (i de jafü.•iro de 18~}9, na Epiphania
do Senhor.
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O bom l'\i lo da nova cdi\úo l; a Jemonstra~áo
(abal do modo ~:aloroso como foi bem acolhida a
pnmctra cdi~ão .
Sou nissn att'cil,·oado cm Christo,
'f' James, r:.1,.dc.1/ <;;/./.1111~.

A.PPROVAQÕES
. ; .• )a:'. , •.-,. ..:

He, .n A. Ta111.1u1.·rl'_Y. S S.
tda Ord. do Santíssimo Sacramento)
;-;l'mi1wrio de Sm1la Alaria, Baltimo re .

-e .

Cardinal's Residencc
409, N. Charles Street,

Baltim '~' rl;

26 de Janeiro de 1888.
Bispadc de Goutances e Abra n:)hes

Rev." e Caro Padn,

Coutances, 15 de outubro de 1894.
Eu tenho especial prazer cm felicitar-vos pl'la
favoravcl impressâo que o vosso .. Co111pe11dio especial da 111eolugia Doµmatica " ji.i produziu nos críticos thcolo~icos esclarecidos, induindo os professores e estudantes dos nossos (nstitutos l'l..'.dcsiastkos.
()que, no meu juízo, mais recommcndu a vossa ol°'rn , <.;, - sem fallar do vosso cstylo perspicaz e
clareza de expressão, -a maneira <.:omo discutis as
grandes questões scicntifü:as e soL·iaes cí luz da thcologia.
Os estudantes ficarão assim habilitados não súmentc a inteirnr-s1.· da natureza dos grand1.·s problemas agitados na sociedade moderna, mas tambem encontrarão nas paginas do vosso livro soluções satisfatorias d'aquelles que são susceptivcis de
serem resolvidos pelas investigações que n'dlc se
encontram com respeito a essa kiartc do conhecimento humano.

(.an

1

Smhor 1 a11querer.

Hecehi os dois primeiros volumes do vosso Compendio de 7lwologia. E' para mim um dever e uma
alegria, atlirmar-vos com os meus melhores agradecimentos, as minhas vivas e sini:eras fcfü:ita1r:õ1.·s.
,\ nhrH que cmprchendcis corresponde a uma
das mais 11rgcntcs necessidades da nossa epo<.:a .
i\daptnr os prinl.."ipios de S . Thomaz aos nossos
tempos niodcrnos: pedir de cmprestimo armas ao
Doutor :\ngefü:o para <.:ombatcr os erros contempornncos, deixar na penumbra as questi.les menP ~~
11tcis, p<irn dar maior latitude as qucsti)cs a<.'tnaes,
tacs como a obra dos seis dias, o trnnsformisrno,
o hypnotismo, a divindade de Nosso Senhor Jesus
Christo, n eternidade das penas, refutar as ultimas
f•)rmns do Racionali smo e do Protestantismo pelos
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argumentos do Anjo da Escolu, eis ahi, mt!u Padre
caríssimo, o alvo a que miraes, á custa das mais
,:onscicnciosas investigações e d'um rude trabalho.
Vós ides por outro lado beber nas verdadeiras
fontes, e é ao proprio texto dos adversarios que
ides buscar as objecções que se tracta de resolver.
Indicar o fim da vossa obra e o methodo que
adoptaes, não é fazer salientar claramente o seu
mcrito e importancia 11
Quanto a mim, applaudo do fundo do coração
os vossos cxforços generosos e desejo de todn o
l"oração que obtenham o bom resultado que mcrc(cm.
O vosso id.eial é magnifico, Ocu-. vo-. •.:1111ccda

fot\:a e coragem para o realisar plenamente.
Eis os votos de quem deseja ver o erro desmascarado, a verdade vingada, o reino de Christo
dilatar-se n'estcs dias calamitosos, cm que, ai ! é
muito repudiado.
Dcixae que vos exprima a fcliddaJe e altivez que
sinto no meu coração ao ver um filho da nossa cara
Egrcja de Coutances consagrar a uma obra de tanto alcance os talentos que o ccu lhe dispensou, e
fazer um hío 3rande serviço á Religião e partio1larmcntc rios alumnos dos nossos Grandes Scminanos.
A~i:citac, meu i:aro Senhor TanqucrcY, a cxl'rt•ssáo dos 11l3ÍS dcdÍL'.<tJOs SClltÍrnentOS cnl ~. S.

ir fibel,

Bispu de r:uut. e Ab1·.

j)a Fé
Dos prioGlPHS 8UGIDfBS QUI BSGfBYBram da Fé
Os Padres não escreveram tractados scientificos
subrc a Fc, mas muitas n:zes discursaram sobre a neces-

sidade, c:xcellenóa e obiectu da Fé, entre estes: S. Cy~ierosolyfT/lf. (Í. a :):io1. Catecheses ad lllum1nan~us, ubi (Catech. VJ Fidei vim, digríitatem ac nc·
cess1tatem commendat; S. ~ilarlo }>lctav. (f. a. 3:i:, ),
l:ibri ~II ~e Trinitate, ubi (lib. 1) de Fidei ncces·
sJtate dtssent. S. }Jaslllo Caes. lf. a. 3fo), Libelli duo,
s~u Pro.?~miu'!I de Judicio Dei et de ~"z:de; S. êphrem
li. a . .li>:!)~ Sennoncs 7 de .Margarita, seu de F1dc;
Serm~_nes tres de Fi~ie ; S. Chrysosfomo (L a. 3~18),
~om1h<~e t~cs de verb1s Apostoli: « Habeutes e11mdem sptrzlum jtdez,• S. figost/111/0 (f. a. ,p9), Liber de Fidc
L:t Symbolo ; Enchiridion, seu Liber de tide, spc et caritatc ; De utilitate crcdendi ; S. f!aesarius .,/lrelaf.
1f. a. ~o:! 1 Sermoncs de Fidc ct neccssitatc bonorurn

rillo

••pcrum.
( )s Theologos Catholicos, já desde o seculu XIII discorreram scientiticamcnte sobre a Fé, como
virtude theologica, cujo ohjc.cto~ acto e sujeito, natureza
e necessidade declaram. entre estes: filerander ~a
l~';'sls U. M. 11 :!:1 ...~, S111T1111a thcologiac, pari. IH, q.
íJ~ .~ seg.; ~· 7homas fiq., (). I'. 11'274), ·.t" '.!" 8 , q.
1-1t'.; De verna~e, ll·}:t: S. JJ011ave11tura, U. M. (•:!74J·
ln Sent. Ili: _dt~t. XXIII e se~.; }tficnael de Jtfedlna,
(). \l .. Clmsttan~1 P<lracncsts. sive de rcctü m Deum
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Fidc, Vc11ctiis, 1:i6-4-; J . }Yfaldonaf. S. J. ( 1S8~), Disputatio de Fide; Fr. Suart~, S. J . ( 1S17), L>c Fide ~
Çregorlus de Vfllenfla, S . .1 . 1100:~), Analvsis Fidci
catholicae; j(larf. }Jeca~us, S . J. 116:24)". Summa
thcologiae, part. III, De V1rt. theol.; Joann•s de .Cugo, S. J. ( 1660), De virtute Fidci divinae ; Salmanflcenses, C11rsus theologiws, De Fidc , Lugduni, 1ti79 ~
J. JJ. Çonef, O. P . ( 1l)X1 ), Ctyreus Theolo~iac Th1• mi sticac, de>Virtu~ibus ~heolog .. J1sp . 1-VllI; (!.
}Ji/.
luarf, U. 1. (17:>7), Summa S. Thomac, De J<1<le ; l(.
Xilber, S . .J . (1;83 ), De Fide, in T/1eologià IVirceb11rp;r:11si ; J(oldeq, (1fl4i:l ), Di vinae Fidci nalysis,
Migue Theol. Curs. VI, p. 791 e scg.; J)' Jlrge11fré,
( 1 740) Analyse de la Foi dtvine ; No11fag,,e, S. S.,
( 1777), De Censuris seu notis theoTogicis, apud Mi1--'11e
Theol. Curs. 1, 1409 e seg.; J. ~ovle, O. S. A. ( r 81+),
Analysis of divine Faith; j)errone, S. J. ( 1 ~7(i) , l>c
Virtutibus theologicis ; J. JJ. Fran;eelin, S . J . 11 XX!i).
De Traditione; J. J(. JlewlTlan , ( •&)uJ Grammar of
:\ssent; Oxford Univers1ty Sermons; .ftf. J. Schub1n,
Dogmatik, µ;altice rcdditum La DugmLJtique, vol. 1, Pa ris, 1 'X77 '. n. '1_16. e seg.: abbreviaJo em iugle\, A M~ ·
nual of Lath.ohc fheol~gy~ ~_,ond?n? •.~lO , r· 11 r;
.ftfa~~•lla, S . .1 . , [)e \. 1rtut1bu~ mlus1s, Homac, 1884~
}>.sei/, ~ . .1., t. VIII de Virtutibus, 1X~18. n. 1 ·.!o e
"eg ; j. }Jouquillon, de Virtutibus theol., Brugis, 18~10:
v_aca~f, Et~de_s théoloµ_iques .sur les Cunstiturion~ d11
(,~_mcilc d.u ~at11.:a~1,__Pari~, ~X~p, t. li; Çaud1au, ~- .1.
L1bellus tide1, J>ar1s11s, 1 XqX; Jonol, Vincenf J(urhr,
e outros auctorcs do Compendio.
Porém os Proteatantea discorrem sobre a h:
na lntrodu~.;iío <Í Thcologia, e onde faliam da .lustitic;1 ção ou nos Tra..::tadus espcciacs ; entre estes : C. J(odge, Srstematil'. Theology, Ne\.\ -York, 1>\X4, vol . 1, p .
19-•io;' \'01. III . p. 4 1· 1o; Ç. Faber, The Primitivc 1)nf
t.rinc of .lustitkation. 1 x ~~Sl; J'h. Chrisflieb, Modern
Doubt and Christian Helief, 5 th. cJ. 1 :-\8~; J(. Çrl/flfh, Faith the Life-root uf Scie11cc, Phylosophy, Ethics
and H.eligion, 188'.l.
Outras obras sobre questóes especiacs são allcgadn~
po deçurso li' est~ Trnçtado,

!J·

.A

OIGlltOS BGaQOQIS dB GIDGIDI dl Yaduana
SObU 8 fÍ (Sess · III}

ar.

<!·

Capitulo. Ili Da Fé
1 - D9finiQàO da Fé

Dependendo o homem todo inteiro de Deus,
seu crcador l~ senhor, e sendo a rasáo cr<::ada absolutamente sujeita á verdade increada, somos obrigados a prestar pela fé ao divino revelador a homenagem (.Ompleta do nosso entendimento e vontade .
.
E a Egreja catholi~a professa que esta fé, que
é o começo da salvação dos homens, é uma virtude sobrenatural, pela qual, prevenidos e ajudados
com a graça de Deus, cr~mos verdadeiro o que ElJe revelou, não por causa da Ycrdadc intrinseca das
coisas conhecidas pela luz natural da rasão, mas
por causa Ja auctoridadc de Deu-., auctor da revelação, o qual mio pôde enganar-se nem enganar;
pois afc, (Orno testifica o Apostolo, éo.fwzdame11to dos bens, q11e devemos esperar e a convicção do
que não vemos.
(01110

2. Motivos de :::.:redibilidade
'l 'odavia para que a homenagem da nossa fé
estivesse cm (.'únformidaJc com a rasão~ quiz Dt!US
Theolo~ia
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ajuntar aos auxilios internos do Espírito Santo as
provas externas da sua revelação, a subcr, os Ífü:tos divinos, e principalmente os mila~rcs e as prophecias, que mostram daramcntc a omnipotencia e infinita sa1'edoria de Deu.;: nos signacs certíssimos da rcvcla~áo Jivi11a e accomodados á intelligcncia Jc todos; por isso Moyscs e os Prophetas,
e principalmente ~osso Senhor Jesus Christo, fizeram muitos e manifestíssimos milagres e prophecias ; e dos Apostolos lêmos : ·E ellc:s te11do partido

prégaram por toda a parte com a cooperação do Se1lhor, que confirmava os seus discursos pdos milagres
que se seguiam. Está tambem escripto: Temos um
testemunho mais seguro,. o dos prophetas, sobre u
qual tendes rasão de fixar vossas vistas, conw sobre
o archote que brilha em um logur obscuro.
3 . Necessidade da graça para a fé

Port!m ainda que o a::.scntimcn to a fé nao seja um
cego movimento do espirito.: ningucm comtudo póJc adhcrir á prégaçáo evangclica, como é mister
para conseguir a salvação, ~cm uma illuminação l~
inspjrai;ão do Espirito Santo, que a todos faz encontrar doçura em consentir e aêr na verdade. Pelo que
a mesma fe em si, embora não seja operadora pela
..:aridade, é um dom de Deus e o seu ucto é uma
ohr;;l salutar, acto pelo l.)Ual o homem ohcdccc livremente a Deus, prestando consentimento e coorcrução ü sua graça, á qual poderia resistir.

4. Objecto da fé
E devemos crêr com fé divina e cathohca toda::; as coisas que se conteem na palavra de Deus
c~..:ripta 0~1 tradicional~ e são propostns pela Egrc-

ja á nossa crctH,'. a.c<?mo divinamente reveladas, q~cr
por meio dl· Lllll JlllZO solcmne quer por seu maRtsterio ordinario e universal.
5. Necessidade da fé; a Egraja é mestra e
guarda da fé

Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus
e chegar a ser con~ado no .~urn~ro de seu.s fil~os,
por isso sem clla 111ng~c1:1 1a~nms conseguiu_ a justificação, nem conscgrnra a Ytda eterna, scnao pcr~everar n'clla at(: ao seu fim.
E para que podesscmos cumprir o dever de
abraçar a verdadeira fé e dc,.n 'dia P.crsc.vcr~r c~m~
tantcmenll', Deus por seu Filho u111gcmto mstltum
a Egreja e a dotou com signacs manifestos da sua
instituição, para que todos a podessem conhece;,
como cruarda e mestra Ja palavra revelada; pois
súmcn~ á Egrcja catholica pcrtc:11.:cm. todos os c~
rnctcrcs tão numcro~os e tflo admtrave1s, cstabelec1Jos por Deus para torn~r cvidcnt~ a credi~ilidadc
da fé christã. Ainda mais: a Egreia cathohca por
si mesma, por sua admiravcl propagação, por sua
insicrnc santidade, e incxgotavcl fecundidade cm toda: sorte de h!ns, pda sua unidade catholica e in,·c1Kivcl cslal-.iliJade e 11111 grande e perpetuo motiYO de credibilidade, e testemunho irrcfragavcl da
sua missão divina .
6. A mesma Egreja

e motiv:i

de credibilidade

D'aqui resulta, yuc ~lia mcsm~, con~o u?1 eslcmdarle levantado no mew das 1zaçoes, nao so convida os i.ncredulos a entrarem no seu gremio, mas
tamhem assegura aos seus filhos que a fé que professam, rcpous;ct sohr<.~ o mais tirmc fundamento.
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Au mc1Kionado testemunho Hl.:crcscc sem dm·ida
alguma o etficaz auxilio do poder do alto.
Por ..prnnto o nosso misericordiosissimo Senhor
excita e ajuda com a sua graça aqucllcs que va3ueiam no erro, para que possam chegar ao conhecimento da verdade; e cmquanto aos crentes confirma-os com a sua graça para que perseverem,
não os abandonando sem que clks o abandonem .
Nüu ha, pois, paridade entre a condiçáo d'aguellcs que, pelo dom celeste da fé, abraçaram a verdade catholica, e a d'aquelles, que, levados por opiniões humana~, seguem uma religião falsa ; pois os
que receberam a fé sob o magistcrio da Egreja,
não pódcm jámais ter razão alguma justa de muJar ou de pór em duvida esta mesma fé, e por isso dando graças a Deus Padn:, que nos fez dignos
de participarmos, na sua luz, da sorte dos Santos,
não desprezemos tão grande vantagem, mas pondo os olhos cm Jesus, auctor e consurnmador da fé,
conservemos o tc~tcmunho inhabalavcl da nossa
esperança .

Capitulo IV. Da fé e da razão
7. Dietincção entre a fé e a ras.ão

O consenso perpetuo da Egrcja cathnlica tem
tambem crido e cré yuc ha duas ordens Jc ...:onhccimentos, ordens distinctas náo só por seu prirn.:ipio, mas tambem por seu objecto; por seu principio, porque n'urna adquirimos conhccim1::ntos pela
rasão natural, na outra pela fé divinai: e por seu
objecto, porque além das coisas a cujo . conhecimento pódc chegar a rasão natural. são propostos
á 11 ossa crença mysterios escondidos cm Deus, que

·~

1

não podemos (Onhecer ..;cuún pela revdaçáo di\ ina .
.E_:= eis porque o Apostolo, que attcsta que os
g~nllos conheceram a Deus por meio das suas obras,
d1ssertand? comtudo :ícen.:a da graça e da verdade annunciada por Jesus Christo diz: .Fallamos da
sabedoria de D~us em mysterio,da que está escondida,
da que P_redeslmou Deus antes dos seculos para nossa ~lona~ a qua~ por nenhum dos príncipes d'esll'
mwz<~>f.m. i:rmlicczda : portim Deus 110/-a revelou por
seu Esp1rzto que penetra tudo; até as coisas proflmda.\ de Deus . E o mesmo lJnigenito déi graç as a
seu. Eterno Pae, porque escondeu essas coisas aos
sabzos e aos prudentes e as revelou, aos pequem._
0

nos.

8. A fé está acima da rasão

E na verdade, a ra~ão, illuminada pela fé, quando s~ entrega a pcsqlllsas (Om cuidado, piedade C.'
sob~1eda~e, c<:nscguc, c~m a ajuda de Deus, algun_1a mtelhgencia, e esta. tructuosi~sima, dos mystenos, tanto pela analogia das coisas, que conhece
naturalmente, como pela connexão dos mvsterios
entre si e com o fim ultimo do homem; mas mm~
ca se torna capaz de percebei-os, como as verdades, q~e c~n~tituem seu objecto proprio : pois os
mystcnos divinos, por sua natureza, são de tal modo sup_er.iores ao entendimento crcado, que aind<1
trnnsm1tt1d?s peta revelação e recebidos pela fé, ficam todavia .cobertos com o véu da mesma fé, e
como envolvidos em uma especie de nuvem em~uanto per~grinamos n' es~a vida mortal longe do
S~~hor ; p01s andamos guiados pela fé e não pela
v1sao.
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9, Não ha nenhuma discordan0i1::1 dnt1·e a fé

riva a -..cit·nl:Üt da .;.; l'c111sa -. divi11<1-.; , e ~ liYra ,. defende a razão de cair cm .::1-ros ~: cnriqut•ce cnrn
multipliccs conhecimentos. Pelo que tão longe c<;t(1
3 Egreja de -;e oppôr á cultura das artes e scien,:ias humanas, ~nc ~ntes as auxilia e promon· por
muitos modos .
Porquanto náo ignora nem despreza as \·antagens, que d'cllas dimanam para a Yida humana;
antes confessa que ellas, assim como provieram de
Deus, Sc..' nhor das scicm:ias, da mesma sorte se sr
tradarem con\'cnil~ ntcmentc~ conduzem para Deus
com o auxili<1 da sua gral.,'.a. '.\cm clla certamente
tolhe estas scicncias de usarem, cada 11ma na sua
esphcra, de seus princípios proprios e de seu proprio mcthodo; mas, rc~onhcccndo esta justa liberdade, procura com cuidado impcdil-as de se porem
em contradicção com a doutrina divina admittindn
erros ou de invadirem e perturbarem o que e do
domínio da fé ~ sahindo fóra dos seus limites.

e a razão

Porém ainda que a fé seja supt•rior ü rasão~
comtudo niío p6dc jümais haver desarmonia alguma verdadeira entre a fé e a rasão; porque o mesmo Deus, que revela os mvsterios e infunde a fé,
dotou a alma humana com ·a luz da rasão ; e Deu~
não póde negar-se a si mesmo, nem a verdade contradizer jámais a verdade . E a vã apparcncia de
tnl rnntradicção, nasce principalmente ou de não
terem sido entendidos e c'.\.postos os dogmas da fé seg-undo o espírito da Egrcja, 011 Jc se ll'rC'm as falsas opiniões na conta de axiomas racionacs. Definimos, pois que toda a asserção, contraria a uma
verdade qualquer attestada pela fé, t; inteiramente
falsa. Demais, a Egrcja, que com o mum1s apostolico de ensinar rcccheu ao mesmo tempo o mandato de guardar o deposito da fé, tem tamhem de
Deus o direito e o dever de proscn:vcr a falsa sciencia~ para que ningucm seja cn~anado por uma vâ
e mentirosa philosophia. Eis porque não s<) é vedado a todos os fieis christáos defender como legitimas condusões da sciencia as opiniões: que conhecerem serem contrarias á doutrina da fé, principalmente se tiverem sido condcmnadas pela Egreja,
mas antes são obrigados absolutamente a tel-as por
erros, que se co~rem com a apparencia enganadora da verdade.

11.

~ual

o progresso que é admissivel

Pois a doutrina da fé que Deus revelou, não foi
proposta como uma invenção philosophica, que possa ser a1wrfeii;oada pelo engenho do h0mem, mas
foi entregue ü esposa Je Christo, como um deposito divino, para ser fielmente guardada e infallivelmcntc declarada; por isso deve-se conservar
sempre o sentido dos sagrados dogmas, que a Santa Madre Egreja uma vez declarou, e não é licito
apartar-se jámais d'estc sentido sob pretexto e em
nome de uma intelligencia mais elevada. Cresça,
pois, e multiplique-se ahundantemente, tanto em
cada um corno em todos, tanto no homem individual como em toda a Egreja , ç;egundo o progresso

10. A fé e a razão auxiliam-se mutuamente

E não sómente a fo e a razão não podem jámais achar-se cm desharrnonia, mas prestam-se
mutuo auxilio, pois a recta razão demonstra o fundamento da fé, e illustrada com a luz d'esta, cu!-

http://www.obrascatolicas.com

J

das cdadcs e dos sci.::ulos, a intdligcni.::ia, a scien·
eia a sabedoria, mas súmentc no ~cu gcncro, istc
é, no mesmo dogrna. no nH:smo sentido, no mesm(
pensamento .
12. Capitulo Ili. Da Fé

dos tieis e a d'aqucll~
· ·s e~Íd. a~
·- :- óh~gara~~ a
. . . . ve~ ·ra, de ~eira ~
: \...atholKos
fc nmca t . ~
"''"
•• a. '.1 fé ' qm·
. ·au
~ L~,.
l\ .: eJmfl.
possam .ct 1 ,_ \ , ·
. J:â ' · ·
suspendcnreceberam :
. .~gi CU()- · ~
'
_ ·
.
. _ • t~'"""t-~ ·. tenham condu1do ,1
do seu as::-.cn . uu'l:'11
-·· ·~
·1·d d
·
....a---- ..;.:..r•itlcá
de credih1 •. a e e vencrademonstra'r'~o 5':
»
ddadc da sua .fé: seja anathematlsado.
1 '"'

1. º Se algucm disser que a razão humana é de
tal sorte independente que Deus não pi'>de impôrlhc a fo: seja anathematisado .
:i:' Se alguem disser que a lé divina não se distingue da sdencia natural que tracta de Ocus, e
das cousas moraes e que por isso não se requer para
a fé divina que a verdade revelada seja aida por
causa da auctoridade de Deus, yue a rcvdou : seja
anathema tis ado.
3. 0 Se algucm disser que á rc,·clação divina não
póde tornar-se crivei por signacs externos, e que
por isso os homens devem st:r moYidos ü te só pela cxpcricncia interna ou por inspira(,:ií~, privada
de cada um: seja anathcmatisado.
-+·" Se alguem disser qut' nenhuns mila~rcs são
possíveis, e que por isso todas as nurraçr)rs d'ellcs
até as contidas na Sagrada Escripturn , devem proscrever-se ~orno fabulas ou mythos: ou que os milagres nunca podem ~onhec.er-sc com certeza~ e
que com clles se não prova convenientemente a
origem divina da Religião christã: seja anathematisado.
5.º Se alguem disser que o assentimento á fC
christá não é livre, mas que é produzido necessariamente pelos argumentos da razão humana; ou que
a graça de Deus é sómente necessaria para a fé viva, que opera pela caridade: seja anathematisado.
6. 0 Se alguem disser que é eguaJ a condição

13. Capitulo IV. D• fé e da razAo
'." Se alguem disser qUL~ na rcvela~ão Jivi11a
_ .. tcctn m\·sterios alcruns verdadeiros e prose nao 1..on
.. ·
~
. .
d ·.
.
t ditos mas que todos os dogmas a k
pndamen e ·om.'1)rch~ndidos e demonstrados pela
po em ser'-·
.
· d
·onvenicntemcntc ~ulttvada, por meio os
razao, l.
h
· d
. . ·o. natt1raes. se1·a anat ematlsa o.
prmc1p1
s
·· ·
· · h
·
• 0 S
algucm disser que as sc1enc1as umanas
2.. e
d d
·uas
devem
ser tractadas com ta1 l'b
t er a e,, que s. :
asserções, quando mc~mo se opp~nham ~ doutrm~
..: •·r tidas como
e que
. odem .....
reve la1.da, P
· verdadeiras,
.
·
a Egreja não pode proscrevei-as: se1a anathemausado.
·
· t ,1ue deva
3." Se alguem disser que e posstve ,
,·
. z d·\r-sc segundo 0 1)rogr.esso da s1...1ena lgumn "e · ' · ' · ·
·
·d
·ia aos do~mas propostos pda Egrc1a um senti. o
div~erso d'~quellc que entende a mesma E~reJa :
seja anathematisado .
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.J. <Jhject11m jiJei

111) 1

Porro lide divinii et catholicâ ca umnia .:rcdenda <;unt, quac in
v('r\>o J)ci ,;cri pro vel tradito contincntur, ct :ih Ecclesi:1 sir<> so.
LC'mni jlldicio, sin ~ ordin:irio et universali ma~isterio, tnnqu:im ,fivinit11o; rcvelata c-ro.:dcncla proronumur.

CAP. Ili De Flde
1.

Deji11it i11 jldf'i

Quum homo a Deo tanquam Creawrc et Domino suo tot
dcpcndeat, et r'.ltio ci:eata increatac Vc-ritati penitus subjecta s
plenum revelanu Deo mtellectus et voluntatis ohsequium fide pra e
t_:,ire te!lemur. H.anc vcro fidem, quae hum:mac salutis initium e:;
Ec~les1a. cathohca {lrofitetur vi.rtutem •!sse supematuralem, qui
Dca aspmmtc et a~Juv~nt(' grawi, ab eo rcvelata vera esse cre<.:I
mu~ non propter mtrmsecam rerum vcritatem n:aurali ratior.'
lumm~ perspe~tam, ~cd propter auctoritatem irsius Dei revelai·
us, qu1 nec falh nec faUcre potest. nEst enim fides, testante Apo
tolo, sperandarum substanti11 r('rum, :irgumentum non appare1
dumu 2,
..
- . .Uotiva credibilitatis

Ut nihi_lominus tidei. nostrae obsequium rationi consentaneur

c~set, vol~1t, ~cus cum mternis ~pirirns Sancti auxilfü; externa jur

g1 revi:lat_1oms suae argument , tacta s:ilicet di\'ina, atquc impr1m1
m!>rau~ms suae argum~nta, facta scilicet divina, atque 1mpr
m1~ m1ra~ula. ct prophetias, quae cum Dei omnipotenuam et ir.
fimtam sc1ent.1af!! luculenter commonstrcnt, divinae revelationis"s.
gna sunt ceruss1ma et omnium intelligentiae accommodata. Quàr
tum .\foyses l'.t P:o~hetac, tum ipsc maximus Christus Domim;
multa e~ ma!11fest1ss1~a mracula st prophetias odiderunt ; et d
AJ;>ostohs leg1mus: Ilh autem profect1 praedicaverunt ubique, Do
mino coopera.nte et sermonem confirmante sequentibus signis
F.t rurs~m scnptu.~ est : Habemus firmiorem propheticum sermo
nem, cu1 bene tac1t1s attendentes quasi lucernae luccnti in cali~i
noso loco "_
·
•
1 l'o Capitulo I d'esta sessão de Deu• Creador de toda. as·coi•as no frinr
pm do Tr. de Deus Uno. c~r . II no fim 1fo Compendio d.. T!r ..ol . FundRmentll ;s.

2

• :1

Hebr. XI 1.
Marc. XVI, io .

4 li Petr. I.

1º.

Lic<:t autem tidci a~>cnsus n.:quaquam sit moeus animi caecus,
nemo nimen cvani;:clicac praedicntioni comentire potest1 sicut
oportet ad snlutem, conscquendam, absque illuminatione et inspirationt Spiritus Sancti, qui dat omnibus ~uavitatem in consentiendo et credendo \'eritati 1. Qunrc fides ipsa in se, etiamsi per cari
tatem non operetur, domum [)ei cst, et acrus CJUS est opus nd salutem, pertinens, quo homo libernm praestat ips1 Deo obedientium,
gratiae ejus, cui resistere possent, consentiendo ec cooper:indo .

.-l .

Necessit:1s jidci; J.,'rc/esi,1.fidei rnstos et m.1![istra

Qu_oni:im "er~ sine fidc i~po~sihile cst, plncere Deo, ct .ª~ filiorum eJ11S consortmm ~ervcmre, 1dc<1 ncmm1 unquam sme ilia contigit jnstilicatio, nec u.Jus, nisi in eâ pcrseveravcrit usque in finem,
vitam aetcmam assequetur. Ut autcm officio veram fidem amplectemli, in eôque constanter pcrsevcrandis satisfacere possemus,
neus per Filium suum unii;cnitum Ecclesiam institut, suaeque institntionis manifestis notis _mstruxit, ut ea tanquam custos et ~agis~
tra vcrh1 r..:velau, ab om111h11s posset agnosci. Ad solam cmm catholicam Ecclesiam ea pertincnt onmia, quae ad cvidentem fidei
christi:mac credibilitatcm tam multa et tam mira divinitus sunt
dispositn. Quin .::tiam ecdcsiam Ecch:sin per se ipsa, ob suam nempe admirahilem propa~ationcm, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis íecunditatem, oh catholicam unitatem in,·ictamque stabilitatem, mngnum qw)Jdam et perpetuum est moti um crcdihilitati~, er di\•in;ic.: suae iegationis testimonium irrefrai;t:ihile.

ti .

Eccle.~ia ;p.~a

est ci·edibilitatis mnti111mi

Quo lit, ut ip~a vduti signum lcvatum in nationes ~. et aJ se in vitet eos qui nondum crediderum, ct filios suos certiores faciat,
firmíssimo n.iti fundamento lidem, ~nam profinentur. Cui quidem
testimonio efficax subsidium acccd1t ex supernn \'Írtute. Etenim
henignissimus Dominus ct errantes gratiâ suil excitat atque adjuvat, ut ad agnistionem vcritatis v~nire possint ; et eos, quos de
tenehris transtulit in admirahile lumen suum, in hoc eodem iuminc ut perse,·erent, ;!ratia sua confirm:lt, nnn dc~crens ni~i dese 1

S) n.

~~r.:msic.

, Isa . XI. " ·
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7.

DÁ FE

l >A fl.

•!er~wr. Qul'l .:irca !nininH· par ~st,' CtlOLlitiri c-orun1, qui per C•Jdt51
fide1 donum cathohcac \'Cr1tat1 :tdh:iMrrirnt, :1tqu<' corum, qui dlC
ti opinionibits humanis, falsam re:i~ioncrn · scctnnctur; ·illi enni
qui fidcm sub Ecclcsinc magistcrio susccpl.!ru'nt, nullam unq~:r
habere possunt ju~ram causa mutandi aut in dubinm fidem e~n 
J~m rcvocan<l!. Quac- cnm ita .sint, gratias agentes Deo Patri, ~u1
.i1gnos nos fec1t m partem sorues sanctornrn m lumine tantam 1~
ncgligamus salutcm, scd :i-.picientes in auctorcm lidei e[ consu•
matarem Jcsum, tcncamus spt'i nostrac confrssioncm imleclinariJem.

CAP. IV. De Fid• et Ratlone
J IÜti11L·tiu /iárm mtn·

t'/ r.1/1r111 <' m

Hoc quoque perpetuus Ecclesiae C<itholicac ..:onsensus teni
cc tcncr, duplicem esse ordinem cognitionis, n'ln solum princip.
sed objecto ctiarn distinctum : principio quidcm, quia in alre
naturali ratione, in altero fidc divinâ cognoscimus; objecto .aure 1
quia practer ea, ad quac naturalis ratio pcrtingcr<: potest, crede
da nobis.p;~ponui:itur mysteria in Oco absconJira, quae, nisi r
ve~ata d1~m1tus, mnotescere non P?Ssunt. Quo<.:irca Apostolt
qu1 a gcntJbus Deum per ea; qua(· lacta snnt, cognitum esse te
tatur, disscrens tamen de gratiii ct \·cri ta te, quac p~r Jcsum Chri
tum facta esr, 1 pronuntiat : Loquimur Dei sapiemiam in myst·
rio, guac abscondita est, quam praedestinavit hcu,; ante saecula
gloriam nostram, quam nemo principum hujus sncculi coi;novi1
nobis autcm rcvelavit Deus per Spiritum suum : Spiritus cmm on
nia scrutatur, etiam profunda Dei i. Et ipsc L'nigcnitus .:onfitett
Patri, quia abscondit haec a sapienrihu•; cr prnd<'ntihus, et re,·eJ:
vir ea parvuli~ 3,

S. Fides est sup,..1 ratio1um1
Ac ratio quidem, fidc illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaE
rit, ~liquam, Deo da~te, mysteriorum intelligentiam eamque fruc
tuos1ss1mam assequ1tur, tum ex eorurn, quae naturaliter cogno>
cit. analo~iâ, tum e mystcriorum ipsorurn nexu inter ~e er cum fi
n~ ~omii:1s ultimo .; nunquam tamen . idoi:ea . reddí~11r ad ca pen
p1c1enda .~star v.eritatum, 9uac propr1um~ 1psms ObJcctum consti
tuunt. D1vma emm mystena .suaptc natura mtellectum creatum si·
excedunt, ut etiam revelatione traditâ et fide susceptâ, ipsius ta
men fidei velami_ne. contecta et guâ.d~m quas! caligine obvolut•
maneant, quamd1u m hac mortal! v1ta peregrmamur a Domino
per fidem enim arnbulamus, ct non per speciem ;,
1 loan., Ji 17.
~ 1 Cor. 1 1 7-9·
3 Malh. Xa,
25.
+IICor.V. 7.

_r,. S11ll.i

dis.~e11sio

inter fir:iem et ratio11e111

Verum etsi lides sit supra rationcm, nulla tamen ~nquam inter fidcm ct rationern vera dissensio esse potest : cum H.lc.m ~eus,
qui myst.cria .revdat <:t fidem infulldit, ~nimo; hum11no :auon~s lu:
men ind1dcnt · Deus autem negare se1psum no~ poss1t, ne.... ~e
rum ve~o l!nq~am ~o~tradiccr.e. lnanis auten_i h~JUS contrad1ct10:
nis spcc1es mJe pouss11num ontur, quod vel tid~1 dogmata ~~ men
tem Ecclesiae intellecta et exposita non fuermt, y~l op,1mom~m
commeuta pro· tationis elfatis habcantur. Omnew 1g1tur assert10ncm, vaitati ill11minata~ lidei •01Hrariam, omnin~ falsam esse dclinimw, 1. Porro Eccles1a, 'JUUc, una cum apost<?hc~ r:iuner,c do l·cndi ma1hfatum s..:..:epit "tldei Jcpositum ~ust,od1end1, JU.s cua.m et
ollich~m divinitus habct làlsi nomini~ sc1enu.am r.roscnbend1, nc
quis 1.kcipiatur p..:r philo~ophiam, ct !"ªn.cr:i tallac1am ?. Q,uaproP.tcr omncschristiani tidnles hujusmod1 opm10,ncs, quae ~~et doccnnac contrari<ae esse cognoscumur, maxirne s1 ab E~~lesia rcpro~a
tae fui.:rint, non solum prohibentur t.anquam. legnn:nas s~1cnt1,ac
conclusiones defcndere, S(!d pro crroribus pouus, ql.!1 falla1.em \Critatis spedem pni..: st.: fcrant, haucrc tencntur ommno .

10 . /• 'iJes

t'l

r,1tiu

111u/u,1111

opem sibi Jer1111t

i\equ1.: solum tid1.:s et ratio inte;:r se dissiJerc nunqu~m .po~unt.
scd opem quoquc.: sibi 1.nutuam for1;1nt,_ cum recta ratto ~d.t:t funJamcntu demoilstret, tJusque lumme 11lustrat~ rer"!m d1vmorum
, cicntiam excolat ; lides vcro rationem ab erronbus hberet 1c tueatur, camquc multiplici cognitionc . instruat .. Qua.propter tantum
abest ut Ecclesia humanarum aruum ..:t d1sc1plmarum cultur~e
obsis;at, ut hanc multis modis jL<vet atque promoyeat. Non emm
..:ommoda ab iis aJ hominum \'itarn dimanantia au~ 1gn.o rat aut de~
picit ; fatetur imo, e~s, qu.e~admodurn a Deo, sc1ens1arum_D?rn1no, profectal' sunt, Ita SI ntc r.ertractentur, ad. Deum,_ '~.".~nt.e
i.:jus ~ratià, pcrduccr..:. ~e!= sane 1p.~a vctat, ne ~UJL!Si:1,l0~1 d1s1.:1pl_1:
nae m suo qua1.:qu~ umhuu propr11s utantur prmc.1p11s ct propna
methodo; sc1I ju~tam hanc libertatcm ªK!1os..:cns, 1~ .sedulo ca.vet~
11 e Jivinac doctri11ao.: r.:pugnando crrore~ m se susc1p1ant, aut tines
proprios transgrcssae, ea quae sunt fidc1, occupcnt ct pertuthcnt ·
1r

. <.>11.1/is progressus

t!Sl

.1dmittend11s

:'\iequo.: cnim tidt:i Joc~rina, 4uam Deus rcvcl~_vit, ve_lu.t philo»? phicum inventum propos1.ta cst, hu~am~ mgenus pcr~c1en~a, .scd
tanquam divin_um ~c.r_os1tum, Chr1su ~pons111: trad1ta, fidehtt.:~
..:ustodicnda et mfal11b1hter dcclJranda. Hmc sacrorum quoque do1'
maturn is s<:nsus perpetuo cst retinendus, quem scme~ ~ec!ara'·~t
san..:ta M<iter Ecclesia, ncc unquam ub ..:u scns~, ~luom; mtelh,:;cntia c specic et nomi.nc, rccedcndum. Crc~cat 1g1tur e~ mult~m
Ychcmcnterque profic1at, tam smgulorurn, 4uam ommulll, tam
1

Con.: . l. ut., llulla .\po• toii.:i fl..,i;imini·

.,

(:n!o" .
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uniu~ hominis, 4uam totius Ec..:l..:siac, •tclatum
sacculorum gr;.1 dibus, intclligcncia, :.cicntia, sapientia; scJ in suo dumtaxat gcnc rc: ~ m coJcm scifü:ct dogma te, cod..:m scnsu, ddemquc sentcnti•l ' .

12. Canone• r De Fide
1. Si quis dixerit, ration.::m ht1111anam ita indcpt:ndcm.:m c;; ut fidc s ci a Deo impcrari non possit ; anathcma sit.
z. Si quis dixcrit, tidem divinam a naturnli de Deo ct rebus
111oralibus s.:it:ntia non distingui, ac proptcrca aJ lidem divinam
non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatcm Dei revelantis
credatur ; anatht:ma sit.
3. Si quis dixcrit, revdationcm divinam ext1.:rnis sii;nis credihilcm fi cn non posse, idcoquc so la interna cujusquc cxp1.:rientia
aut inspiratione privata homines ad tidcm movcri debcrc; anathema sit.
+ Si qu is Ji~erit, miracula nulla ficri posse, pro indcquc omnc s
Jc iis narrationcs, ctiam in Sacra Scriptura .::ont ~ ntas, inter fabulas vel mythos ableganda s i:;ssc ; aut miracula c e rto cognosci nunqua m posse, ncc iis d ivinam rdigionis christianae oriµ:incm rite
l'robari ; anathema sit.
S. Si quis dix<.:rit, asscnsum ftd..:i chri stiana i: n on es se liberu m,
scJ argumentis humanae ra tioni s nc:ccssario prodm:i; a ut ad so lam fidem vivam, quae per caritatem operatur, ~ratiam Dei nccess;1riam esse: anathcma sit.
,;. Si quis dix..:rit, parem t·s~e C<militinncm tidelium <.1 tquc eo rum, qui ad 1idcm unice veram nondum pen c!h:runt, itu ut catho ·
lici justam causam ha bcre possint, fiJcm, quam suh Ec c lc~iac ma gisterio jam sus.::i:perunt, asscnsu suspenso in Jubium vocandi, doncc dcrnonstrationem scicntilic<.1m crcdihilitatis ct veritatis tidei
:.11He ahsolv.:rint ; anathema sit.

s c·1

, ·~ . / >1• Fi.fe 1.•t R.1ti01w
1. Si 'lui~ Ji,crit, i11 rcv1.:lationc ,Jivin:i nulia Ycra el l'ro pric dieta myst..:ria .::onti111.:ri, ~cd univcrsa fidci dogmata posse per·
rationem rite e-..cultam <.: m1turalih11' principiis intelligi ct dcmom trari; anathcma sit.
'
:!. Si quis Jixcrit, dis.::iplina~ humanas ea .:um lihc rtatl' tra ctandas esse, ut carum asscrtiono::s, ctsi do.::trinac revclatac advi:r·
sentur, tanquam vera1.; rc::tincri, m.: que ah Ecclcsia proscribi Pº' ·
sint ; anathema sit .
:1. Si quis dixerii, fieri posse, ut dogmatibus ab Ecdesia prn ·
positis, aliquando secundum progressum scientiac sensus tribuenJus sit alius ab .:o, quem intellexit ct inteUigit E~·clcsi;i : anathe n;a sit.

' Vinr . .Lirin ., C..:ommoni1 .

rt.

~ "'

}'rolegomenos

I. Objecto s divisào da Thelogia dogmatica

especial
1 4. Theulogia (das palavras gregas t•:ó;, j.ó·(<>•) signitiLa o mesmo yue discurso ou doutrina de Deus
nn sentido stricto podt.: definir-se: sciencia sohn.·
natural que discorre sobre Deus e as crcaturas t:m_quanto se referem a Ellc. 1 Divide-se em dogmatzca, que ahrange as verdades que se devem crêr ou
regula cn1de11dorunz~ e cm moral qu1.: tracta _dos
(ostumes ou sobre o que deve fazer-se, e por isso
se chama regula agendorum.
. Em segundo logar a Thcologia dogmatica subdivide-se cm geral ou fundamenta/ e cm especial; A
primeira investiga as questões mais geraes e JrmJame11taes o que sobre se deve crér isto é, a verdade da revdacão christá a i11fallihidade da Egreja catholica ~m 0cruardar as Vl'rdadcs reveladas e
·cnterprctal-as, e as fontes J'undc: podem haurir~c os dogmas Latho:ico~ : ! a segunda, porém 1 ex-

' Scientia supcruaturali ~ disscri:n:; de ) lc•) t.!I .-r.:aturis quatcnus ad Eum rcferuntur.
.
~ Todas estas coisas S<.:: e:q1mi11a m OíJ Compencho srnops1
·11r.•o/i'I{;,, . l ·"11n.f ,m1••11t.1/r's .
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µõc cada um dos do1:rmas da .k. dcdara-<JS e demonstra-os. Porém achando-se estes substccialmente contidos no Symbulo dos Apostolos, a theologia dogmatica especial não é outra coisa mais
senão a exposição sáentifica ,.dQ :iymbulo.
• 1 5. A. o~dem que seguimos corresponde aos
artigos prmc1p~es do symbulo, como o leitor facilmcn t<: poder é ver :
·
1. ~a Fé ... · .... . . ... .. Creio.
II. j)e ~eus uno ......... em Deus.
III . .b• ~•us trino. . . . . . . Pttd,.c . .. t' Filho .
IV. j)e ~eus Creador eêlevador · . · . · · · . · . . . . . Cread01· du ceu e da
V. j)o Verbo :Incarnado•

lfedempfor · · · . · . . . .

( formalmenfr ·,
YJ. ])e ~eus' pela grara, /
Sanctifi- .; instrumental- ·.
~anfe
/ mente pelos \

t:

fr1·1-.i.

em Jesus Cliristo etc .. .

110

Espirita

sa11clo . ..

, sacramfmf. ,
VII. j)e :/)eus lf~mun•rador · · · · · · · · · . · · . .. · IM rt?SU/Teicâu da canie e

''ª m'd,i eten1a.

·

II. Obj.ecto do Tractado da Fé, sua utilidade
e divisão.
1 ti. Sendo a primeira palavra do symbulo Creio
devemos explicar primeiramente o qtie seja crêr ot~
o .que~ é a fé. Porquanto no Compendio da 77wufo.!:fla rundamental, provámos que Deus revelüra algt~mas verdades, que a Egreja nos propõe para
crer; resta portanto que discreteemos sobre o assentimento que se deve dar a estas verdades. Deixando aos Moralistas as questões praticas sobre a
necessidade da fé e sobre os vícios que a dia se
oppõ1;:m, tentaremos declarar o objecto e o acto da
fé'

33

17. Salta aos olhos a utilidade d'esta disputa:
(A) da mesma dignidade do objeclo: porque
(8) a f~ e "º pri11cipio da salvação humana, o
fundamento e a raiz de toda a justicai,:ão, sem a
qual t~ impossivcl agradar a Deus e chegar ao consorcio Jos filhos dt: Deus"; 1
ra1 11uva Ílli. acrc-;l'cntada ü luz Ja razão, pela
qual podemos artingjr as \'crdades inaccessiveis á
razno humana: porquanto assim como pela razão
nos distinguimos llos brutos 1 assim pela fo nos
distin~uinws dos incredulos e dos filhos d'este scculo;
1,C,1 presidio scgurn contra os perigos de erros
multipliccs, e como cstrclla do mar que aponta os
tramites do caminho recto, e o porto da salvação
nn meio das proL'ellas dos erros;
(d) dom especial de Deus, e ao mc~mo tempo
obsequio preêila11tissimo da nossa rarão, pela qual
submettemos a vontade e o entendimcntc á auctoridade divina;
(8) fonte perem1c de força e consl>façáo: porque
a fc, apresentando-nos diante dos olhos os premios e
tormentos eternos, augmenla as forças à vontade;
porque os que ncrnm, como diz o Apostolo, crpela fe venceram reinos, operaram a justÍly'.a, akançaram as promessas ..... ; :! em segundo logar, saLiando os desejos do espirita e do corm,:ão, introduz a paz e diffundc-a na alma;
(f) aurora e prelibação da visão beatifica, por
isso ·que a vida eterna L'OllsÍstc essencialmente na
1
H11111.rn,w s.1/titis i11itilm1. fundamcntum ct radix omnis ju~11hc;1til)nis, ~inc qu:I imr.o s ~ibik cst pl:h.:.:r<.: llcn ,et '1~ filiorum ejm
<'fllhflrtlum p.:rn: rurc. 'Fride11t ., 'css. VI, , ·;111. ~: ,·u10 texto mteI ·
ro • , .._; no prini.:ipio do Tr. d. Gr-.1ti.i.
2 l',·r fükm vi é'crunt regna, u1><.:rati ' unt justitialll, 3J,;p1i
'unt rcpromi s ~.ionc:' . .. llt!l>r. XI, :;::. L.:r o éap. inteiro.
Thcologia Oogmatica-Vol. ) .•
3
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visão de Deus, "a l'ida eterna l; •.:onhecermos a ti,
Deus verdadeiro, e .Jesus Christo a Llllcm enviaste n; 1 mas pela fo jü começamos a perscrutar a
profundidade de Deus e a conhecer, ainda L}Lte
d'um modo obscuro, a Deus 11no e trino e a Jesus
'
Christo a quem enviou .
1\ão ha, portanto, quem dcsconhcl.,'a de quanta
ponderação é o fazer invcstiga~:6cs cm Ulü grande
thesouro. '.!
(8) Pelos erros que grassam por toda a parte sobre esta ma teria: porquanto lwjc l'nl Jia muitos lzen:ies pervertem a naturc1.a da fc, l' os Nacirmalistas ,
empenham-se cm sulwatcr 11s seu:-> lunJarnentos,
e atacam-na 4uasi como se túra contraria ü razão:
é pois da maxima .importum:ia o declarar a sml
natureza, motivo e legitimidade, para assim demonstrarmos a racionabilidade Jo obsequio da
nossa fé.
18. Não podendo nós tcrconhccimcnto doacto
de fé sem primeiramente determinarmos o objecto
sobre que versa, diremos:
1. Do objccto da Fé;
II. Do acto de Fé, e exporcmos 1 pnr modo de
appendicc, as relações que existem entre .; fé e a
razão.
1 llacc C$t autcm vila a·tcrna, ut co!:!no:;c;111t te :;ult1m fie um
,·erum ct quem misisti Jcsum Christum. Joa. XVI!,'.!.
2 Sobre a ex..:ellencia da fé discorrem exccllcntcmcntc Jlurter, ,Theol. Dogmat. Compend ., mi. I, 11. 6oti e se~; Lrcordaire,
12 Confer.; Largcnt, l.1ne Station de Can!me, Paris 18~1 r· 33
e se~.
'
'

,

,i..,s

d

"crdadc~

formalmente

f ' lf1 \ revdada~, ,fo~ verdade~

ª _1;; • \ iirrnalm.:ntc revdadas,
material \
nna J das revdacóes pri1·adas.
Cap: !.
'
1
.
\
Do obJ~Cto
/ da fé catholica.
f
da fc
<
,~ De incremento de uma e outra.

I
O

'<

~Q'I

.

formal

\ thcsc catholica .
/questões disputadas.

pn:para- \pelas proposições da revelação.
1 reios motivos de credibilidade.
cão

~' pr~ducção

\causas que para i,,to concorrem.
/modo ror 4 ue se faz .

' lirmet;i.
Cap. 11· ;, ropric- ~ infallibilidadc.
oh~curidadc.
Do a~~o de p ,!Jdcs
te
/ lihcrdaJc.

1

'·

'.,

sujeito

\dos que estão no termo hnal.
/dos ho cns viadores.

Appendice 'A _fé e a razão distin~uc~-se v_erdad7iramcnt1.: ...
Do habito \ '.'lao ha nenhuma verdadeira d1scord1a entre a te
entre a fé e j e a razão.
. ..
a razão. { A fé e a .razão auxiliam-se mutuamente. .·

Ill. Definiçà.O e especies de Fé
1.º

Definição quanto

ao

1

11oine.· ovocabuloje

Ja palavra fidc:, cm grego r.:'1,,;. (:-:zitl.ú, :r~iuo:L~t. fio-me,
tenho a pcrsuaçáo), designa ctymologicamentc pcr-

suação. Entre os auctores sagrados ou ccclesiasticos teve varias significações: designa umas vezes
o acto ou habito da i•ontade, e outras vezes o acto ou habito do entendimento.
1 9. Quando se refere á vontade significa :
1
Cf. S11m·er, ob. cit. Jisp. !, scct. I; :"1,1írella, ob. cit. n . 273
e seg.; Bouquillon, ob. cit. n. 4 e seg.; Sclrccben, ob. cit. n. 617 e
scg.; Fm·mrt. nb . cit. n. 5:;í e seg.
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(IJ fidelidade nus promessas : ,, por ventura é
sua incredulidade cvacuarü a fé cm Deus:'» t
(a) A propria promessa: "tornaram irrita a Ji
primeira.,;~

(C) co11fia11ça ..:iuc pruduz a fiJdidade nas pro
messas: <<homem de pouca fe, porque duvidas·
te;>,,

3

20.

Quando se refere ao inle11dime11lo desig·

na

"succcdmn-nos as coisas segundo a vossa fé•) ; '
como habito pelo qual nos inclinamo:; a <.:rêr: •1porém agora permanecem esta::; tres coisas: afé, a
esperança e a (aridadc "; 2 (omo objecto que (f~
mos e até mesmo como a smnma de toda a religião' christá : "nfto negaste a minha fé»; 3 "lambem
uma grande multidão de sacerdotes obedecia á
féu. '.

(8) qualquer asst:mli111e11lo, certo ou incerto, da·
do em razão da auctoridade de quem falia ou d~
evidencia intrínseca . ~'esse sentido podem intcn·
der-se as palavras de S. Agostinho (de Pracdest.é
2.): «Crér C pensar com assentimenton; ·~
i)) a l'erdade ou a veracidade de quem falla, pela qual se dá assentimento ás palavras : "pereceu
a fe e foi tirada das suas boccas ,, ; :;
(C) dictames da co11sciencia: "tuJo o que não
é segundo a fo é pcccado .. ; 1'
(G) todo o assentimento fundado no teslemunhu;
se o testemunho é humano, humana scrú a fê, ·se e
di\·ino, a fé chama-se divina;
(e) muito principalmente porem o assenlimenfCJ
pPeslado .ás verdades reveladas por Deus; n'cste sentido se diz: 11é a fé a substancia das coisas que se
esp·eram, argumento das que se não vêem,,. 7
Porém a fé de que aqui se tracta, é tomada
n'um sentido triplo, como acto pelo qual cremos:
1

Ili, 3 .

.'.llumquid incredulitus illorum /idem Dei cv~cuabit ? Rom .

Primamfidem irritam fe-:crunt. J Tim. V, L! .
Modicae .fidei, quare dubitasfr•? .:Jfoth. XIV, 31 .
Credere est cum assensionc cogitarc.
. Periitfidl'S et ablata est de ore eorum . Jcrcm . VII. 2S.
~ <?mnc quod_ nod est ex (idt! pcccatum o:st. R.0111. XIV,~.:;.
· Esl aur<:m lides speranJarum :;uh,t:intr~ rcrum, argumentum non apparentium. H<!l.,-. XI: 1.
·
?

Definição quanto á coisa.
(A) S . Paulo (1. e.) define-a: u.mbstancia das
coisas que se esperam, argumento das que se não
vêem,), isto é, segundo a interpretação de S. Tlzoma{, r; o primeiro principio (inchoatio) das coisas
que esperamos, e a conYicção das coisas que não
vemos; ou, por outras palavras, o habito da mente
com que se começa a vida eterna, fazendo com
que o intendimcnto assinta ás coisas que se não
vêem; porque costuma chamar-se substancia o
principio de qualquer coisa, porém o argumento
toma-se pelo ctfcito ou convicção.
Porém, segui1do outros, principalmente os modernos substancia (grego :..ictlat:xcriç) quer dizer o mesmo que expectação firme das cois~s que esperamos, e adhcsáo da mente üs coisas que se não
vêem.''
22. (8) Porem a fé ~omo habito pode definirse escholasticamcntc: uma vi,.tude sobrenatural e
2 1.

theologica que
l
?

dispõe

a

mente para assentir· firme-

Secundum fidem vcstram fiat vobis . •~fath. IX, 29.
Nunc autem manent tria haec : .fides, spes, cantas. l Cor.

XIII, 13.

Non negâsti fidem meam. Apoc. II, .13.
.
,
Multa etiam turba sacerdotum obed1ebat fide1. Act. \ ·1, 7.
,, Sperandarum substantia rerum, ar1rument11m non apparentium. S. Tl10m. 2• 2"'', q. 4' a. 1.
·
6
Para maior illucidaç5o da descripção Paulina cf. Cortur,
~pi,ilq~ium do~matico-hihlicum. t. '.!, p. 20.f e seg.
J

1
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mente, em raz.ão da auctoridade divina, a todas as'
coisas que elle revelou. 1 Dize-se:
(a) Virtude, isto é qualidade boa, de si mesmo
permanente; e assim se distingue do acto de fé ,
que é de sua na.tureza transitorio.
(b) Sobrenatural, isto é, que supera as forcas e
exigencias de toda a natureza creada, em razão do
objecto que é revelado e abraça os mysterios supraracionaes; em razão do motivo, que é a auctoridade de Deus revelante, e por conseguinte um
meio de conhecer que nos é ·inteiramente indevido; em razão do principio que é não só o intellecto mas o intellecto coadjuvado por auxilio sobrenatural.
(C) Theologica, porque virtude theologica é
aquella cujo objeqo material é o mesmo Deus, e o
objecto formal ou motivo um dos attributos de
Deus; porém o objecto prirnario da fé é o mesmo
Deus, mas o motivo é a auctoridade de Deus revelante, corno abaixo se provará.
(d) Dispondo a mente, isto é, toda a alma quer o
entendimento quer a vontade; porquanto a fé é suavemente movida pelo entendimento, mas sob o influxo da vontade, como abaixo se declara.
(6) Para assentir fi rmemente: n'estas palavras
se indica o proprio acto para que se inclina a virtude da fé e o assentimento da mente, mas é um assentimento firme que exclue ornnimodamente toda a
duvida.

(1) Por causa da ai~ctoridade . . . nas qua.es palavras se designa o ob1ecto formal ou o motivo da
fé, que é, não a evidencia intrínseca das coisas, ner:-1
o testemunho dos homens, .mas a mesma auctondade de Deus que nem pode enganar-se nem en:·
0anar. 1
t>
(g) A todas as coisas reveladas: aqui declar~-se
o objecto material da fé, que abraça todas e so as
verdades revelada s por Deus no sentido que abaixo se explicará.
23. Por este motivo a fé differe
(a) d a opiniâo, que, c~rece. d<: certeza, cmquanto que o assenso da fc e certlssnno ;
.
(b) do sentimento religioso que .s~ . apoia esp~
cialmentc na imaginação e na sens1b1hdade 1 e nao
dum motivo rasoavel ;
(C) da sciencia que se adquire sómente pela razão, e versa sobre as verdades de ordem natural ,~
se funda na evidencia natural, emquanto que a fe
é sobrenatural em razão do seu principio, objecto
.
.
e motivo;
, (d) da vizão beatifica que vê clara e nnmed~atamente o que a fé só percebe obscura e mediatamente ;
(8) da confiança dos protes t~nt es, ~1ue é ant~s
um acto da vontade do que do 111t end1mento; p01s
di z Melancton (Log, theoL p, 9 3): «Eis o sentido
cm que a escriptura toma a palavra f é, isto é, confiar na misericordia infinita de Deus, sem alguma
attenção ás nossas obras quer boas quer más» .2

1
. Virtus sup.ernaturalz's et theologica, mentem disponens ad
assentzendum .firm1ter, . P,ropter divinam auctoritatem omnibus a
Deo revelatis. Esta definiç ão não differe da que se ~ncontra no
Cone. Va-tzcano onde se decla ra, que a fé é uma virtude sobrenatural, p~la qual, p_o r as piração e auxilio da graça de De us, cremos
ye r~dde1ra s as co.1sas que .Ell c revelou não em razão da verdade
mtrmseca das coisas, considerada pela luz nntu ral da razão ma s
pela auc to rid<1d<" do mesmo De us revelante ..

O bjecto material de fé é o que se crê, ao pas~o. que o obj ecto j'ormal é aquillo porque se cr~; se se a ma a medicina pela s~u
ck , · :1 med ic ina C: o obj ecto material .q ue se ama, mas a :>l'.ude e o
olij <' <" l<1 fon oal, porq ue quasi qu e in fo rm a~ ,ves te a r~1ed1cma, qu e
sN1111./11111 s 1·, niío pode move r a vo~t ade . (Ct. L11go, d1sp.I, s, 1, 11 .1.)
:' l l:ilil'•: in qu:1111 partem fi clé 1 nomen usurpe t scnptura, n em -

--1·
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Não negamos na verdade que ajé significa algumas vezes confiança, mas affirmamos que se distingue da confiança ; porque, segundo S. Paulo, a
confiança é causada pela fé, e por isso differe d'ella como o cffeito differe da causa: ((no qual temos
confiança ... pela fé d'elle)). t Por ontro lado no Ti-.
~a Graça (n. 1 23) demonstraremos que a fé requerida para a justificação, não é a confiança tomada
no sentido protestante, mas a fé theologica acima
definida.2
24- 3.º Varias especies. (A) Em razão do objecto, a fé
(a) é ~implesmente divina, 'quando aquil!o que
se cre foi revelado por Deus, mas não foi ainda
~ut?~~ticamente definido pela Egreja v. gr., a infa~hb1hdade de Pontífice Romano antes do Cone;_
Vaticano)·
. (b) catholica, quando aquillo que se crê, não só
fo1 revelado por Deus, mas tambem definido pela
Egreja, v. gr. a infallibilidade do S. Pontífice depois do Cone. Vaticano.
2 5. (8) Em razão do objecto, a fé divide-se em
(a)fornzada ou viva) que se une com a caridade ou graça santificante; por isso que a caridade é
como que a forma das virtudes e a vida da alma ·
(b) informe ou morta que existe sem a caridade
nos peccadores. 3

26. (C) Em razão do modo porque cremos a

(8) explicita, quando assentimos a alguma verdade em si formalmente conhecida, v. gr. se al1-~uem conhecendo a Encarnação do Verbo assentir
:1 clla;
·
(b) implicita, quando assentimos a algum artigo
de fé que explicitamente se contem n'outro, v. gr .
11quclle que C:rê na auctoridade da Egreja, manifesta implicitamente o seu assentimento a todas as
verdades que são ensinadas pela Egreja.

pe pro eo quod e~t fidere gratui~â Dei misericordià, sine ullo operum ~ostrorum, s1ve bon~rum, sme malorum respectu .
., In quo habemlls tiducrnm ... per fidem ejus. E.phes. III, 12.
, - .No entretanto para constar qne a fé designa muitas vezes
na Escri~tura o assentimento dado <is verdades reveladas, vê Joa.
III, 16, 3b; VI, 29, 47; XI,_42; XII, 44; Marc. XVI, 16; Hebr. XI, 6
etc::. Isto concedem-no hoie ?~boamente optimos exegetas protestantes, _v. gr. Sanday, A Cnucal and exegetical Commentary on
the Ep!~tle to the Romans, New-York, 18q5, p. 3 1-34.
. ~ S. Thom ., 2• 2•ei q. 4, a. 3-+
-
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DO OBJECTO DA FÉ

Art. 1. Do objecto material da fé
Fallarcmo~ 1." Jo objccto material da fé divi11a; 2 .º do ohjedo material da fé catlmlica: 3 ·· do

i11creme11/o 1.J'11ma e nutra.

§. l. Do objecto material da fé divina

27 . O ohjccto material da fé divina é tudo
aquillo que se crê cm virtude da auctoridadc de
Deus. E na verdade o principio geral é que toda e
só a verdade revelada por Deus deH~ ser crida p< >r
virtude da auctoridadc de Deus.
Porem, podendo a verdade ser revelada de varios modos, é preciso fazer algumas distincções.
Porquanto a verdade, pode ser revclada/ormal ou

virtualmente:
(1) a verdade formalmente revelada é a que directamente, immediatamcnte, e no seu proprio
conceito foi declarada por Deus, assim v. gr., quanhttp://www.obrascatolicas.com
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do se diz: «O Verbo se fez carne))' 1 revela-se formalmente a Encarnação do Verbo;
(b) verdade virtualmente revelada é a que só
mediatamente é revelada por Deus, e por isso não
se revela directamentc, mas deduz-se verdadeira-.
mente d'outra proposição formalmente revelada,
na qual se contem como no seu principio, causa e
raiz; v. gr. posso argumentar assim : « Christo é
Deus-Homem; mas Deus-Homem nunca pode carecer de graça efficaz; logo Christo nunca careceu
de graça efficazn. 2 Esta conclusão pode dizer-se
virtualmente revelada, porque, apesar de não ter
sido directamente declarada por Deus, contem-se
de algum modo n'outra proposição revelada (( Christo é Homem-Deusn :: e d'ella se pode dedusir.

I. Das verdades formalmente reveladas"
28. 1 .ºDe quantas especies é! As verdades formalmente reveladas são explicita ou implicitamente
reveladas : explicitamente, quando são reveladas
por Deus com os proprios termos : assim o dogma
da creação contem-se explicitamente n'estas palavras: "No principio creou Deus o ceu e a terra» : "
implicitamente, quando são annunciadas por Deus
não com os proprios termos mas só em termos
equivalentes. E para melhor se entender isto, podem dar-se tres regras.
Verbum caro factum est.
C_hristus est Deus-Homo; at.qui Homo-D eL1S nunquam gratla e!ficac1 carere potest; ergo Chrrstus nunquam gra tiâ efficaci
carult.
" Christus est Homo-Deus.
1 Cf. Kilber, de Fide, p. 1, a. 2. (ivf1gne, Theol. Curs. VI
441 e seg. ); Mo11tag11e, de Censuris (Afigne, I, 1131 ); .Mar:rella., n~
402 e se'j'"·
> n principio creavit Deu s coclum et terram. Gen. I, 1 .
1

'A
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29. (A) Quando explicitamente se revela a pro~
posição, revelam-se implicitamente todas as verdades que teem substanciaimente o mesmo sentido que
a proposição explicitamente revelada : v. gr., se
se disser : «O Verbo fez-se carnen revela-se implicitamente qu'e o Verbo se fizera honzem, por isso
que no caso presente carne significa a mesma coisa que homern; em segundo logar quando Deus
falla assim ao Messias: «Tu és meu Filho)>\ revela-se implicitamente que clle é o seu Pae, porque os termos filho e pae são correlativos, de maneira que um não se póde revelm sem o outro; finalmente se se revelar que é insipiencia o dizer no
seu coração: «Não ha Deus)) 2 implicitamente se
declara que é sabedoria o conhecer a existencia de
Deus; porque duas contradictorias não pódem ser
simultaneamente falsas 1 e por isso o que revela que
é falsa uma das contradictorias, por isso mesmo
declara que a outra é verdadeira e vice-versa.
3o. (B) Quando explicitamente se revela que o
todo o actual, isto é, que tem em s·i as partes que existem em acto, por isso mesmo se revelam todas as
suas partes essenciaes) porque o todo nem existe
nem póde conceber-se sem as suas partes.
E assím Deus revelando que Christo é homem,
declara implicitamente que é constituído de alma e
corpo, sendo estas as partes essenciaes do homem.
Mas já assim se não póde dizer das partes accidentaes, sem as quaes o todo pódc existir.
3 1. Dada a revelação do todo potencial, que tem
sob si partes subjectivas, quaes são o genero a res~
pci to da s cspecies, as especies a respeito dos indivíduos, as proposições universae s a respeito das
t
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singulares, revelam-se implicitamente todas as partes que n'elle se conteem essencialmente; v. gr.,
revelada a proposição «todos os homens resuscitar~o>i ,\ implicitamente se declara que Pedro resusc1tara.
3 z. Quando explicitamente se revelam duas
premissas d'um sillogismo, revela-se exclusivamente a conclusão que d'ellas legitimamente se deduz
'
por .isso que neste
caso sómente se declara com'
maior clareza o que já se diz nas premissas; v.
gr. se se revelar que todos os Apostolas receberam
o Espirita Santo, e ao mesmo tempo que Pedro
fora Apostolo, por isso mesmo se revela implicitamente que Pedro recebera o Espirita Santo .

.33. z.º Se as verdadesfonnalmente reveladas são
oNecto da fé divina ?
Notamos d'antemão que alguma coisa é de fé
quoad se sómente, quando é sufficientemente revelada sem que nos conste sufficientemente uma tal
revelação; é porém de fé quoad nos, quando nos não
consta sufficicntemeote da revelacão e do seu sentido. Em segundo logar alguma coi~a é crivei, quando
póde crêr-se com fé divina e crêr-se quando deve
crêr-se.
~4.. (A) E' certo que todas as verdades formalexplzcitamente reveladas são objecto da fé divina.

Porquanto é objecto da fé divina tudo aquillo que cahe sob o testemunho de Deus revelante
.
'
como se vê da definição de fé ; mas assim succede
quando se tracta d'uma proposição formal-explicitamente ~e1Jelada, quando é proferida por Deus com
os propnos termos: logo.

3 5. (~) E' egualmente certo que as verdades formal-explzcztamente reveladas são ccquoad sen objeci

Omnes homines

resur~ent.

41

to de fé, ufóra talvez o caso especial que abaixo se
explicará.
(a) Pot quanto é objecto de fé tudo aquillo que
cahe sob o testemunho de Deus revelante, mas isto
se dá com as palavras formal-implicitamente reveladas, quando são propostas por Deus, não nos proprios termos, mas equivalentemente e quanto ao
sentido ; logo .
(b) Além d'isto, Deus falla segundo o costume
dos homens, e ·as suas palavras devem ser interpretadas segundo o modo comrnum de foliar que
os homens usam ; mas segundo as leis da dialecti:..
ca e o juizo geral, a proposi~:ão universal equivale
a tod~s as particulares n'ella contidas. Logo Deus
revelando a proposição geral revela todas as particulares n'clla .c ontidas.
36. (C) Resta pois um caso duvidoso que deve ser examinado, a saber, se a proposição particular contida na universal, mediante algum facto
contingente, é objecto de fé, v. gr. se esta proposição singular: e< Leão XIII é infallivelii, contida na
proposição universal «Todo o Pontífice eleito com
as devidas formalidades é infalliveb \ mediante o
facto contingente, a saber, o facto da eleição canonica, seja de fé :i
37. Alguns dos antigos theologos, v. gr., BanIW{, Caetano, negaram-no; porque, diziam, para
qualquer proposição ser objecto de fé, é necessarío que seja absolutamente verdadeira: mas a pro.,posil,'.ão singular de que se tracta, não é absolutarncnte verdadeira, por isso que a sua verdade de~ 1cndc d'um facto contingente, que póde ser incerto;
logo.
:{8. Porém hoje a maior parte dos theologos
1

< >nrni s ~.

l'ontifex ri te clectus est infallibilis ,
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affirmam que uma tal proposição é de fé , com tanto que o facto contingente seja absolutamente certo por uma certeza que exclua todo o receio, mas
que a mesma não é de fé, se o facto contingente
fôr duvidoso.
Por quanto, logo_ que o facto contingente cons;_
ta com certeza, por isso mesmo se torna evidente
que a proposição particular se contém na univer~
sal, e que ~)o: isso fôra revelada por Deus; v. gr.,
º? caso refendo, logo que o facto da eleição canon~ca de Leão XIII se torne certo pelo consenso una:
rnme da Egreja, por isso mesmo se torna evidente
gue Leão XIII é um d?s Pontifices legitimas que
toram dotados por Chnsto do privilegio da infallibilidade.
E pelo contrario se o facto contingente não fôr
certo, n'este caso verifica-se omnimodamente a rasão apresentada pela primeira opinião, a saber a
conclusão permanece incerta, nem póde ser 'de
fé.

39 . Corollarios.
(A:.) Por isso, segundo a ultima sentença, que é
ª.mais commum, são de fé as seguintes proposições
smgulares e outras semelhantes: «Ü C. Vaticano
é infallivel, tal creança foi concebida no peccado
ori~inJal» i p_orque se conteem com certeza nas propos1çoes umversaes reveladas.
~ ~ B) Pel~ contrario não é de fe, quoad nos, que
Ch~1sto està presente s?b tal hostia, porque não
est~ absolutamente verificado que tal hostia fôra
valtdamei:te consagrada, ou que tal creancinha re ~
c:_m-~aptisada estava em estado de graça, porque
nao e absolutamente certo, que fóra validamente
l
C · Vati canum est in fa llibile, tal is in fo ns !uit in origin ali
peccato conceptus.
·

o

baptisada, a não ser talvez que sacer.d ote baptisante tenha tal certeza: por isso que elle póde saber com certeza, que exclua todo o receio, que o
baptismo fóra realisado com todas as formalidàdes.

II. Das verdades virtualmente reveladas
40. 1 .ºDefinição. As verdades virtualmente reveladas, chamam-se muitas vezes conclusões theoiogi.cas, porque se deduzem por modo de conclusão dos princípios formalmente revelados onde estão incluídas. Conclusão theologica no sentido stricto define-se : «proposição certa e evidentemente deduz.ida de duas premissas, uma das quaes é formalmente revelada e a outra naturalmente conhecida; e
por outro lado não formalmente revelada» 1•
(8) Diz-se deduz.ida, isto é, tirada por verdadeiro discurso, por meio do syllogismo verdadeiramente discursivo; v. gr., se disser cctodos os homens
resuscitarão ; mas Pedro é homem, logo Pedro resuscitará » 2 . Este syllogismo não é verdadeiramente deductivo, mas só expositivo, mosttando na verdade que a proposição particular se contem na universal. E se pelo contrario disser: «Deus qará a
cada um segundo as suas obras : mas Deus não póde assim obrar, se o homem não fôr livren 3 •
Esta proposição é verdadeiramente uma condusáo theologica que se deduz da premissa revel<1da pelo syllogismo discursivo, no qual a menor
' Propo sitió dedncta certo et evid enter e duabus praemissis, quarum un a est formalitor reve:ata et altera naturaliter cogni1:1, 11cc aliunde formaliter :-evelata.
~ Omnes h omines resurgent; atqu i P etrus est homo ; ergo
l 'l'1 l'li S f'\!SUrg et .
:i
Deus r\!dd et unicuique se..:undum o pera sua; atqui Deu:-;
111111 J"lt <J ~t ita ilfll.)r\! ni si homo s it liber : e rgo ho mo est liber.
Th1:ulo ia llo11matica-Vof. 3.• , ·
'
4
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tli.fo é expositiva, ~1ias conl~t'.1 um con(t•ito distincto do que se exprime na maior.
.
. .
(''\ Certa e evidenleme11/l'., para assim se d1st~1~
. a""
' ·on,·lusáo
da méra hYpC'lthcsc,
on probab1hgu1r
\,,
..
dadc.
·
l (C.) De duas premissas cK; . assim a cone usa~
theologica ditferc da condusao qu: llue de duas
natural que
m ·issas reveladas ou· da condusao
pre
se deduz de dnas prern1s.;;as
om hcu"d as pc la rasao
natural.
(d) Nem por outro lado fu1;11L1l~11c:11/c revelada:
por quanto se aquella com:l~1sao lor, por ~~~t~~ 1~
do, formalmente revelada, amda que ?ºJcs_sc 1..h~
mar-sc theologica sob um (erto ~cspetlo, .nao sena
considerada como conclu~ão mera l~ strtct~~mcntc
theologica, porem, assummdo um nome ~iais nobre se chamaria formalmente revelada. Exc~plos
de ~ondusóes thcologicas pódcm. ser as scgumtes
proposiçóes: O Verbo procede do mtcllcl..'.~? do Pae;
Espiríto Santo do amor do Pac e do l• ilho; por
0
quanto estas reduzem-se. das verdades reveladas e
por outro lado não são tormalmcntc .rc_vcla?as.
Por isso uma e a mesma propos1çao pode ser
ao mesmo tempo philosophiLamcnte (erta, con·
dusão thcologica, e afinal formalmente rcvc\ada;
v. ~r .. a cxistcm:ia da lihenla~e humana e l~ma
Ycrdad~ philosophil..'.a, e akm J'1sso deduz-se d um
principio revelado "~ará a ..:ada 11111 scgt.111~~). a~
suas obras)> '; e por isso sob este ponto de \'tsta ~
conclusão theologica e e finalmente uma vcrdad6:
formalmente revelada~ como consta dos textos rc·
feridos no Tract. dos Actos Humanos.
.
.
Se
as
conclu~óes
theologicas
são
0~1cc~t
.''
41 2
Jc fe. E' ponto convertido entre os theologos, st
--- · -;- - j{-çd,-ki -lrni.:ui<\llc >c..- u11\h11n npcra cjw•. Jf,w/1. XVI,

~7

-~ f

uma verdade virtualmente revelada, ou conclusão
meramente theologica, seja objecto de fé ou não.
Temos tres opiniões a este respeito.
42. fA) Segundo M. Cano, Vega e outros \ a
Lünclusão thcologil..'.a é ohjecto de fé, ainda mesmo
antes da definição da Egreja. Porquanto dizem <.;
ohjecto de fr aquillo que é sl1tticientem~ntc rc,'..elado, e Aem rasáo d_a. auctoridade de Deus pódc e
deve cr~r-se; mas_ e isto o que se dá a respeito da

L"ondusao thcolo~1e<1 : porquanto:
(1) e sulticicntL:mcnte revelada, p• 1r isso que
Deus, conhecendo a conneúio nccessaria entre a
permissa revelada e <.l conclusão, não p<'>de revelar
uma sem revelar a outra;
(b) por outro lado, P'idc e deve crà-sc cm ras~íu da a111..'.loridadc de Deus, porque quando Deus
rc~'ela alguma proposí1;üo quer por isso mesmo que
LTcamos tudo o que com clla tem necessariamente
co~nexão. Esta sentença e hoje commummente rcgc1tada,. cm rasão dos argumentos dos que negam
e que h1c et nunc devem ser apresentados.
.fi. (8) A maior parte dos Thomista.\· '!, l..'.Otn
muitos theologns de todas ;.1s csl..'.olas ncg<UM ·arsolutamc~te que a conclusão theologíca seja objccto de fc. Porquanto não é objecto de fo divina 0
•JUe não p<'ii.k crêr-se unit"amentc cm rasão da aul'torídade de Deus revelante; mas a conclusão thcologica nüo p1.1dc l..'.rêr-sc unicamente cm ras;ío da
auct?ridadc de Deus revelante; por isso que se crê,
parc!almente, em ras<lo Jo seu testemunho ; mas
parcialmente tambcm em n.Nfo da evidencia natural ___d'~~~ das pcrmissas de que se deduz ; logo.
1
••

Cf. !tfilch . Cano, de lo..: is thcol. Jiv . VI, e. S, ad 1 o , Yc.~.1 m.,r rr?ent. 1. JX ,_.:. 39 ; Vas911e;, l_, p. Jisp. s, e. 3, '
, ~. Cf. Salmant1cc11ses, de l-1Jc, <hsp. 1, duh. 4: Kilbcr, p .
\, .1. -'. \fo11t,1gm:. de Cen suns, apud Jt.11gnc, T . C. vol. 1. t
.
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(fi) Para que alguma coisa seja objecto de fé, é
necessario que Deus tenha intenção de nol-o revelar, e que aquella intenção conste com certeza; mas
nenhuma d' estas coisas se dá no caso presente, porque, apesar da conclusão theologica estar connexa
com a premissa revelada, todavia distingue-se d'ella realmente, e por isso Deus pode revelar uma
sem por isso revelar a outra ; porquanto, apesar
de Elle conhecer a connexão necessaria entre uma
e outra, é livre, manifestando-nos urna e deixando
outra á investigação da rasão humana ; logo.
44. (C) Comtudo outros com Suaret e De Lu1
go fazem distincção: seguem que as opiniões theologicas não são objecto de fé antes da definição da
Egreja, mas sim depois d'ella. Provam a primeira
parte da these com os mesmos argumentos que os
Thomistas, porém a ultima demonstram-na assim :
«Elle o (Espírito Santo) vos ensinará todas as coisas, e vos suggerirá tudo o que cu vos di sscrn . 2
Mas, segundo a hypothese, a conclusão theologica
foi definida pela Egreja, logo cabe sob a auctoride de Deus e é objecto da fé divina. Assim Suarez.
(_fi) De Lugo expõe o seu argumento d'uma rnarn:!ira algum tanto differente: é de fé, diz, que tudo
aquillo que é definido pela Egreja, é infallivelrpente verdadeiro; mas a conclusão theolog ica de que
se tracta foi d efinida pela Egreja ; logo é de fé que
a conclusão é verdadeira e por isso mesmo é objecto de fé divina .
.
45 . Porém os Thomistas respondem com eslc1
duplo argumento:
1
Cf. Suarer, de Fide, <l isp. llI; s. XI; de Lugo, <lisp I, n.
e seg.
2
.
llle (Spiritus S.) vos do ceb it omnia e t sugge re t vob1> o m nia <.jl!a fCUllll !l.l t: di :<.<: f(J 1· •; hi:.;. J o, 111. X !\' 1 ~(Í,
~7 º
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1,8) Qu e Su arez e Lugo confundem inteiramen-

te duas coisas, a saber, a inspiração e a assistencia
áivina. A Egrcja gosa, na verdade, do privilegio
da assisten-cia, e por isso não pódc errar, mas não
é inspirada por Deus, e por isso o que a Egreja
define é realmente verdadeiro, mas não é necessariamente revelado: por quanto uma verdade pódc
definir-se de dois modos, d'mn modo declarando
que fôra revelada por Deu s, e n'este caso esta verdade é objecto de fé divina; de outro modo, declarando que é clla simplesmente verdadeira ou connexa com outra verdade revelada, e então esta verdade é certa e até objecto de fé ecclesiastica; 1 mas
não é objecto de fé divina.
(fi) Accrescentam além d'isto: a Egreja não faz
dogmas i1ovos, mas sómente explica e propõe as
verdades da nossa fé , já antes reveladas, mas a
Egreja faria novos dogmas, se por uma definição
Je fé fizesse prcsse objecto da fé divina que antes
o não era; logo.
46 . Conclusão :
(8) Não se dá stricta obrigação de crêr como
objecto de fé as conclusões theologicas antes de serem definidas pela Egreja, comtudo o que nega taes
~:ondus õ es, erra , e a proposição que directamente
se oppõe á conclusão theologica, com rasão se chama crronea.
(b) Quando a Egreja define uma conclusão theologica como verdadeira, esta, strictamente fallando,
não é objecto de fé divina, e o que a nega não é
propriamente hereje, mas com ra são se chama prernmptivanzente heretico: porque se presume parecer
' /\ fl: ccclesiastica é o assenso em rasão da auc toridade in1"1111 ivel de 1>cu~ dado .íquellas verdades qt.le não são revelada s mas
... . ,· 11 r n:l:it·irn1:im ,'.o m e llas.
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negar a auctoridadc infallivcl da rv... greJa
· que a define.

III. Das revelações pri vada.s
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.47 · F~llámos até aqui da revelação publica, a uai,
pe1 se e d1'.ectamente tende para a utilidade da EgÇ.e ·a.
P~ucas c01sas t~mos a .a~crescentar sobre as revelac~es
pnvadas que nao se dingem a toda a EgreJ· a ....,, ' ·
· zares para sua utilidade ou dos' "'ªs
so
'1pess oas pr:irt!cu
outros
posto que m.dire~tame.nte possam redundar no bem d~
toda a EgreJ:i; mvest1garemos: 1.º se são criveis. z.º
s~ devem crer-se; 3." que auctoridade tem as re~ela
çoes approvadas.
4~ · ~ · ~ As rev,elações pn'vadas pddem ser ob 'eclo
da .!'!_. d1v111a e ffer-se com a mesma 11frtude da !~com
que u emos as nrdades publicamente reJJe/adas. 'Assim
c.ornmummente contra alguns que 8ftlrmarn que 0 asse . .
tH~1ento .que l~cs é dado_ i:ão nasce da fé, mas d'o~t:~
uz ou d1screçao dos espmtos.
49 · (A) S. P_aulo louva a fé de Noé, que por ordem
de Deu: c?n?trlllra a arca, a fé de J\brahão que (<obedeceu a ~ah1r para,º Jogar gue havia de receber em
herança))
-, a f e de· Sara etc. Porém· cm tod os estes. ca· d
sos ava-se assentimento a revelações feitas privadamente. L?go taes re.v~lações pódem ser o objecto da fé verdadeiramente d1vma.
_ (B) O Tr!"dentino 3 declara que sem especial reJJe/açao nao se pode saber os que Deus escolhera e com a
rando esta declaração co~ o ca}1on 1 S: <lSe .:.t'guem ~s~
se que o homem renascido ... e obrigado por fé a crêr
qL~~ hade ser com cer~eza do numero dos escolhidos ;
seJd
anathema»,
t·
,
•
' d ~. colhge-se que a mente lio 7'1"d
l eu 1110
e que isto po e crer-se por revelação especial ou privad ª·

l

A

C

.·

!'. \ Cf. Suai·e:r, de Fide, disp. III, s. 10; Salmantic. de Fide
C!sp. ' n. 1_34- ~ ~eg.; Lugo .. ob. cit., d. I, n. 225 e seg.'
'
2
Obbed1v1t m locum ex1re, quem accepturus erat in hereditatem. H e r. XI, 7- 12 .
3 Sess . VI, cap . 1 2 .
·
" Si quis dixerühominem rena tum .. . teneri ex fide ad credendum se certo esse m numero praedestinatorum; A. s,

ss

So. (C) E' objecto de fé divina aquillo que se cr~
sómente por causa da sua auctoridade; mas a verdade
revelada privadamente, do mesmo modo que <l publicamente revelada, crê-se sómente pela auctorídade de Deus
revelante; logo.
,
51. As verdades reveladas que constam com cerle'\a,
devem ser cridas por aquelles a quem são feitas, ou por
aquelles por causa de quem se fa:;_em e até mais pro1•anlmente pot aquelles a quem não são dirigidas, mas com
tanto que sejam propostas com argumentos su.fficientes.
Porquanto devemos crêr aguillo que sabemos com certeza que fôra revelado por Deus, em rasão da reverencia devida ü auctoridade de Deus; mas quando a revelação, ainda mesmo privada, nos é proposta com argumentos sufficientes, v. gr., milagres, sabemos com ·certeza que aquillo é revelado por Deus ; logo.
Porém raras vezes acontece que as revelações privadas possam provar-se com certeza. Para que sobre
ellas possa emittir-se juizo, deve principalmente ter-se
cm vista as coisas seguintes.
· · 52. (A) Da parte materia, a coisa revelada se não
fôr conforme com as sagradas Letras, com as tradições
apostolicas, co.m as definições da Egreja e com os bons
costumes, a decepção é manifesta; porque, como diz S.
'Paulo : «Ainda mesmo que nós ou um anjo do ceu vos
evangelise fora d' aquillo que nós vos evangelisámos, seja anathema>J; t o mesmo deve dizer-se, se se oppozer
ao sentir unanime dos Padres e dos theologos, e ao sentir
commum da Egreja; porém se fôr contra a opinião commum dos theologos, é suspeita, e deve ser· severamente
examinada. Tambem se a revelação, ou persuadir coisas
más, ou impedir o maior bem, ou misturar os males com
os bens, não é de Deus; se versar sobre coisas inuteis,
vans ou frivolas, 6 muito suspeita. Se as revelações forem contradictorias entre si, como de facto são alguma!!
sobre a paixão de Christo, não podem ser tidas, como
divinas, pelo menos todas.
53. (8) Da parte da pes$oa, se a pessoa a quem foi
feita a revelação, fôr ornada de virtudes, principalmente
t

1.icet nos, aut angelus de coelo evangelizet vobis praeterevangelizavi.mus vobis, anathema sit. Galat. I. 8.

•111:1111 tpllHI

http://www.obrascatolicas.com

--11-~

S6

li

CAPITULO l

DO OH.l ECTO DA FÉ

da humildade e obdiencta, se tiver horror ainda mesmo
aos peccados leves, se não desejar visões, se fôr dotada
de,.., mente sã e .da. faculdade .de julgar
com rectidão ' se se
.
nao en~regar rnmiamente ~ i~agmação,. se não padecer
enfermidade nenhuma, pnnc1palmente de hysterismo, o
seu testemunho pode ser aceito.
·
.. 5+ (C) J?a parte dos ejfeit~s, ~ revelação não ser:-l
chvma, se estimular a alguma coisa mdecente e impudica
?U fomentar a sobe~ba, se deixar a alma inquieta e não
mchnar p~ra a mort1ficaç.ão, se o sujeito a quem foi feita
a revelaçao falla ou facilmente se gloría d'ella: todas
es~as co!sas são contrari.as ao espirito de Deus. Tenham
pois mmta cal}tella os drrectores de almas em não darem logo credito a revelacões e em não serem enganados por mulheres piedosas ! 1
. 55. 3.º Quando a Egreja approva as revelações paruc~!~res v. gr. as revelações da B. Hildegardes, de S.
Brq_1da e de S. Catharina de Senna, de S. There:{_a,
«dev~ s~ber-se que esta ~pprovação nada é mais que a
perm1ssao de serem pubhcadas para instruccão e utilidade dos fieis depois de moduro exame: porquanto,
pc:_sto que a estas revelações por ~ste modo approvadas
nao se deva nem possa dar assentimento de fé catholica
deve-se-lhe com tudo ass~ntimento de fé humana; segun~
do as r~gras ~da prudencia, segundo as gu?es aquellas
re:rela~oes sao na verdade provavets e piamente cri-

das para prova d'uma these theologica como argumento certo.

§, II. Do objeoto material da fé oatholioa
~
da f e· \.:e·a Exporemos tres coisas : 1: (J a noça~
tholica; 2.º a noção de heresia, que directam.ente
se lhe oppóe; 3 .ºa noção das censuras theologicas.

1 .º

Noção da verdade da fé catholica

1

56. Para que uma verdade seja objecto de fé
catholica, requerem-se e bastam duas condições.:
que seja formalmente revelada por Deus no sentido acima explicado e que seja proposta pela Egreja como revelada, quer pelo magisterio solemne,
quer ordinario e universal.
Eis as palavras do C. Vaticano: 2 ((Devem na
verdade ser cridas por fé divina e catholica todas
aquellas verdades .que se contecm !rn ~alarvra de
Deus escripta ou enszmada,c que pela EgreJa sao propostas para crêr como divinarnent.e re~elad~s, q~ier
por juizo solemne, quer por magzsterzo ordinano e

veis>>.~

universal>>.

Porquanto d'esta approvaçilo não se pode concluir
que taes revelaç~es são genuinas e verdadeiras, porem
sómente provave1.s. Podem comtudo ser pia e prudentement~ ~cenas e lidas pelos fieis para edificação, nem é
perm1tt1do despresal-as; todavia não podem ser addusi-

57. E na verdade, sob o nome de juízo solernne, entendem-se:
(a) As declarações ex cathedra do Pont(fice Romano, v. gr. a definição dogmatica de Pio IX so-'
bre a Immaculada Conceição da B. V. M.

1
.
Encontrarás as regras aqui brevemente indi.:adas em Benedzct. XIV, .de Canon. San.ct., 1. II, cap. 32; lib .. III, cap. ult.;
Schra_m_, Instltut. theol. myst1cae, part. II, cap. 4; Ribet, La Mystique d1vme, e. XVI.
7! . Sciendum est approbationem istam nihil aliud esse quam
perm1ss10nem ut edantur ad fidelium institutionem et utilitatem
post m~tu_rum examen: siquidem ~isce '.eve_lationibus taliter ap
p_robatts hcet non debeatur nec posszt adhzberz assensus ftdei catholzca~, debetur tamen assensus fidei ~umanae juxta prudêntiae reg11l~s,. )Uxta q~ias nempe tales revelat10nes sunt probabiles et pie cre·
dth1les. Assim Bened. XIV, ob. cit., e. 32, n. 1 1.

(b) As difinições dogmaticas dos . Concílios ecumenicos. Todavia nem todas as coisas que se encontram nos Concílios são de fé, mas sómente as
Cf. Scheeben, l. I, § 29; H_ucter, I, n .. 5o3 e seg.
Porra fide divinâ et cathohca ea omma credenda sunt, quae
in verbo Dei scripto vel tradito continen~ur, a~ E~clesiâ, sive s1~
/1•iimi judicio sive ordinario et n111versalz mag1steno, tanquarn d1 vi11it11s n:1•cJ;{ta cr-eclenda proponuntur. Sess. TII, e. 3.
_
1
i
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verdades que são explicita ou implicitamente declaradas por Deus reveladas, dogmas de fé, contidos
na palavra de Deus, que por todos devem ser cridos etc., corno mais largamente se explica no Ii·.
das flmtes theolog. ·(n. 14 e seg.)
Deve todavia notar-se, que as verdades de fé
podem ser propostas não só nos canones, mas tambem nos capítulos que os precedem, com tanto que
conste claramente do contexto que fôra esta a intenção da Egreja.
A unica differença entre os capítulos e os canones é que os primeiros expõem positivamente as
verdades que se devem seguir, porem os segundos
declaram os erros que se devem evitar.

do faltam como testemunhas da tradicção divina,
e affirmarn que tal ou tal dogma é revelado por
Deus, v. gr. segundo muitos graves theologos, a
Assumpcão de B. V. Maria aos ceus já seria dogma de fé em razão do consenso unanime dos Bis.
pos. 1 (Da F'ont. tlzeol. n. 25 e seg.)
(C) Definição implícita, a qual, segundo a opinião cornrnum dos theologos, se dá com relação a
toda~ as verdades que se conteern na Escriptura ou
na Tradicção, com tal clareza que por todos, á primeira intuição, são entendidas como reveladas; v.
gr. o nascimento de Christo em Belem.
A razão é porque quando a Egreja nos mostra
a Escriptura e a Tradicção como palavra de Deus,
implicitamente propõe á nossa fé as verdades q ne
n'ella, dara e manifestamente, se conteern.

(C) As definições dogmaticas dos concilias particulares, quando são recebidos pela Egreja universal,
ou approvados pelo Pontífice em forma solemne,
como o Cone. Arausicano II contra os Semi-Pelagianos, etc. (Das Font. theol., n. 13 .)

(d) Finalmente os symbolos ou pr<!fissões de fé
publicados ou approJJados pela Egreja.
5 8. Sob o nome de magisterio ordinario ou uni1

versal entendem-se :

(a) A praxe universal da Egreja connexa com o
dogma, isto é, quando a Egreja na sua lithurgia ou
na administração publica dos sacramentos ensina
expressamente ou manifestamente suppõe a existencia de algum dogma; v. gr. a existencia dos anjos claramente se propõe á nossa crença pela festa
instituída em sua honra. (Das Font. theol., n. 23-

24.)

(b) Consenso moralmente unanime dos Padres e
theologos ou, dos Bispos dispersos pelo orbe, quant

de

Sohre todas esta.s coisas falia -se mais largamente no 'li· .
theologicis, n. 16 e seg.

Fonti~us

2.º

Noção de heresia

Sq. Proposição herctica é aquella que directa
e imnÍediatamente se oppõc, quer contraria quer
contradictoriamente, á verdade da fé catholica. Tomemos por tanto, esta proposição da fé catholica
«todos os homens resurgirão)>; 2 a proposição contraria ((homem nenhum resurgirán 3 e a contradictoria «algum homem não resurgirá)) 4 são hereticas
porque n'urn e n'outro caso, directa e immediatamente, se nega o que deve ser tido como verdade
de fé catholica. 5
Porém se algrn11a proposição fôr condemnada
Cf. Acta Concilii Vaticani, Postulata, n. VIII.
Omnes homines resurgent.
:1
Nullus homo resurget.
" Aliquis homo non resurget.
.
.
!•
(.~uandQ se incorre no peccado e pena da heresrn C<?mm111:1d:1 c·ontra os herejes, declarCt-se nCts prelecções da theolog1a mornl " do dirl·ito canonico .
t
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como heretica, :1 i.:ontradictorin, ma s não a contraria, será de fé catholica, porque, segundo as regras
da logica, duas contradictorias não podem ser simultaneamente falsas, ao passo que dua s contra~
rias podem ser ao mesmo tempo falsas.

3.'' Das censuras theoiogicas 1
õo. (A) Noção e especies. As proposições que se
não oppõem dirccta e imrncdiatamentc á fé catholica, mas d'ella mais ou menos se atfastam, podem
ser fulminadas com censuras.
A cen.sura é de duas especies : ecclesiastica que
atfecta directamente as pessoas e é explicada pelos
canonistas e moralistas, e theologica que se refere
directamente ás doutrinas, e commummente se define : jui{O ou sentença pela qual se graJJa a nota de
depravada e maligna 11,uma certa doutrina, cnmu
d'algum modo nociva á fé.~
(b) Porem a censura thcologicn divide-se cm
doutrinal e judicial: a primeira é imposta pelos theologos; este munus exerceram-no outr'ora as sagradas faculdades das Universidades, e effectivamente com muito proveito, contra os novos erros, que
grassavam: é todavia prohibido que os theologos
privados imponham alguma censura ás opiniões que
livremente se defendem nas escolas; porquanto,
como diz com razão Suarez, «taes censuras dadas
a esmo, causam escandalo e são injuriosas, porque

imprimem nota de infamia, e trazei? .algumas vezes
comsigo incommodos e outros prep.~1zos)). 1 •.
A segunda é imposta pela auctondade .leg1t~rna,
a qual, tractando-se de cens~ra universal e mfalhvel,
não compete senão ao Pon11fice R.om~no e ao Concilio geral; os bispos na st~a pr~pr~a d1oces~ podem
impôr censuras, mas não mfalhve1s. De dot~ mod~s
podem impôr-se aquella~ censuras: referindo especificamente as propos1çóes e accr.escent,~nd~..ª
cada uma d,ellas a censura, ou referindo espec1Ílmente as proposições e condemnando-as ern glob?,
a saber affirmando que umas certas notas, reurn' só, convem respectivamente
.
'
das n'uma
as
proposicões.
' Exemplos d'uma e outra coisa encontram-se
cm De{inger, Enchiridion, 966, 1082 etc.
6'.Z. (8) Da auctoridade das censuras.
.
(a) Tractamos primeiramente das censuf as ~~1-

posta·s pelo Pontifice Romano ~u pelo ~onc1ho
ccumenico. Segundo que se disse n~ 7 ract .. da
]'.,,,greja (n. 193 e seg. ), a Egrej~ é infalhvel
imposição de censuras sobre c~1sas dog_mat1cas Ol~
com ellas connexas, certa e mseperav~lmente,. e
por isso todos devem prestar u'.11 ~sse.n~1rnen~o mtcrior e firme á censura dogmat!Ca iud1c1al; porque
estamos obrigados a prestar á Egreja docente ~ã?
sú o obsequio da vontade, m~ls tan:b.:_r_n. do espmto, por isso o Vaticallo (Const1t. Dei .l'ilms, no fim)
diz:

o

:r ;;-les censurae sino delectu prolntae sca nJalum gen~ran t,
· et 1_n
- i·amiam
·
· · lt·, c·t_. 1ntcrdum
injuriosae sunt, quta
mu~m
.
,mdu_.
,·11nt nlia incommoJa et detnmenra. De ['ide, d1sp. XI~, sess"tJI,
1
11 • - ~1. Cf. decretum Jmwc. Xl, 2. mart. 1b7q apud.Denpng] ºDe~
/\ltl'nda-se egualmente ao q.ue escreveu P. de Sm~dt, ~· . . , _ :
dcvoirs dcs Ecri--:ain.s cathol!ques dans les Con~~ove:s.ei; con:~~1.i
i•11ra1111.~s, nn \".: r1(Jd1co 1jnnafes dt> Phtfosophit cretumnt>. a - 1
. . .1. .

\'l
t
Sobre as censuras theologicas discorreram larga mente A11·
tonio de Panonno., Scrutinium doctrinarnm; Nlontagne, de censuris seu notis theologicis (Migne, theol. cursus, I, 1111.); Nfe/clzior
Canus, de Lo eis theol., li v. XII, e. g.
2
Judicium, seu sententia, quâ nota prava et maligna cuidam
inuritw· doctrinae tc111q11am fidei aliquo modo nocivae.

.'?ª

, .~\Sl 1,

P·
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((Como, porém, não basta evitar a depravação
heretica, se não se fugir tambem diligentemente dos
erros, que mais ou menos d'ella se aproximam, advertimos a todos os christãos o dever que elles
teem de observar tambem as Constituicões e os
Decretos, pelos quaes a Santa Sé tem i-~roscripto
e condemnado taes opiniões perversas, que não
são aqui expressamente enumeradas. J> 1
Por tanto, condertmando a Egreja umas certas proposições como erroneas, temerarias, etc.,
quer em especial, quer em globo, cada qual deve
estar persuadido que não ha nenhuma das proposições condemnadas que não mereça alguma das
notas referidas.
63. Se se tracta de censuras comminadas pelas Congregações Romanas, todos confessam, que
não são infalliveis) ainda mesmo que tenham sido
publicadas em nome e por auctoridade d') S. Pontifice, a não ser que faça seus estes decretos e os
publique em seu proprio nome com os àdjunctos
que se requerem para a declaração ex cathedra .
Gosam comtudo da maxima auctoridade, já em rasão do poder que receberam da Santa Sé, já em
rasão da prudencia com que costumam proceder
nas suas decisões. Por isso as respostas doutrinaes
das Congregações devem ser recebidas com a maxima reverencia, e segundo todos affirmam, exigem
p~lo menos um silencio reverencial, de maneira que
nmguem pode ensinar o que foi declarado temerario e não seguro. E' porém ponto controvertido se
. 1 . . Quoniam vero sati? _non est haereticam pravitatem devitare, ms1 11 quoque errores d11If?enter fugiantur, qui ad iliam plus minusve accedunt, omnes offic11 monemus servandi etiam Constitu-

ti?nes et Decreta, quibus pravae hujusmodi opiniones, quae isthic
dzserte not! enumerantur, ab hâc S. Sede proscriptae et prohibitae
simt, Cf. Encyc. Quanta cura .• 8 Deç. 1864, et prop: 22 s1·llabi.

FP:

exigem um ubsequio interno da mente, como o ex~
pozemos no Tract. das Font. theol., n.º 32.
Na praxe a prudencia e a obediencia persuadem geralmente que se dê um assentimento interno, mas não ábsoluto, não sendo taes decretos infalliveis; mas prudencial, estando a presumpção do
lado do superior. Comtudo se militarem em contrario rasões graves e solidas, será licito a: uma pessoa prudente suspender o seu assentimento, até que
se torne claro o consenso da Egreja universal ou
do Pontífice Romano.
64. (C) Das pn'ncipaes ce11suras. Já difinimos o que
era proposição heretica. Diz-se, porém, erronea aquella proposição que se oppõe directamente a alguma proposição theologica, ou a uma verdade só virtualmente
revelada. E assim foi condemnada por Pio VI como erronea a proposição que atfüma que o bispo recebera de
Christo todos os direitos necessarios para C' bom regímen da sua diocese. (Den'{_ing., 1369.)
65. Dize-se, proxima a heresia, aquella proposição
que se oppõe á verdade que deve ser considerada de fé,
segundo o consenso commum dos Theologos, discordando apenas alguns poucos, ou contradiz a verdade ainda
não definida, mas .quasi definivel, como se alguem negara a Conceição Immaculada B. Virgem, poucos annos
antes de ser definida.
66. Com sabor de heresia ~ a proposição equivoca,
que admitte sentido catholico e. herctico, de maneira
(\ue, em razão das circumstancías, prevaleça o sentido
l.epravado: v. gr. «um da Tr111dade soj/reu, afe justijzca. )) 1
67. Proposição positivamente temeraria dize-se a que
se oppõc á doutrina commummente recebida na Egreja,
e por outro lado não se funda em nenhuma razão verdadeiramente provavel, assim v. gr. foi por Pio VI condemnada como temeraria a proposição que rejeita a doutrina
do limbo dos meninos como uma fabula pelagiana. Nep;at11•amente temeran"a é a proposição que, sem algum
1
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fundamento provavel, affirma alguma coisa em materias
theolog1cas, como se alguem affirmar que outro, afóra a
B. Virgem, fôra isempto do peccado original.
68. Chama-se esca11dalosa a proposição que dá ao
proximo occasião de ruína espiritual, quer . inclmando
para os peccados, quer afastando das virtudes, v. gr.
«se Deus preve quev oro deveis condemnar, facaes vós o
que fizerdes, morrereis no vosso peccado. )) t ,
69. J\ilal soante ou offeusiva dos ouvidos piedosos é
aquella proposição que, apesar de poder ser exposta em
bom sentido, todavia em razão das circumstancias apresenta um mau sentido, que o:ffende os ouvidos piedosos.
E assim por este motivo Alexandre VIII condemnou a
proposição: «as confissões feitas com os religiosos, são,
a maior parte d'ellas, sacrílegas ou invalidas.» 2
70. Schismatica é a proposição que se oppõe á unidade da Egreja e abre o caminho para a scisão; quando nega que o Pontífice gosa de poder supremo, chamase herettco"schismatica, como contendo heresia; quando
sómente tira a obediencia ao Pontífice Romano, chama
se simplesmente schismatica.
71. Sediciosa é a que tende a excit~1r revoluções na
republica : v. gr. «OS populares podem a seu arbítrio
corrigir os delinquentes.)) (Den:{_. 493.)
72. Não segura é aquelle que, attentas todas circumstacias, não pode defender-se, porque parece perigosa. D'este modo foram condemnadas pelo S. Co1zgr. O.
as sete proposições pertencentes ao Onthologismo ( 18
de Set. de 1861 ), assim como tambem quatro dogmas
relativos á transubstanciação (7 de Jul. de 187S).

III. Do Incremento do objeoto da Fé·1

1 Si Deus praevidit vos esse damnandos, quidquid fo ceritis,
pcccato vestro m o ri e mini ..
2 .Populares possunt ad s uur11 arbitrium durninos delinquiente~ cornsen.:.
.

111

i3 . .t:stado da questão. Depois do que se disse
sobre o objecto da fé quer divina quer catholica,
resta investigar, se pode admittir-se algum incremento n'um e outro. r .º E na verdade, sobre csto
ponto peccam alguns por excesso .
(A) Primeiro que tudo os Racíutialistas affirmam
que a religião christá não é outra coisa maís que
uma invenção humana que succcssivamente se foi
desenvolvendo, e teve diversas vicissitudes, do
mesmo modo que succedeu ás diversas invenções
dos philosophos.
Porem estes ficam já refutados,
virtude do
que se disse no Tract. da Religião e da Egreja,
onde se demonstrou que a Religiüo fôra revelada
por Deus e conservada na sua integridade pela
auctoridade infallivel da Egreja. Entre os christãos
não faltaram alguns que, como os Montanistas, os
Manicheos, os Fratricellos, e nos nossos dias algumas seitas dos Protestantes 1 v. gr. os Anabaptistas,
os S1vendendorgia11us, os lnvingianus, ensínaram
que uma economia nova e mais perfeita devia ser
instituída pelo Espírito Santo. A respeito d' estes já
se fallou no Tract. da Egreja, n. 106. Alem d' isto
alguns Semi-Racionalistas, principalmente Gunthero, admittem tal progresso na interpretaç.ão dos dogmas, que possam entender-se as definições da
Egreja em sentido inteiramente diverso d'aquelle
que a Egreja primitiva admittiu.

em

1 Sobre esta questão disputaram e xcellentemente J. H.
Newman , An Essay on the Development of Christian doctrine, ed.
1 x:io; Oxenham, The Catholic do?~rine of the Atonement. ed 1881 j
lntroduction; Franrelín, de Tradmone, th. XXII-XXVI ; Scheeben,
mi. I, n. SQ7 e seg.; Vacant, ob cit., n . 838 e seg . ; Abbé de Bro ·
.~111., lk lis 1nn ct Critique, Paris, 1896, p. '.!9J e seg .; Livi11s, Thc B.
\ 'irf;i11 in lhe' Fathc r s, London, 1ô9j, p. 1-:!4.

Thcologia ()o!:\matica-Vol. 3.•
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(8) Outros porem pe.ccam por defeito, não ~d
mittindo nenhum ou um incremento certamente msufficiente. As!>Ím fallàm muitos Protestantes que
affirmam «que a Escriptura, e só .ella, é toda a
religião dos Protestantesii;1 que a E~reja. não tem
direito nenhum de explicar auctontacuvamente
os dogmas, e que todas as definições são outras
tantas corruptelas que devem rejeitar-se. Comtudo
alguns, especialmente os Anglicano~, ~o.ncedem
que as definições, feitas pela Egr7ja md1v1sa desde o primeiro até ao quarto e qumto seculo, devem ser aceitas, porque n'aquelle tempo a Egreja
crosava de um certo privilegio de infallibilidade.
b
d
.
74. z.º Para melhor estabelecermos a outn~a
catholica, é necessario que façamos algumas d1stincções.
(A) Os dogmas podem crescer de dois modos :
(a) por uma nova revelação, a saber, ~uando
aquillo que antes não era revelado, é depois .rev~
lado por Deus; n'este caso temos progresso s1111plzciter, v. gr., tal é a existencia dos sete sacramer:tos que, sendo occultos na Antiga Lei, foram dep01s
revelados por Christo ;
(b) por proposição explicita d'alguma verdade,
antes obscura e implicitamente revelada, e n'este
caso temos progresso secundum quid, como no caso da infalibilidade do Pontifice que já tinha sido
revelada por Christo, mas sómente no Cone. Vaticano foi clara e explicitamente proposta como dogma de fé.
7 5. (8) Tambem entre as verdades reveladas,
(a) algumas são substanciaes ou principaes, que
dizem, na verdade, respeito ao fim do homem, aos
--_--i--s-~ri[ituram eamque solam totam esse f'rotestan~iu{l1 religiOnem.

)!

OBJECTO DA

F'É

meios necessarios ,para attingir o seu fim. Os theologos contam quatro, a saber, duas geraes, a existencia de Deus e da sua providencia sobre a salvação, e duasparticulares, os mysterios da SS. Trindade e da Encarnação ;
(b) as outras duas são occidentaes ou secunda- .
rias que ex se não pertencem á salvação, mas que
de facto teem connexão com ella na ordem presente
v. gr. os preceitos positivos de Deus, sacramentos
sacrificios etc.
(C) Finalmente, é necessario distinguir dois
tempos,
(a) um se estende drsde Ad;fo até aos tempos
de Christo e dos Apostolos ;
(fi) o outro desde Apostolo ';, isto e, depois da
morte de S . Joâo , o uitimo dos Apostolas, até nós.
76. These ! ." :õesde fiõao afi! <::hn!;fo a substancia da fé, quanto aos a~is ar!igosgeraes ªªfé,
foi omnimodamenfe a masma, porem os outros arflgos cresceram simplesmente. E' certo.
77. (A) Prwa-se 1.ª parte. Os dois artigos de
que se tracta, são a existencia de Deus e a sua providencia geral sobre a salvação. Por isso argumentamos assim: Não cresceu simpliciter o que já desde o principio foi revelado ; porem os dois ditos
artigos foram relevados desde o principio 1 como
consta
(3) do Genesis, 1 onde se vê que Deus fallara a
Adão, e que lhe manifestara umas certas condições
necessarias para a salvação;
l Geu . II, 15 -1 7: «E tomou pois a ·Senhor Deus ao homem,
" pol-o no pa i-,a iso delicia,s, para elle o hortar, e guardar. E deu-lhe
esta ordem, dizendo : Come ele todos os fructos .das. arvores do
paraíso. Mas não comas do fructo da arvore da sc1enc1a dó bem, e
dn m~I. f'c1 rqu.: c· m 'lt.Wlqu er dia que co m er e:; d' elk , morrerás <l <:
n 1nrt1 ·."
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(b) de S. Paulo; 1 pois o Apostolo declara que
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aquellas duas verdades são necessarias para a salvação: ((porquanto é necessario que aquellc que se
aproxima de Deus, creia que é remunerador para
os que o buscamii; mas Deus não poude deixar de
revelar desde o principio as coisas necesarias para
a salvaç~fo;2 porquanto Deus que quer sinceramente que todos se salvem, não pode faltar com o necessario; logo
.
78. (8) Prova-se II." parte. Ha progresso simplesmente n'aquillo em que a verdade ainda não
revelada é rnanifcstada por Deus; mas desde Adão
até Christo inclusiJJe, fizeram-se muitas revelações
novas, 3 não sómente sobre os artigos secundarios, sobre os preceitos positivos, sobre a presença
real na Eucharistía, confissão dos peccados e auctoridade da Egreja, culto, sacrificios etc.; mas tambem sobre os rnysterios da Trindade e da Encarnação; porquanto, digam o que disserem alguns
theologos, o mysterio da SS. Trindade não foi sufficientemente revelado na A. Lei, de maneira que
fosse objccto de fé para o povo hebraico; demonstrar-se-ha no l."ra~t. da Trindade (n.º ~9 e seg.) que
aquelle rnystcno tôra na verdad~ insinuado desde
o principio, mas não fôra plenamente revelado, e só
successivamente fôra manifestada a distincção real
e a cgualdade das pessoas. Por isso diz S. 17wniat ( zª z"º q. 174, a 6): ((Porem a nossa fé consist;
principalmente em duas coisas : primeiramente no
verdadeiro conhecimento de Deus ... em segundo
Hebr. XI, Li.
Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et inqrnrent1bus se r e munerator sit.
3 Por ontras palavras, a revelação foi successiva e progressiva, accornmoJando-se Deus benignamente á capacidade dos hoi;1ens e preparando pouco a pou co as suas mentes para lhe s manife star rn ystc no s mais ab; s.
· .
· ·
1

.

2 .

69

FE

logar no mysterio da Encarnação. . . Log;::i se fal-lamos da prophecia (revelação), emquanto é ordenada para a fé da divindade, assim na verdade cresceu
segundo as tres distincções dos tempos. Porquanto, antes fü1 Lei, Abrahão e outros padres foram
propheticarnente instruidos sobre as coisas que pertencem á fé da divindade, sob a lei foi feita a revelação ... mais excellentemente do que antes ...
Porér:i depois no tempo da graça foi revelado pelo
propno Filho de Deus o mysterio da SS. Trindade.)> 1
79. Quanto ao mystcrio da Encarnacão no
seu conceito genenco, emquanto inclue sómente a
promessa do Redemptor, foi na verdade revelado
a Adão depois do seu peccado ; porém no seu conc~eito especifico, emquanto inclue a união hypostatlca do Verbo com a natureza humana, não foi revelado desde o principio, mas sómente pelo decurso .do tempo 2 . Logo consta a segunda parte.
80. Corollario: a fé dos antigos patriarchas foi
a me~ma que. ~ nossa em rasão do habito inji1so,
que n elles existia como em nós ; em rasão do motivo, por isso que tambem elles criam pela auctoridade de Deus revelante; e em rasão do objecto
princi'paf, porque criam em Deus remunerador cuja verdade implícita, posto que remotamente, 'con•

•

a

>

'

t. Fid~s aute.._m n?stra i_n_ duobus principaliter consistit: primo qmdem m vera Dei cognzt10ne ... secundo in mysterio Incarnation_is ... Si ergo de pr_opl~etiâ_ reve_Jatione) l_oquamur, in quantum
onlmatu~· a.d fi~em deitatts, s1c qmdem crevtt secundum tres temporu:n chstmc~1ones. ~am a.nte legem, i?-braham ~t alii p~tre~ prophettce sunt mstructt de hts quae pertment ad tidem deitat1s· sub
frge facta est revela tio. . . exccllentius quam ante ... Postmo'd.um
vero tempore gratiae ab ipso Filio Dei revelatum est rnvsterium
SS. Trimitatis.
·
2
.
Para m~elhor .en~ender ~st3: coisa vê o que dissemos a res1"'1\o da evolucao <la ideia me$s1amca no Ti·. de Verá Relig., n.
·.i.. ji'

v ..; eg.
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CAPITULO I
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tem as outras verdades de fé; foi porém di\'ersa
em rasão do objecto secundaria, crendo nós muito
mais coisas e mais distinctamente do que os Patriarchas.
The~e I 1. ~ : 3?ep~is dos fempos dos fiposfolos,
os arflgos de fe nao cresceram «simpliciter» 117as
«secundum quid>J. E ' certo.
8 I . I .º Não cresceram «simpliciter)) isto é, não
houveram novas revelações publicas (A) para estabelecer urna nova economia, que succederia á economia christã. O que se affirma contra os M.mtanistas, S1vedemborgianos e outros q.ue affirmam
que houvera ou havia de haver uma nova e mais
abundante e~w,ã~ do Espirit<;> Santo, para completar a revelaçao feita por Chnsto.
(3) Nas Escripturas, especialmente na Epist.
aos I-Iebreus, compara-se o Novo Testamento com
o Antigo, como uma coisa perfeita e consummada
com u,ma imperfeita e inchoada, de maneira que o
Novo. f estamento, em rasão da sua -perfeicão ' é firme e 1mmovel, ao passo que o Antigo, em rasão da
sua in1p~rfeic~ão,. de~ia ser. ab;·ogado : «Porquanto,
se aquelte pnmeiro (o V eino f estamcnto) carecesse de culpa, não se buscaria certamente ó Iogar do
se~1m~o. Dizendo-se porém Novo, envelheceu o
)

przmezro . ..

1))

Por isso o Apostolo, explicando a prophecia de
Aggeu onde se diz: «Ainda mais uma v~z eu não
s~ mo:ver~i a terra mas o céu,>i 2 diz: «Quando porem diz a.znda uma !'ez, declara a mudança das coisas moveis como feitas para permanecerem as que
": Na~11 si il!t~d p~ius (Vetus Test.) culpa vacasset, non utiq!le ~~cund1 locus mqmreretur. . . Dicendo autem Novam veteraVlt pnus ... Hebr. VIII, 7, 13.
'
2
Adhuç semel, et ·ego movebo non solum terram, sed et
coelum.

1

!
1

l

u

são im111011eis. E as"im recebendo o reino immovel,
ternos graça)) 1, Logo o Novo Testamento é verdadeiramente irnmovel, e não se deverá mudar por
uma outra economia.
(fi) Segundo a doutrina do S. Paulo, 2 o sacer.:..
docio tem connexão tão intima com a economia
religiosa que, mudado elle, é necessario que mude
egualme11te a fórma ou a economia da religião :
<'por quanto, mudado o sacerdocio, é preciso que
se effectue tambem a mudança da lei» 3; mas segundo o attesta o mesmo Ap,)stolo, o sacerdocio
da Nova Lei é perpetuo ou nunca será abrogado:
((porém este como permanece para sempre, tem um
sacerdocio sempiterno); '•; logo não haverá nunca
nova fórma de religião.
Este argumento é não pouco corroborado pelo facto de, segundo os Prophetas, a Nova Alliança, que devia ser instituida pelo Messias, ter de durar pertuamente como dissemos da Eg1·eja, n. 106.
82. (B) Nem o deposito da Fé será augrnentado com novas revelações, corno consta da Escrip-

tura.

(3) Não deve esperar-se nova revelação, se foram manifestadas aos Apostolas todas as coisas que
deviam ser reveladas e os seus successores foram
sómente guardas e expo~çitores dos dogmas já revelados.
Porém urna e outra coisa está averiguada : a
1 Quod antem adhuc semel dicit, deciarat mobilium translationem tanquam factorum, ut maneant ea quae sunt immobilia.
Itaque regnum immobile suscipientes, habemus gratiam. Heb1·.
XII, 27-28.
2 Hebr. VII, 11 e seg.
·
3 Translato enim sacerdotio, necesse est ut et legis transla·
tio fiat.
1 Hic autem eo quod maneat in aeternum, sempiternum habct saccrdotium.
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primeira, porque Christo declara abertamente que
jú revelara aos Aposto los, ou que lhes havia de revelar pelo Espírito Santo, todas aquellas coisas que
entendeu manifestar: ((Tenho ainda muita coisa a
dizer-vos, porém não estaes ainda dispostos para
as oúvir e entender. Porém quando vier o Espirito
de verdade, elle vos ensinará toda a verdade ...
Elle vos ensinará todas as coisas, e suggerirá (trarú á memoria) todas as coisas que vos tenho d_ito)) ·I .
Estas palavras, na verdade, attendendo ao contexto, mostram com bastante clareza que haviam
de ser reveladas aos Apostolos, quer no dia do
Pentecostes, quer no decurso da sua vida, todas
aguellas coisas que Christo queria revelar.
Além d'isso preceituou aos Apostolos que ensinassem todas aquellas coisas que lhes foram re veladas, de maneira que nada houvesse a esperar
de novo depois da. sua morte: «Ensinando-os a
observar todas as coisas que eu vos mandei )) 2 .
--A segunda, porém, consta d'estas ou de semelhantes palavras: «Conserva afórnza das palavras sans que de minz ouviste. . . O' 'Iimotheo,
guarda o deposito, evitando novidades profanas de
palavras)) 3 . Consta d'estas palavras que os successores dos Apostolos sómente deviam ensinar as
coisas que d'elles aprenderam e que deviam guar1

Adhuc multa hab eo vobis dicere, sed non potestis porta-•

re modo. Çum au tem ve ne rit i!le Spiritus veritatis, docebit vos
u_mnem \'értt?;tem .... lllc 1•os doce bit ?mnia et suggeret (in memo -

nam_.revocabit) omma quaecumque d1xero voh1s. Joan. XVI, 12 d; XIV, 26.
"! • _ D_?cendes eos sen'are· omnia quaecumque manda vi vobis.

Math.

xxvm,

20.

~'" ;1 Formam l~abe sa noru'.!1 ver~orum, quae a me audisti . ..
O 1 m1ot~eo, depos1tum_ cnstod1, dev1t:ms profanas vocum novita 1.f;s. II Tmi. 1, 1:1; 1 Tim. VI,20 .

·dai-as como um deposito sagrado, ao qual não era
permittido nada augmentar ou tirar .
Por isso diz egregiamente Vicente Lirinense 1:
"Guarda) diz, o deposito. Que deposito? isto é, aquillo que te foi confiado, e não o .que tu ach~ste: ~o·
que recebeste, não o que excog1taste ; a cmsa nao
de engenho mas de doutrina, não de usurpação
privada, mas de tradicção publica ; a coisa que te
chegou aos ouvidos, e não por ti produzida; em
que não deves ser auctor mas guarda, não instituidor, mas seguidor; não guiando mas seguindo)),
(b) Confirma-se tambem pelas palavras do Apostolo «Mas ainda que nós ou um anjo do céu vos
evangclise coisas além do que nós vos evangelisamos, seja anathema;i 2 . D'estas palavras se vê qne
Je maneira nenhuma de vemos esperar um novo
Evangelho diverso d'aquelle que prégaram os Apos1olos, ou que lhe seja contrario.
Confessamos todavia que, n'estas palavras, não
ficam absolutamente excluídas revelações que não
!'orem contrarias ús primeiras.
83. Ii·ad. (a) Sempre vigorou na Egreja a fé de
que nada podia accrescentar-se ü doutrina ensinada pelos Apostolos, e nada tirar d'ella; por quanto,
diz o auctor da Epistola que se attribue a S. Bar11abé: (< E' regra de luz: guarda o que recebeste, sem
accrescentar nem tirar coisa alguma)) 3 (n. 19). Por

?

-1" Depositum, inquit custodi._ Quid est depositum i~ est
quod tihi cr_e~it'.1 est, non q_uod ;: te mventm~: quod accep1st1,_ no_n
q11od c·xcog1tast1; r_em non i~i;en.1, sed doctnna e , non usurpauoms
J'l'ivatac, sed publicae tradmoms; rem ad te perductam,_ no? a te
11rolntarn: in quâ non auctor esse debes, sed custos;_ non,mstttnt?r,
·"·d scctator; nem ducens, secl seguens. Fmc. L1rm , Cornmomt.
11. '!.','··

~ Sed licet nos aut angelus de coelo evangelizet vobis prae1t·np1arn quod evani:;~lizavimús vob_is, anathema. si~. Galat. I, 8.
:i
llq~ula lucis est: custod1 quac accep1sn, neque addens
ili,111id, 11'"1'1'-' detnthens Sess. IV, cap . 4 .
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isso a novidade de doutrina sempre foi tida como
nota de heresia em quanto que pelo contrario a
..
'
'
aposto! zcidade foi sempre considerada como criterio
de verdade.
(ft) Sempre que .s e tra~tou de definir um dogma,
tractou-se lc:go de mvest1gar bem este unico ponto
~. se_a doutrm~ se contem na Escriptura ou na Trad1cçao apostohca, como se vê dos Actos dos Concilio?. E isto mesmo confirma-se pela praxe dos
here1es, que se exforçavam por demonstrar os seus
erros pela Escriptura.
(C) A isto accresce a auctoridade do C. Vaticano que diz 1: cc Porquanto nem aos succes.;ores de
Pedro foi promettido o Espirita Santo, para que,
sob sua revelação, patenteassem 110l'a doutrina, mas
para que com a sua assistencia guardassem sanctamente e fielmente exposessenz a revelação ensinada
pelos Apostolos ou o deposito da lé») Logo está averiguada a primeira parte.
84. 2.º Os artigos de fé cresceram tcsecundum
q~dtjn,. pr'.?~ipalment: por tres modos: por proposzçao exptz.czta das cmsas que antes eram implicitamente ensmadas ; pela explicação clara das coisas
que se co.nti1~1arn o.bscuramente no deposito da fé;
pela explzcaçao !ummosa das coisas que só obscnramente s~ c~ntinham no ~eposito da fé; pela prégação
clara e .insistente das c01s.as que só de passagem tinham sido antes propostas. E isto se dirige principalmente contra aquelles protestantes que ou não
admittem nenhum progresso nos dogmas, ~u reconhecendo algum progresso desde o primeiro até ao
V

-

·quarto ou quinto secu\0 1 regeitam porém absofutamente as definiç6es da Egreja como corruptelas.
85. A Escrí'ptura.
(8) Para haver progresso secundum quid requerem-se e bastam duas coisas: que haja algumas verdades só obscura e implicitamente reveladas, e que
a Egreja tenha o direito de as explicar e propôr clara e lucidamente. Mas urna e outra coisa consta da
Escriptura: a primeira, porque Pedro escreve arespeito das Epistolas de S. Paulo: c<Nas quaes ha algumas coisas difficeis de entender que os indoutos
e inconstantes depravam, a~sim como as restantes
Escripturas para sua perdição)); 1 o que na verdade tambem é confirmado pela experiencia, porque
tambem hoje, depois de tantos cornmentarios publicados por varões peritos, ha muitos lagares da
Escriptura, de cuja interpretação não consta, quer
entre os catholicos auer entre os Protestantes. A
segunda prova-se, qu~·r pela auctoridade de ensinar
que foi por Christo conferida á Egrcja 1 segundo as
palavras: "Ide cn~inae a todas as gentes)) 2 (Cfr.
Tract. da Egreja), quer pdo officio de doutor que
Christo instituiu : ((instir.uiu na verdade, a uns Apostolos, a outrns prophetas e a outros pastores e dou-

tores))

3.

Porém é ofücio do doutor o explicar com clareza as coisas duvidosas 1 proF'ôr distinctarnente as
que estão implícitas, e além d'isso defender as reveladas contra falsas interpretações dos contradictores ccpara ser fórte em exhortar na sã doutrina e
t

ln quibus sunt quaedam difficilia intellectu, quae indocti

ct instabiles depravam, sicut et ceteras scripturas, ad suam perdi1

Neque enim Petri success?ribus Spíritus Sanctus promissus
e.st, ut eo re_velante novam doctnnam patefacerent, sed ut eo assistente tradz~am per Apos.tolos revelationem seu fidei depositum
aancte custod1rent, et.fidelzter expone1·ent.

tionem. II Petr. Ili, 16. Declaramos mais largamente esta obscuridade da Escriptura no Tract. da Egreja n. 168.
i
Euntes ergo docete omnes gentes.
:1 lpse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem
prophetas, alios autem pastores et doctores .. Ephes IV, 11 .
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argumentar contra os adversarias)) 1. Logo deve
admitir-se progresso secundum quid.
(b) Tambem se confirma pelas varias parabolas
que Jesus Christo emprega para descrever oreino
de Deus ou a Egreja, e por isso a doutrina proposta pela Egreja; e na verdade, compara-a ao grão
de mostarda que é semeado no campo; e, não obstante ser a mínima de todas as sementes, cresce e
torna-se maior do que os alamos, de maneira que
as aves do céu veem alli habitar nos seus ramos 2,
ou ao fermento que se esconde n'uma pouca de
farinha, até que tudo fique fermentado 3; porém todas estas comparações suppõem manifestamente,
que as verdades reveladas não são á maneira de
pedras que não pódem crescer, mas são semelhantes ás sementes que todos os dias crescem.
86. Tí·ad. (A) Pela auctoridade dos Padres entre os quaes se destaca Vicente Lirin. na obra acima cit. (n ..23): «Mas dirá talvez alguem: Logo na
Egreja não ha nenhum progresso de religião? Mas
tcmol-o na verdade, e o maior. Pois quem é tão
invejoso do homem, tão aborrecido por Deus, que
se ex force por prohibil-o? Mas com tanto que seja
verdeiramente progresso da fé, e não nu1da!1ça. Porquanto é proprio do progresso o ampliar cada
coisa em si mesma, em quanto que o mudar uma
coisa n'outra, é troca» 4 .
t
Ut potens sit exhortari in doctrinâ sanâ, et eo s qui contrndicunt arguere. Tit. I, 0·
.·!
Math. XIII, 3 1 -33.
:1
lV/m·c. IV, 26-32.
ti
Scd forsitan dicit aliguis: Nullusne erg'J in Ecclesiâ Ghristi profectus habebitur religionis? Habeatur plane et maximus. Nam
quis ille est tam invidus hominibus, tam exosus Deo, qui istud
prohibere conetur? Sed ita tamen ut Fere projectus sit ille fidei,
non permutatio. Siquidem ad profectum pertinet ut iu semetipsum
unaquaeque res amplificetur, ad permutationem vero llt' aliquid ex
alio in aliud transvertatur .

Isto mesmo illustra com o exemplo do corpo hu mano que se desenvolve pel? an~ar dos ann?s, mas
conservando sempre a sua 1dent1dadc perfeita: assim do mesmo modo a doutrina christã, apesar de
se desenvolver de dia para dia, fica sempre a mesma quanto á substancia.
87. (8) Pratica da Egreja. Porquanto a ~grc
ja exerceu desde o principio o r:-unus de explicar e
definir os dogmas, do modo auma e~posto:
(a) declarai~do com cfai:eta as cc:zsa~ o~scur~s;
assim o mysteno da SS. fnndade fo1_pnme1ramente obscuramente c:1sinado sob esta formula geral:
<<Creio cm Deus Padre, e Filho, e Espirita SantO>l1 i
na qual se não declara sob que rcspeit_o Deus é um,
e sobre que respeito é trino. E' por isso. que surgiram controversias e que a Egreja dcfinm :ucces~
sivamcntc que Deus é um por nature5a e trmu na.\
Pessoas, que o Filho e consubstancial ao Pae, e
que o Espirito Santo pr?ccde de ~un e outro etc·
e todas as coisas se contmham mais ou menos obscuramente na Escriptura.
do exp f'1c1·1 ame11 t(;· ,"s
, ·
" .verdades que
.,
(b) E,nsuum
só implicitamente eram ~ridas:. assim , ,., gr · i J<l
desde o principio tinha sido pregada d um modo
geral a necessidade da graça P.ªra as o~ras sobrcnaturaes; porém sómente depois de. surgir~m as heresias dos Pelagianos e Semi-pelag1anos, e que definiu-se que a graça é necessaria para todas e. cada uma das obras de ordem sobrenatural, amda
mesmo para o inicio da fé.
, .
(C) Propondo claramente as ve:dades q_ue so foram ensinadas de passagem; assim a . valtd~de do
haptismo conferido pelos her~je~ ~ão tmha s1d,o ensinada claramente desde o pnnc1p10, mas contmha'

http://www.obrascatolicas.com

c;<·~l-~1 · i·11 I><.:~1m Patrcmi i:t Filium et Spíritu,11 san..:~um

-·~1

-

il

I,
1

•i
1

[i

·I
,1

1

1
11

7~

Dü OBJECTO DA FÉ

CAPITULO 1

se implicitamente na praxe de não baptisar os que
se convertiam da heresia, que vigorava em Roma
e nas egrejas principaes; porém depois, surgindo
controversia entre S. Cypriano e S. Estevão, o assumpto foi claramente definido.
E na verdade, nos dogmas de maior mom.e nto
que ficam indicados, houve algum incremento, e
não se deverá esperar maior ainda nas verdades de
fé que são como que a consequencia dos dogmas
fundamentaes, v. gr., quanto ao culto de Christo,
da SS. Virgem e dos Santos, quanto aos elementos e efficacia dos sacramentos e outras coisas semelhantes? A maior parte dos Protestantes confessam de boam ente que este fôra legitimo e até necessario nos primeiros tempos da Egreja ; porém
se a Egreja teve um tal roder nos primeiros scculos, para melhor se evitnrem os erros, po rque não
póde reter o mesmo poder e exercei-o nos posteriores? Por ventura o Espírito Santo, por quem então fôra iltuminada, a d esamparou de repente contra as promessas manifestas de Christo,. que tinha
dito aos Apostolo-; e sel1s successores: «Eis que eu
estou comvosco todos os dias até consummação
dos seculos»? 1
88. Em vis ta d'isto é permíttido distinguír como que tres estados na explicação dos principaes
dogmas: o primeiro, quando, não surgindo nenhuma controversia, a verdade só se mantem implicitamente, ou n'um principio mais universal ou no uso
e praxe, mais do que em prégação distincta; o se-

11
1

il

1

1

1 . Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi . Matiz. XX VIII, 20. Insiste . Oxenham n' este argumento c'ohtra os Anglicanos ; se adinittem as de fini ções
dos concílios de Nicea e Chalcedonia, assim como o sy mbolo de
S. Athanasio como regra de fé, porque rnsfo regeitam as definições da edade seg1.1inte ?
·

gundo, quando o ponto.

~e doutrín~

79
antes prop_os~

to obscuramente e implicitamente e por alguns im-

pugnado, de maneira. que p~r algum t~mpo a v~er
dade se torna em muitos mais obscura'. o ter~ezro,
q_u ando, feita a inv~stigação, sob a ass~sten~ia ~o
Espírito Santo, a c01sa passa para a prega'!ªº manifesta ou pelo juízo solemne ou pelo sentir~ com:num da Egreja, e se propõe a todos para c:er. _
89. Rasão theolog1:ca: Posto .que a ras.ao nao
;)ossa demonstrar apod1cucamente a these, aprese~
la os argumentos em que póde esperar-se probab1lissirnamente algum progre~so:
.
(8) a doutrina christã, apesar de ter sido revelaja por Deus, é apresentada á nossa ment~ c.º1:1º
uma serie e concatenação de factos e d e prmczpzos,
que o nosso entendimento, em rasáo da sua fraquern nativa , não póde abraçar nem comprehender
n'um só lance de vista; porque é tal a natureza ~o
~ngenho humano qu~ ~~:i'rehende as verdades nao
;ntuitivamente) mas div1drndo-as pela ana!yse, compondo-as pela sy11these, confrontando-a com comoaracóes e analogias L
Por outro lado, a nossa mente para perceber_ es:a"'~:7 "erd.,.des nüo se rmrntem meramente passiva,
~
nas á maneira d'um campo mais ou r~enos t~rt11
;m que as sementes das i~eia~ , por m ~ 10 de~tra~a~
ho proprio e de íllustraçao d1 vrna, ~od~m ...,res~e1
~ produzir novos fructos? lo~o depo1~ d algum i~
lcrvallo de tempo a doutnna e conhecida com mai~
:larcza e mais perfeição, e por isso mesmo havera
:ilgum progresso.
.
.
_
(b)
Além
d'isto
a
doutrma
cathohca,
por
ser
o.
9
.mivcrsal, deve accornmodar-se a todos os tempos
,

V

...

0

•1

,- -Quocl optime declarat J. H. N_e_wman, ob · cit., praeser1i 11• p:•rt . 'r, ' · !) p. 33 e seg., i:. 11, p. J) e seg.
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e naçôes ; mas uma tal accommoda~;ão nâo pode
fazer-se sem uma explicação mais diffusa dos princípios, ou por outras pala-vras 1 sern progresso ; porquanto os dogmas que são declarados na Escriptu. .
ra d'uma maneira simples, e que não é de maneira
nenhuma philosophica, podem e devem, no decurso do tempo, polir-·se d'uma maneira scientifica ; o
que se faz por meio da philosophia que determina
mais accuradamente o sentido das palavras, isto é,
expondo o que se deve entender por natureza, pessoa, substancia, accidentes etc.; e d'aqui resulta um
conhecimento mais profundo e mais completo dos
dogmas.
Por outro lado, as verdades reveladas são tào
profundas e nz~dt~formes que, pelo decurso do tempo, na investigação d'ellas, se descobrem novos aspectos, principalmente quando a rasáo humana, au:.
xiliada pela luz da fé, deseja anciosamente entender melhor a revelação.
Porventura os protestantes não se applicam ao
estudo das Escripturas, precisamente com o :fim de
mais explicitamente conhecerem as coisas que só
obscuramente n'ellas se conteem? Não se gloriam
elles egualmente da sua doutrina sobre a justificação ter sido ignorada pela maior parte durante muitos seculos e de ter sido finalmente encontrada por
Luthero nas sagradas Letras? E todavia tudo isto
não é senão progresso no conhecimento dos dogmas ; logo deve admittir-se um tal progresso.
g 1. Corollarios :
(A) Deve regeitar-se a theoria de Grut~ero, theologo allemãoi segundo o qual pode realisar-se um
progresso de tal ordem nas coisas de fé que 1 por
meio do progresso das sciencias, pode chegar-se a
ter um sentido dos dogmas ditferentc d'aquelk que

FE

81

a Egreja definira. Poi;quanto, admittido isto, já não
haveria progresso no mesmo dogma, no mesmo
sentido e na mesma opinião, porém dar-se-hia mudanÇa essencial : porquanto a Egreja quando define, propõe á nossa fé, não palavras, não formulas
vãs, mas as verdades exprimidas naturalmente pelas palavras. Por isso o Cone. do Vaticano condemnou o dito erro com as seguintes palavras (acima, n.º r r) : Deve tambern :nanter-se perpetuamente aqtielle sentido dos sagrados dogmas que a Santa Madre Egreja urna vez declarou, e nunca nos
devemos affastar d'aquelle sentido, seduzidos pela
apparencia e nome de mais alta intellígencia». 1
92. (B) Contra a segunda parte da nossa these
objectam algumas vezes os Protestantes as seguintes palavras de Vicente Lerin. (ob. cit. n. 2): «Mantenhamos sempre aquillo que for crido por toda a
parte) sempre e por todos)). 2 Mas sem fundamento ;
porquanto as ditas palavras devem entender-se
n'um sentido affirmativo) a saber, emquanto toda a
doutrina que apresenta diante de si a universalidade, a antiguidade e o consenso de todos, pertence á
fé ; mas não no sentido negativo e exclusivo, emquanto sómente são objecto de fé aquellas verdades, que sempre, por toda a parte e por todos, foram explicitamente cridas ; porquanto Vicente Lerin. combate aqui aquelles herejes que se empenham
por introduzir doutrinas novas, mas, como elle mesmo confessa, podem definir-se as verdades ácerca
das quaes nasceram controversias, e nos capítulos
seguintes adduz exemplos dos .quaes consta que as
1 Sacrorum quoque dogma tum is ·sensus perpetuo esr retrncndus quem semel declaravit Sancta Ma ter Ecclesia, nec unquam
:1h eo sensu, altioris intelligentiae specie et nomine, recedendum•.
~ !d tencamus quod ubiquc, 4uod scmpcr, quod ith omnibus
«r..:ditum e~t.

Thcologia Dogmatica-Vol. 3.•
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verdades sobre as quaes se tinha disputado com
tanto calor, foram depois defi.nidas pela Egteja.

Art. li-Do objecto formal ou do motivo
da fé•
93. Observações preliminares.

(A) O assentimento que damos ás verdades re. veladas por Deus, não é um cego movimento d'alma, mas funda-se n'algurn motivo verdadeiramente racional. O rnotivo da fé, que tambem se chama
objecto formal, é aquillo pelo que immediatamente damos o nosso assentimento ás verdades reveladas ; dize-se «aquillo pelo que)) ou a rasão que impelle a mente a crêr, a causa moral objectiva, a qual
nos impelle a assentir1 e assim se distingue do habito da fé, que é cansa efficiente subjectivaJ pela qual
se faz o acto de fé ; <<Ímmediatamente)) para assim
se distinguir o motivo da fé, dos motivos da credibilidade, que só remotamente impellem o entendimento a crêr, como abaixo se dirá (n. rn6).
94. (8) A'cerca do motivo da fé, erram
(3) os Racionalistas que distinguem uma fé dupla : a fé dos simples 1 que chamam assentimento
cego d'alma, apoiado na imaginação e no sentimento, e fé racional, que definem sciencia das coisas
divinas, adquirida pela rasão convenientemente cultivada ; d'onde se segue que a fé se funda, assim
como a sciencia, na evidencia.
(b) Os Gwzther;:anos, que sob o nome de fé entendem todo o conhecimento das coisas divinas, até
mesmo o conhecimento da causa pelo effeito, ou o
1 Cf. Suare:;, di5p. III ; Lugo, disp. I ; Kilber, ed. Migne, p.
e s.eg. Afarre{la, n. 301 e scg.; Scheeben, <?b. cit. 1:1· 667 e seg.;
B.ouqmllon, oh. c1t. n. 47 e seg.; Vacant, ob. cit., n. Soo e seg.· Didwt., Morale surmiturelle spécialc, Paris, 1897 1 p. 158 e seg. '
_

83

onhecimento deductivo que temos de Deus pela
onsideraç?o das creaturas : esta opinião é, na ver-:
ade, quas1 a mesma dos Racionalistas. Entre os
1eologos antigos, uns affirmaram que o motivo da
~ é o domínio supremo de Deus, outros disseram
ue era o mesmo habito da fé, outros, afinal, .commmmente, que é a auctoridade de Deus. Porém
oje, depois do C do Vaticano, todos admittem
ue o motivo da fé é a auctoridade de Deus revemte, isto é, a sua infallibilidade «Ín cognoscendo»
a sua ~eracidade <cin dicendoi>: «Crêmos que s'ão
erdade1ramente revelados, não em rasão da verade intrínseca das coisas examinadas á luz natu11 da rasão, mas pela auctoridade do mesmo Deus
~velante, que nem pode enganar-se nem enganar». t
frima n. º r ).
Esta definição vae direita quer contra os racio3.listas, quer semi-racionalistas ou Guntherianos ·
)rquanto d'ella claramente se collig.e que o moti~
). porque crêmos, não é a evidencia intrínseca das
nsas, ou um argumento meramente natural ou
~estemunho humano, mas a auctoridade do prow Deus que, quer externa quer interiormente
ier media ta, quer immediatamentc, nos revela a~·
~rdades que devem ser cridas.
Porém o assentimento ús verdades reveladas
~r D:us, c~m ra?ã<? se. chama.fé, porque o que crê
10 ve a ev1denc1a mtrmseca das coisas mas conmdo na veracidade divina, acquiescc ~10 seu tesmunho.
. 95., 1. These :·.ô 1!70f/vo aa fé,: pelo JT/e.~os parai, e a aucforiõade de j)eus, lsfo é, a sua lnfal-

0

J 1J

1
.Revelata vere_ ess: ci:edimus nem propter intrinsecam rey.cr'.tatcm _natur~h rat10111s lum!nc pc~·sp_ectam, sed proptcr '1l1nntut<.:tn rpstus Dei rcvelantis, qm nec talh ncc fallerc potcst.
111
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liôilidade e171 conhecer, e a sua veracidade e171 ât·

~e·r.
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11
1

de fé, segundo a definição Vaticana já citada .. Diz-se «ao. menos parcial» porque, segundo
mmt?s, a propn? revela~ão é outro motivo parcial
de fe, como abaixo se dirá.
1 .º Escri'ptura .
. .(A) Porquant~ Christo. quando quer despertar
? fe 1;io~. seus ouvm~es, ~ss1gnala por motivo, quer a
10falh?1hdade da sc1encia de Deus, quer a divina
veracidade; porquanto diz a Nicodemus : «Ámen
';lmen, te digo que nós dizemos o que sabemos. e at~
tes!amos º.que vimos» 1 ; ~omo se dissesse: Í)odes
crer as coisas que eu ensino, porque eu as sei certissimamente (eis a infallibilidade in co onoscendo 1 •
'
b
~'
noutro logar accrescenta: «Ü que me enviou é
vera\, e eu digo ao mundo o que d'elle ouvin 2;
do que se vê que a fé se funda egualmcntc sobre
a veracidade divina. Logo.
(B) Co~firma-se pela praxe dos Apostolos, que
quando pregavam o Evangelho exigiam a fé, não
cm rasão da evidencia i_ntrinseca das coisas, ou
por outra rasão, mas por causa da revelação de
Jesus Christo, e por isso por motivo da auctoridade de Deus. "Dou-vos conhecimento irmãos do
F.vangelho ... , pois não o recebi do homem, mas
por ·revelação de Jesus Christoi> 3 ; e n'outro lagar:
<<Logo a fé vem pelo ouvido, porém o ouvido pela palavra de Christo» 4•
1

'

'

1
. .
Amen, amen dico tibi, quia quod scimus loquimur, et quod
JJzdtmus testamur. Joa, III, 1 1.
: Qui me misit verax est, et ego quae audivi ab eo, haec loquor m mundo. Joa. VIII, 26.
3
•
No tum e:iim vobi.s. facio, fratres, evangelium. . . neque
e~1m ego ab homme accep1 1llud, sed per reve!ationem Jesu Christ1. Gal, I. 11-12.
4
Ergo fides ex auditu 1 auditl.ls autem per verbum Çhristi,

/?.0111.

x,

17.

Por isso os fieis niam, não cm rasão dos argumentos intrins'ecos ot1 do testemunho human(1,
mas em rasão do testemunho do mesmo Deus:
«Quando de nós rebestes a palavra do ouvido de
Deus, recebestel-a, não como palavra de homens,
mas, como o é em verdade, como palavra de Deusn 1.
96. Rasão. E' motivo de fé aquillo porque nos
movemos a crêr em Deus que nos falia ; mas a auctoridade de Deus move-nos efficazmante a crêr,
porque a sua infallibilidade em conhecer não o deixa enganar, e a sua veracidade não permitte que
nos engane, e assim a auctoridade divina afasta todo o medo de errar, e ambas estas coisas são necessarias; porquanto se podesse ser enganado, ainda que não podesse enganar, ou se podesse enganar, ainda mesmo que não podesse ser enganado,
não poderiamas assentir firmissimamente ás suas
palavras; d.ando-se porém uma e outra coisa, desde então o nosso assentimento torna-se firmissimo.
97. li. Questões disputadas. Comtudo, ainda
mesmo depois do Cone . do Vaticano, ficam de pé
duas questões disputadas entre os catholicos, a sa-'
ber: r.º se apropria revelação é motivo parcial de
fé ou condição sinequâ 11011; 2. º se o motivo da fé deve ser crido pela mesma fé ou por causa da sua
mesma evidencia intrínseca.
r .0 ' Quanto ao przmeiro ponto, todos os theologos confessàm que o facto da revelação é, pelo menos, condição sine quâ non da fé ; por isso que, pa- .
ra crermos, não basta que Deus seja infallivel e veraz, mas requer-se que revelasse alguma coisa. Duvida-se, porém, se a revelação é, simultaneamente
1

Cum accepistis. a nobis ver~um auditus Dei, accepistis ilut 11erbum lzommum, sed, s1c11t est vere, verbum Dei. J.
li, 13. '

1,u~l 11011
H1l'S.
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com ~, auctm:idade de Deus, motivo parcial de fé.
(AJ A ma10r parte dos Thomistas, com Suare"'.
Lug_o, Maz..t~lla, etc. ensinam que a revelação ~
motivo parcial da fé, de maneira · que os actos d e
~é, devem enunciar-se assim: «Creio porque Deus
e· veraz e o revelouii •. Prova-se
.
(~) ·!!_scri'pt_ura . .E' motivo parcial de fé aqu1llo
que e tao necessano para crêr como a auctoridade de Deus ; mas nos textos acima referidos declara-se que a fé não se funda só sobre a veracidade de Deu s, mas tambem sobre o seu testemuiilw,
~obre a ·sua locução «por·' is~o que dizemos o que
sabemos, attestamos o que v1mos n, 2 sobre a divina
~·evelação cc pela :evelação de Jesus Cbri'stÔ>} 3, e por
isso mesmo attnbue-se a mesma forca á revelacão ·
que á auctoridade de D eus. Logo . ·
'
~ (b) O Vatic~no, ainda que não definiu a quest~10, par~~e ensmar que a revelação é motivo parc.ial de fe, quando declara que nós cremos em rasão da. auctoridade de Deus rcJJe/ante. Além d' isto,
n? maior parte dos _cathecismos, principalmente
n aquelle que recentemente foi escripto por ma11dado do C: Baltimor:ense, assignal-a-se a revelação
como motivo especial de fé, c< because Thou hast
revealed them, who canst neither deceive nor be
deceivedn.
(C) R_asão. E' motivo parcial de fé aquillo que
ne~essanamente se requer para que a nossa rasão
ve1a a connexão entre a auctoridade de Deus e a
verdade que de\re Ci;êr-se ; mas uma tal corinexão
não se manifesta senão depois do facto da revelação, como e~identemente se vê no seguinte syllo1

1

3

Credo, quia Deus est verax et re velav it .
quia quod scimus Joquimur, quod vidimus testamur.
f er revelat1onem Jesu Christi.
.
.

DO onJECTO üA FÊ

gismo: (<Tudo o que Deus revela deve ser tido d e
fé; mas Deus re\·elou o mysterio da SS. Trindade; logon 1•
•
Logo o facto da revelação é motivo parcial de
fé; porquanto, corno diz Lugo 1 cc não menos dou o
meu assentimento ao mysterio da SS. Trindade 1 porque Deus revela, do que porque Deus é a primeira
verdade,nem menos me move um do que outro, mas
um e outro se mantern por modo de dupla permissa formal ou vi rtual para crêr a Trindade >> 2 _
98 . (B) Os Scolistas, :.i porém, dizem que a revelação é sómente condição si11e quâ non, e por isso o acto de fo d eve ser exprimido ass im : Creio,
porque Deus, que revelou, é verazii 4; porquanto
dizem que não é motivo pa rcial de fé aquillo que
ex se não move o intellccto a assentir á verdade
revelada ; mas o facto da revelação ex se não move o intellecto a assentir, não sendo prova a asserção só por si, porque pôde ser falsa, logo. Respondem os Thomistas qu e o proprio facto da revelação ex se não .é, na verdade, sufficiente, ou motivo total de fé, mas tomado junctamente com a
veracidade div ina ; porquanto a affirmação d'uma
pessoa veraz, certamente nos move a assentir ao
que dizem.
99. 2.º Em vista do que fica dicto a auctoridade de Deus revelante é motivo de fé. E na verdade esta auctoridade póde ser conhecida pela ra(l

l
Quidquid Deus revelat est fide tenendum ; atqui Deus revt:bvit mysterium Trinitatis; ergo.
i
Non minus assentio mysterio Trinitatis, quia Deus. revelai, quam quia Deus est prima veritas, nec minus me movet unum
quam aliud, sed utrumque se habet per modum duplicis praemis:;ae formalis vel virtualis ad credendam Trinitatem.
l
CL Aureolus, in Prologo, quaest . de Unit. theol., a. 3 ; Vas'l"''i• in l. p. disp. 7, a. 3.
' Crl'do quia lku s, qui re velavit, verax est.
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são e pela revelação. Perguntam, portanto, os theol?gos se a auctoridade de Deus, em quanto é motivo de fé, póde e deve crêr-se pela revelação ou
conhecer-se pela rasão,
(A) Suarez, Kilber, Manel/a 1 e muitos outros
affirmam que o motivo de fé ou a auctoridade de
Deus revelante, deve ser crida por fé, de maneira que
todas as vezes que assentimos á verdade revelada,
v. gr. , ao mysterio da Trindade, devemos emi ttir
tre~ actos de fé, a saber : creio que Deus é veraz,
creio que Deus revelara a Trindade, creio na Trin- ,
dade. Pois argumenta-se assim : a virtude de fé é
inteiramente sobrenatural : mas a virtude sobrenatural ~eve apoiar-se em motivo sobrenatural ; logo
o motivo de fé deve ser sobrenatural ; e não seria
sobrenatural, se fôra conhecido só pela rasão : logo deve ser conhecidopela fé ou pela revelação.
100. (B) Os Thomistas e além d'estes Ripa/da,
Lugo, Franzelin, etc. seguem que a auctoridade de
Deus. r~vel.ante, conhecida naturalmente por evidencia mtnnseca, basta ao menos para o primeiro
acto de fé. Estamos d'accordo com esta opinião ;
porquanto,
(a) A nossa fé deve ser racional, de maneira que
a quem quer que seja que nos peça a rasáo da nossa fé, devemos estar preparados a dar-lhe satisfação «sempre preparados a dar sa,tisfaçãp a. todo
aquelle que vos pedir a razão da esperança que ha
em vós»,2 (e por isso mesmo da fé em que se fü.rida
a nossa esperança). Mas no systhema thomistico
a nossa fé apresenta-se sempre inteiramente racio~
1
•
.Ct Surrer, disp. III, s. 6; Kilber, (edit. Migne, T. C. p·
:>33 e seg.); !vfarre~la_,__ o qual com tudo na recente edição ( 1884) deixou de seguir a op1mao de Suarez, 11. Sw-821.
2
Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est spe.

1.

FE
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nal : porquanto a quem pergunta a rasão porque
crêmos na Trindade, responde-se : creio porque a
rasão me testifica que Deus é veraz e ao mesmo
tempo que revelara este dogma. E pelo contrario,
os discípulos de Suarez devem responder : creio na
Trindade porque Deus é veraz, porque elle mesmo
se revela veraz, o que é um circulo vicioso, crendo-se na revelação em rasão da veracidade, e na
veracidade em rasão da revelação. 1. Logo.
(b) Porquanto para resolver a difficuldade dos
adversarias, dizem os Thomistas: Não é para admirar que no primeiro acto de fé se encontre alguma coisa de natural e alguma coisa de sobrenatural ; porque um tal acto é como que a passagem
da ordem natural para a sobrenatural e deve participar da natureza d'uma e d'outra. Mas posto isto pode mostrar-se que a veracidade divina, depois
.
de' conhecida pela rasão, é motivo su ffi oentemente sobrenatural. Porquanto, a auctoridade de Deus
revelante é in se «quid supernaturalcn 1 não sendo
devida ao homem; além d'isso quando apprehendemos aquella auctoridade como motivo de t:é, somos auxiliados pela graça actual, para adhenrmos
firmemente a esta verdade, e por este lado apprehende-se egualmente o motivo de fé d'um modo
sobrenatural. 2
101 . 3.º Corollario. Perguntam além d'isso os
theologo~, se a fê é discursiJJa ou .não? A ~asão de
1 Apropo sito Lugo, 1. e., ~· ~2 : «Quaero cur credas Deo dicenti se ésse summe veracem? D1c1s, quia Deus est summe verax :
ccce Deo dicenti credis summam ejus veracitatem, quia ipse summc verax et rursus hoc totum credis, quia Deus dicit se esse summe verac~m ; quod quantumcumque explicetur, totum est ludere

1•e1·biS.1>

•

Quem mais desejar sobre este ponto pode. ter Suarer, dtsp.
:i, sect, 6 et 12; Marre/la, n. 761 e seg.; Lugo, drsp. I, s. 6; Fran:;eli11, ob. cit. Append. de Fide, cap. 4·
.?
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duvidar é porque o acto de fé se reduz ao seguinte sillogismo : Deve ser crido o que é revelado por
Deus, verdade summa; mas a Encarnação é revelada por Deus, logo deve crêr-se.
(A) Lugo t com alguns outros julga que o discurso é formal no assentimento á fé : porquanto
podemos, separada e succcssivamente, enunciar estas duas proposições : Deus é summamente vera{_,
mds Deus revelou a Encarnação, e do seu conhecimento infere-se a verdade da Encarnação, que por
isso mesmo se crê parcialmente em rasão da bondade da illação ou do discurso.
(B) Suarez., 2 porém, com muitos outros, segue
que o assentimento da fé, por si, não se funda no
discurso, como motivo, mas suppõe-no como condição sine qua 11011; logo que conhecemos que Deus
revelara a Encarnação, já não discorremos, mas só
pela sna auctoridade crêmos com um assentimento
simples ; assim, pois, o discurso prévio, é, com effeito, o meio de que usamos para conhecer que tal
ou tal mysterio cáe sob a auctoridade de Deus, mas
não o motivo tarnbcrn parcial porque cremos. Abraçamos esta opinião como mais provavel.
- - ·------ -- ----!

Cf. Lugo, disp. VII.
Cf. Suarer, di sp. Vf , s. 4.

CAP:ITULO I I
DO ACTO DE FÉ

Expostas as coisas que dizem respe~to ao ~b/ec
to da fé, quer material quer formal, Já e perm1t~1do
declarar as coisas que se referem ·ao acto de fe: a
este respeito temos a investigar quatro pontos, a
a saber, a preparação do acto de fé, a sua producção, propriedades e sujeito.
Art. 1--Da preparação do acto de fé
r 02. E com effeito, para a preparação do acto de,
fé requerem-se principalmente tres coisas: r .''a ~eve
lação d' alguma verdade; 2. 0 a proposiçã? ~t.1 mamfescão da mestna · 3.º os motivos de credzbzlzdade, dos
~luaes consta ~ma e outra coisa. Da reve~ação
se foliou acima; requer-se, na verdade, pois se nao
houvera nenhuma revelação, não haveria nenhuma verdade a crêr; porem basta uma certa revela1,:ão formal interna ou externa, quer mediata quer
immcdiata, quer publica, quer particular, co~1tan
to que conste com certeza; mas, como ad~eru~os,
~·nnsta difficilmente da certeza da revelaçao pnva- ,

Já
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/,! I
1' 1

da. Resta pórtanto follar da proposição da verdade
revelada e dos motiiios de credibilidade.

'I

(:

t:,

I. Da proposição da revelação •

j!
lil 1

:1

ro3. M>ção. A proposição da revelação é a manifestação ou declaração da verdade revelada áquelJes a quem Deus não foliou immediatamente. E'
de duas cspecies :
(8) Publica é a que é feita pelos Pastores que
gozam de auctoridade infallivel , e diz respeito a toda a sociedade.
(t) Privada é a que se faz por pastores inferiores, catechistas, paes e outras pessoas que não ªO0
sam de infallibilidade.
104. 2. º Necessidade.
(A) Para o acto de fé catholica requer-se absolutari:ente a proposição publica ou a definição da
Egre1a, pelo nicnos implícita, como acima expozemos ; vê-se da propria noção de fé catholica.
-1 o ~ . SB) Pa~a o acto de fé divina não se requer
propos1çao publica, mas basta a proposição privada, ou basta que qualquer conheça por si mesmo
com certeza que alguma verdade é revelada: Isto
. iica estàbelecido contra alguns poucos auctores ca~
tholicos, 2 que incautamente escreveram sobre este '
ponto, affirmando que não podia ser feito nenhum ,
acto de fé por aguelles que de bôa fé pertencem a
,

~ .Suare7,_disp. III, sect. rn ·n. 9-10; Lugo,_, disp. I, s.

i:ran1~hn; ob.

pe

qu'alquer seita acatholi~a, porque, segundo elles a
verdade revelada não pode crêr-se sem ser pror:osta pela auctoridade infallivel da Egreja. Ora isto
deve regeitar-se; porquanto
,
(8) Para que alguem faça ~m acto de
requer.se e basta, segundo o C. Vaticano, que de assentt.mento ás verdades reveladas em rasão da auctondade de Deus revelallte: mas independentemente
da proposição da Egre~a, pode alguem .: conhecer
que algumas verdades toi:am reveladas por Dei:s,
e prestar-lhe o se\1 assentimento a ellas cm rasao
da auctoridade de Deus; porquanto, posto que a
auctoridade da E 0 Teja seja meio ordinario e optimo
pelo qual possam~s certifü:ar-t~os da revelação de
alguma verdade, ha OL~tros m.e1os, v. gr., o estudo
particular ou a proposição pnvada pel~s quaes pode averiguar-se com certeza que Deus fallar~t ; porquanto pode constar historicame~t~;, em vista ~o
que se disse no Tr. da Verd. J!.elzgzao, que Chnsto é legado divino e que, por isso, tudo o que e~
sinou é palavra de _Deus, e ~orno tal _de:.e ser cndo ; logo o acathohco que v.1vc na boa te, pode fazer um acto de fé divina.
.
(b) Se a proposição da Egreja fosse cxigi?a ~e
la mesma natureza da fé, nenhum acto de fe, amda mesmo o primeiro, poderia fazeF-s~ sem uma
tal proposição; mas ao menos o pnme!r~ a~to ~e
fé, pode e deve fazer-se sem a propostçao mfalhvel d.a Egreja ; porquanto an,te~ de. receberrr:os l~
gicamente as proposições da Egreia ~º1?? mfalhvcis é necessario que creiamos por fe d1vma, por
estudo proprio, sem alguma prop?sição p~blt~a,
yue a Egreja é infallivel; porque aliás haven~ ctrculo vicioso ; logo
..
,~ .
(C) As revelações privadas podem çrer-se por t~

12

i'

ctt. p. 689 e seg.; publanchy,
Ax1omate ; Extra
Eccles1am non datur salus, Pariss1s, 1895, p . :>06 e seg.· Pesch, n.
251 e seg.
'
·
2
Brownson,_.opera, voi. V. Faith not possible without the
Church, p. 573,; Muller, The Cath. Do~ma ; Extra Ecc!esiam ... ,
p. 80,.e seg. noutros Jogares. Já adverumos que esta opirtião ( Da
Egre;a, n. 163) não sómente se oppõe á doutrina commum dos
theologos, mas tambem ás declarações de Pio IX.

1

.1
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divina,_ quando constam com certeza, como se provou acima; mas aquellas verdades ou revela•'Ões
~
nunca sao propostas publica e authenticamente
á'
nossa fé pela Egreja; logo
Por tanto, os ditos auctores confundem duas
coisas que são omnimodamente distinctas a saber:
? motivo da fé, q_t~e é absolutamente necess~rio para
taze_r o acto de
e a regra de fé, pela qual ordinariamente nos sao propostas as verdades para crêr.

-

t:,

II. Dos motivos da credibilidade 1
rn6. Os motivos da credibilidade são as rasões
pelas quaes pode julgar-se que alguma verdade fôra revelada, e por isso mesmo crivei, v. gr.. os milagres, ~s prop~ecias, etc. Distinguem-se por Ísfo
do motivo da fe : porquanto este é a rasão porque
crêmos, aquelles são os motivos pelos quaes nos coni:encemos que_ Deus revelara àlguma verdade, e por
isso que a coisa é crivei ou digna de crêr-se; por
tanto, os motivos de credibilidade devem preceder
o acto de fé, ao passo que o motivo de fé concorre para a sua producção.
Pergunta-se : 1. º se são necessarios os motivos
de credibilidade; ~·º que certez.a devem apresentar.
I?7· I.ª Thes~ :_)!'ara o acfo de fé requere117-.se
moflvo.s de cre<filnl1dade, ordi'!ariaJttenfe exfer17os,
que -tornem eV1del/fe117enfe crivei a verdaõe reve-

lad(I.

E~

certo.
Digo: ordinariamente externos, porque, de .facto, Deus usa geralmente dos signaes externos que
1

Suare;, disp. IV, s. 4-6; Lugo, disp. V; Kilber,ed.· Migue,

P· 543 e seg.; Mar;ella, n. 677 e seg.; n. 727 e seg.; · Bouquillon n
58 e seg.; Vacant, n. 566 e seg.
'

1
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são mais accommodados á natureza humana, para
provar o facto da revelação; poderia com tudo dar
algumas vezes a alguem motivos de credibilidade
sómente internos, como muitas vezes acontece nas
revelações privadas.
Dize-se ccevidentemenle crivei>>, e não «evidentemente verdadeira )) , por isso que a verdade evidentemente verdadeira é aqnella que gosa de evidencia intrinseca, como são os primeiros principios
ou as conclus6es que d'elles claramente se deduzem . E na verdade, os nossos mysterios de fé não
são intrinsecamente evidentes, mas podem tornarse evidentemente criveis, isto é, quando se manifesta com certeza que foram revelados por Deus.
rn8. Prova-se pela Escriptura.
(A) Segundo S. Pedro :! a nossa fé deve ser racional: ''Sempre promptos a dar satisfação a quem
nos pedir a rasão da esperança que ha em nós>> (e
por isso da fé sobre que ella se funda) ; mas a nossa fé não seria verdadeiramente racional, nem poderíamos dar rasão d'ella, se não fora apoiada em
motivos de credibilidade sufficientemente certos ;
nem basta ordinariamente a experiencia interna ou
o testemunho do espirita, por isso que por taes signaes interiores é difficilimo discernir a verdadeira
revelação da fingida.
.
Tambem a Escriptura reprehende d'um modo
geral os que crêem sem motivo sufficien te: "Quem
acredita depressa, tem o coração . lcviano n ; ~ mas
se isto é verdade quando se tracta de fé humana;
a fortiori, quando se tracta de fé divina, que deve
ser mais firme; logo.
1 Petr. III, 15.

Qui çredit cito, levis çordE! E!S\. Ecçli. XlX,
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(B) Tradicção. O Vaticano diz a este respeito :
ccTodavia para que o obsequio da nossa fé fosse
consentaneo á razão, quiz Deus que com os auxílios internos do Espirita Santo se juntassem os argumentos da sua revelação, isto é os factos divin.os, e primeir~ que tudo os milagres e as prophecias, que são s1gnaes certissimos da divina revelação1i 1 (Supr. 2). Fulmina em segundo logar com
anathema os que affirmam que os catholicos podem ter causa justa de pôr em duvida a sua fé (acima 1 2, can. 6) ; mas se não foram necessarios motivos nenhun.s de credibilidade, ou se hastaram estes motivos provaveis, os 1:atholicos podiam ter
causa justa. de duvidar ; logo
109. (C) Rasão. O assentimento ás verdades
reveladas deve ser firmíssimo, de modo que estejamos promptos a regeitar tudo aquillo que se lhes
oppõe, ainda mesmo que fosse prégado por um anjo, e até mesmo a morrer pela nossa fé · mas um
.
'
assentimento tão firme não póde produzir-se senão
por motivos certos de credibilidade 2; porque ninguem é obrigado a dar a sua vida por uma opinião
meramente provaveL
Porém a rasão porque geralmente não bastam
motivos internos, foi exposta no Tr. da Egreja (n.
169), onde se tracta da inspiração privada: por isso que por ella facilmente se abre o caminho para
as illusões e para o fanatismo.
. ~ Estas palavras são dirieidas contra os que, regeitando os
critenos externos, appellam 1:1mcamente para o S1'ntimento religioso, para o test~munho do espzrzto, para a certe:ra immediata da fé·
todas estas c01sas podem s~r preparaç~o interna, pela qual melho;
se perce~e a .força dos motivos, mas nao bastam além dos casos·
extraordmar10s. Cf. Acta C. Vat., ed. Lac. p. 528 e seg.
2 Por is~o diz judicios~l!le?te S. Thoma:; (2. 2. q . I, ª·' 4
ad 2.); • Non em~ crederet, ms1 v1deret ea esse credenda vel proptçr cvidentlam s1gnornm vel propter aiiquid hujusir.odi»,

2/ Que certe{_a devem apresentar os motivos de
credibilidade?
Segundo a opinião de todos, a certeza que é
produzida por motivos de credibilidade, é sómente
certeza moral, ou historica que se funda no testemunho humano, ao menos quando se tracta Jc
pessoas que não foram testemunhas dos milagres
ou ás quaes a revelação não foi feita immediatamen te. Porém aquella certeza moral que exclue todo o medo prudente de errar, póde ser de dois modos:
(8) absoluta, que se funda em motivos por tal
maneira forte:;, que cxdue toda a duvida, a respeito de qualquer entendimento ainda mesmo sagaz
e agudo;
(b) relativa é aquella que, apesar de deixar alguma duvida na mente dos mais doutos, é proporcionada á capacidade intellectual d_e qualquer, e basta para produzir a certeza nos simples, v. gr. a
auctoridade dos paes, dos pastores, etc. E na verdade, controverte-se entre os theologos, se basta
para um acto de fé a certeza relativq .
1 1 o. (A) Alguns poucos theologos, especialmen-·
te antigos, ensinaram que se requer certeza absoluta. Porque a certeza relativa excluc na verdade a
duvida actual, mas não a duvida radical ou futura;
porquanto aquelle que crê sómente com certeza relativa v. gr. por auctoridade do pastor, pôde,
mudadas as circumstancias, conceber duvida sobre
a sua fé ; mas para a verdadeira fé, r'equer-se tal
certeza que exclua toda a duvida, ainda mesmo radical e futura; aliás a fé carece de firmeza; logo.
1 r r . (B) Comtudo a maior parte dos theoloKºs modernos, corno Suare{, Lugo, Kilber, .l~faz_-
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zella, Fratt{elin etc. seguem que basta a certeza
relativa•.
(a) Porquanto; vê-se pela Escriptura que Deus
quizera que os homens fossem instruídos por outros
homens, e recebessem da sua bocca a doutrina revelada: << Os labios do sacerdote guardarão a sciencia e á sua bocca irão procurar a lei 2 »; (( interroga.
o teu pae e ·annunciar-te-ha, os teus maiores e elles
te dirão n 3 ; o proprio Christo dizia ás turbas e aos
discípulos: <( Sobre a c a~hedra de Movsés sentaramse Scribas e Phariseus. Observa e e fa"zei tudo quan~
to elles vos disserem)) 1.
·
Porém isto suppôe que a auctoridade dos sacerdotes e dos paes é motivo bastante de credebilidade. E realmente só pelos paes conhecemos
r~uitas coisas que são necessarias para a vida physICa ou moral ; por outro lado, muitas vezes as crean<i:as e as pessoas rudes não pódem conseguir maior
certeza.
·· (•) Nem se diga que se requer certeza, que excl~ia toda a duvida , ainda mesmo futura ; pois bas. ta para o acto de fê que se tire a duvida actual. Se
d_epois mudarem as circumstancias, Deus providenua:á, fornecendo aos rudes meios para adquirir
maior grau de certeza, e assim se expellirá tambem
a duvida futura. ·
Porém na praxe os paes e os parochos, devem
por tal arte instruir as creanças sobre a religião,
1

Cf~, Suare:r; disp.

IV, s. 5-6; Lugo, di sp. V, n. 25; Kilber, e.?· M1g.ne, p . .?45 .e seg.; 1Yfanellt!, n: 750.
- ~abia sacerdous custod1ent sc1entiam et legem requirent
ex ore !!.JUS Malach. II, 7.
3
Interroga pa tr em tuum et annuntiabit tibi m ajores tuos
c t dic,e nt tibi. n ,euter . XXXII, 7.
,
'
.
.' Super Ca th edram Moysi sederunt Scribae et Pharisaei.
qmma quae curn que dixe ri nt \'Obis, se rva te c t fadte·. ,'1,itth .

:XX lll , 2-3..

.
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que ellas crêam, quanto fôr pos~ivel, por motivos
de credibilidade não só respectiva, mas tambem
absolutamente certa: pois tracta-se d' uma coisa que
é necessaria para a salvadão .
112. 3.• Corollario. D' aqui se segue que ninguem póde afastar'-se da verdadeira fé já recebida ,
sem algum abuso da graça; · pois diz o Vaticano ~
«Por quanto o nosso benigníssimo Senhor não só
excita e auxilia :com a sua graça os errantes, para
poderem chegar ao conhecimento da verdade; ma_s
tambern confirma com a sua graça aquelles que tirou das trevas pm·a a sua luz admiravel, afim de·
perseverarem n'esta mesma luz, ..não os desarnparando, senão.for por elles · desamparado. Por isso
não é de modo nenhum cgual a condição dos que
adheriram á verdade catholica· pelo dom celestial
da fé, e dos que, guiados por opiniões humanas,
seguem uma relegião falsa; porquanto os que receberam a fé sob o magisterio da Egreja, não pódem ter nunca causa alguma justa de a pôr em duvi'da ou de negar a fé;n 1 {acima~· n. 6.)
D'estas palavras é permittido colligir duas coisas:
. (8) que Deus pela sua graça nos auxilia a perseverar na fé de modo que, se fielmente cooperarmos com o divino auxilio, podemos conservai-a ;
(b) que não ha causa nenhuma objectivarnente
justa de pôr em duvida ou de negar a fé .
t
Etenim benignissim.u? Dominu~ et 7mú:it.es g1'at'i~ suâ excitat ·atque a djuv at, ut ad·agmtionem ver1tat1s vemre P?Ssmt; et eos
quos.de te11ebris transtulit Í!z, adn_úrabile {um e11 suz.un, m.. ho~ ~ódt:m
fumine ut perseverent grafia sua confir1!1C!-t, 1101.1 deser~ns b!Sl Jesederatur. Quocirca nimine par est cond1t10 eo.rum, qu1 per coeles:
te fidei donum catholicae veritati' adhaeserunt, atque eorum, qut
ducti opinionil:us humanis, falsam religionem sec tantur; iili eriim,
qui fidem sub Ecclesiae magisterio suscepe_runt, 1.mllm~1 unquam
Ji,1bere poss1mt j11sf<1m cm1sa111 m11ta11d1. au t t11 dub1um ti dem c;1md..:p1 rcvoca ndi .
·
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Advertimos, comtudo, depois de Granderath t
que o Concilio não definira, que nunca póde sue:
ceder, que, o homem catholico,sem peccado formal
~ontra ~ fe, ponha em duvida a divindade da Egre- .
Jª ou? ella se afaste. Porquanto o Vaticano sómente 9u1z condemnar aqui ? e~ro de Herme~io, que
e~1smou que ha causa obiecttvamente justa de duv~dar1 e até mesmo rccommendou aos doutos a duv1?a ·, como abertamente declaram os mesmos es-.
~nptor~s do schema proposto aos Padres do Condlt? : ''Nem tambem na dcclar().ção proposta da dou-·
tnna e co1~demnação do erro se attinge aquillo que
al?uns antig?s theologos nào duvidám conceder, que
pode per acczdens e n'algurnas certas circunstancias ·
a cons~ienci_a d' urn ho:nern ri:de catholico ser por
m?do mduz1da a .erro mvenc1vel que abrace alguma
seita het~ro~oxa sem commetter peccado formal
~ontra a t.é, e n'e~tahypothe?.e não perderia a fé, nem
s.e tornana hereie formal, tnas material (Tanner, de
f~d~, q. 2: dub. 5 . n_. 1 39 ; Platelius, de tide, n.
6 r). Porem estas coisas só mui cautelosamente
s.c ~e~~m explicar, .e sobr~ ell.as é p~rigoso disputa_:, sao por~t"? muito alheias a heresia que se propoc ao Conc1ho para a examinar')ª.

tal

.1 Cf. Gr,:mder,1th, Constitutiones C. VaL explicatae ( 18cy 2 )
p. 6 !.
'
·'
2
Hermes,
Introd.
positiv.
ad
theol
p
ºo.
3 N
.
.
. ' ;:i
d
. eque eti~n; m propositâ declaratione doctrinac et conemndtwne errons 11lud attingitur, quod aliqui veteres theolo i
~âi:ice . ~re non d_ubi~ant, posse per accidens, et ín certis quibusda~
'.~· Jl:1nctts, cons~1 e~ t1 <~n; rudis c\Jjusdam hominis catholíci ita índuu, m cr~or_~m mvmc1b1l~m, ut_ sectam aliquam heterodoxam am~~1:~ta~~1 .sm~ P:"ccato lo:malt ~ontra fidem, quà ín hypoth ~si · fi( Tanner.n d~11fi1d~eret, ne~ tbrSalis, sed materia!is haereticus foret
Haec uÍdem ni _q. 2 . . u. . . n., 139; Plate!ws, de fid e, n. 6i).
sed t qh ·
. s1 caut1ss1me exp!1~entur, penculose dísputantur .
.
ª·)
.
aeres1, qu ae sacro Concilw ex ·
i
.
'
all<.!fllSSlma. Acta et decreta e ~
ª11)111~f!l a propo111tur, sunt,
e sei;.; Vacm1t) ob. ci~ . n. 7~ i .e s~1191w111, e 11: Lacens1s, p. 534

t:.

IO i

O que aqui se diz da seita heterodoxa, pode
tambcm extcnder-se á infidelidade ou ao racwnalismo, pois dá-se a mesma razão.

Art. li. Da producção do acto de fé

1

Para explicar o modo como se produz o acto
de fé, 1.º descreveremos as varias causas que concorrem para a sua producção; 2." exp?remos o
modo pratico porque podem fazer acto de fé os meninos e indoutos ou os que perderam a fé.

r.

Da analyse ou resolução do acto de fé

1 1 3.

Analy~e ou resolução de fé é a designação

das causas que concorrem para produsir a fé; porquanto, assim como pela analyse chimica a materia
composta se resolve nas suas partes componentes,
assim pela analyse logica, a fé pode resolver-se no·s
seus principias ou causas.
E na verdade as causas da fé são de dois generos: 1 .º umas são effectivas ou sujectivas com
0
que se faz o mesmo acto de fé; 2. outras são motiveis ou subjectivas, emquanto movem ou impellem a mente a crêr.
1.º As causas su~jectivas ou eJf'ectivas, são tres:
o entendfrnento, que propriamente faz o acto de fé;
a vontade que ordena o assenso do entei1dimento;
a graça actual que illumina o entendimento e move a vontade, para que o acto de fé seja sobrenatural; e além d'isso n'aquelles que já receberam a
virtude infusa da fé, o habito junctamente com o
entendimento concorre para a producção do acto.
E é isto que vamos provar por partes :
-i -·cf.'Suaref, disp. IV, sect. t, 6, 7, 8; Lugo, disp. X; klar;l'ila , n. -)62 e seg.; 65fi e seg.: Bouquillon, n. 75 e seg.
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o ac10 de fiJ e Jcitv prupri,mu·ntc· pelo

ç11/end1mento.

_·: (8) A ·Escr~pturn foliando da fé, usa tacs cxpressoes qu~ mamfestamente suppóe a nossa thcsc. S.
P~ulo diz da fé : 1 .. Yemos a_gora por um espelho em
enigma»; mas o acto da visão se refere ccrtament~ aó conhecimento, e por isso refC're-sl~ ao cntend_1mento; log?. ~ccrescenta n 'outro logar : ~ "H.cduz1~do · a captive1ro todo o entendimcnlo cm obseqmo a _Christo», onde a fé se chama nbscquio do
cntend1mcnto.
_(•) O Vaticano confirma is tu mesmo : "Somos
ohngados. a prestar u Deus re\·clank o obsequio
. do e17/endimento e Ja vontade ... ·; (Acima 11 . 1 .)
. \.C) Tambem se prova pela raz..ão; porquanto, cm
nsta do que fica dito, crêr é assentir a alguma verdade cm razão da auctoridade de Deus; mas a fac_uldade que percebe a verdade, e lht· dü o assentimento, é o entendimento, 1 (Omo se prova cm
Philosophia; logo.
1 1 5. (!3) C~mtudo o aclu de ft! jaz-se até mesmo sob o zmperzo da vontade livre que pode imperar ou não o assentimento. E' certo.
1
.
._1') 1nsmua-sc
na Escript. onde se diz: "Se aês
Jl~ todo º~..:oração:' ;". <(porquanto l; pelo coração
~ue SI.' lT~ pm:a a 1ust1iya»; f, pois a pala\Ta coração
~oma-~e a maior parte da~ VCZl'S na Escriptura para designar a vontaJc. Isto mesmo se confirma pc~

V1dem1~~ .nunc per speculurn, in acni~mate . J <:or. X III 12 •
_Jn_captlHtatern redigentes omnem 111telfrct11m in obscquium Chr1st1. II C.:01·. X, 5.
·
3 Revelanti Deo inlellectus et voluntatis obsequium praestarc tenemur.
·
1 ~rcdere autem imrne<liate cst 111:tus intellc.;t11s, quia obje~1un:i,,?_iu1us actus cst vcrum, quod proprie pertinet ad intelk,·tum.
1 . 1nom. 2. 2. q. 4, a. 2.}
: Si credis ~x toro corde. Act. VIII, 3-.
Corde emm creditur ad justitiarn. ftom . X, 10.

los logares onde a fé se exi~e com um a~to _de obedienda t que qualquer pode fazer ou nao fazer. <:
(') Do mesmo modo o 1:ridentino a respeito
d'aquclles que se convertem d11:. «concebendo a f~
pelo ouvido, são livrem~nt~ movidos P.ª~ª Deus»;
nas quacs palavras se mdtc~ que a fc e um.a mcr
··ão livre e por isso mesmo d'algum modo e rnan'i
'
.
dada pela
vontade; porem
o JT.
. a t'te. a~c~~scen. t a~.
"Se algucm disser que o as~ent1mento a te .chnsta
não é livre. mas é necessariamente produs1do pelos arp;um~ntos da razão humana, seja anathcma. n •
(Acima n. t 2, Can . 5.)
·
.
. .
(C) Ra'{áo. A von.tadc .exerce dois offi~ios com
relaçáo á fé: dct.c~~ina o mtellccto a cons1derar~os
motivos da credtbthdade que ~os m~vem a cre~;
porquanto se o intcllecto não to:.se a isto determinado pela . vontad_c, ~~ermane~eria ,. indifferente a
considerar isto ou aqu1llo. Alem d isto a vontade
move 0 intcllccto a aêr, porque o intelle~to, como
faculdade de si inditferente, deve determma_r-se ~o
acto por alguma causa, a saber, ou pela ev1denc1a
intrínseca, a qual só pode mover efficazn~ente o
entendimento, ou pela vontade; mas em coisas de
fé não se dá cvidcn'cia intrínseca; loj?;O só resta que
nosso entendimento -;eia determinado a crêr 1wln
<l

0

vontade . :;
1, :. .
.
,\f,1 rc. XVI, q; Jo.1. ll_l,_ 1:i .
:1 Fi<lem ex audirn ,onc1p1entes libcrí! movenrnr in Deum .
Ses$
· ·
• · · 1VI,Sicap.
quise;. dixcrit as~ensum f~de1·. C•hrisuan~e
non e~s.: l'h
1 .:·
rum sed nrgumentis huma~ac _ra uoms nec~~s~no r:oduc1. . .
' '• Assensus autem s..:1c1:mac non sub11cll':ll' libero arb1tr~o,
uia sciens cogit11r a<l ~sse!luemlum per e~i.:~cia~ dcmon~trau~
G.5 et ideo assensus ;;.::1enuae non C"-t.m_entonus. S~d ~01:1Slderauo
nl ' 1· s rei scit~c sub1'acet libero arb1tr10; cst emm m potestate
actua 1.
·
'
'd
s d · fi<lc utrumq11e
h inis .;onsiderare vel non cons1 erarc .. .• e m
siNacet libero arhitrio. (S. Thom. !. . 2 . q. ·i , n. •1. ad '.l .)
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1 16. (C) O acLo de fc 11ão podt• .ftr;.er-se sem a
!?raça actual da i//ustração parll o e11te11dimento e
da inspiração para a i•o11tade.
E' de fé, segundo o Vaticano, que abaixo vac
citado.
(1) Escripl. Porquanto Christo disse: a ~ingucm
pode vir a mim (pela fé) se meu Pac o não trouxerii 1 (isto é mover pela sua graça.) Do mesmo
modo falia S. Paulo: «Por graça fosÍc salvos pela fé; e isto não partiu de vós : porque é dom de
~ Confirma-se pelos textos que addusiremos
no Tract. da Graça 1,n. 5 1 ), para provar a neccssi~tade da graça fü.:tual para todos os :idos prcpara10rios para i..l justificação.
1)) Tradic. F.sta verdade 1..; abertamcnll' dc1.:laraaa pelo Cone. Vi1tic. : "N ingncm pode.· dar assentimento á prégação evangelica como convcm para
conseguir a salvação, sem a illustra<,:ão e inspira\'.ão do Espírito Santo.» :i (Acima. 11. 3. i
(C) Ras. theol. A graça .actual t; ncc~ssaría para
q~1alquer ac.to verdadeiramente sobrenatural, principalmente para um acto difficil e opposto ás paixões, como se prova no Tr. da Graça; mas o acto
de fé é verdadeiramente sobrenatural, sendo o fundamento de todos os meios pelos quac.:. somos ordenados para o nosso fim sonrenatural~ 1..· a prclihação da visão bea1ifica que ultrapassa as forças
de toda a natureza; por outri> lado é um acto muito difficil, pois importa o assentimento pleno do intellecto e da vontade üs verdades que excedem a

(apaddadc do homem, e por isso seoppó~ a soberba e alem d'i.:.so involvc conclusões praticas, a saber: renovação da vida e a pratica das virtudes,
que principalissimamente se oppóem ás humanas
paix6es; .logo para o acto de fé re~ucr-se a graça,
qller da 11lustraçáo para o entendimento, quer da
inspiração para a vontade.•
1 17. D'onde se segue que a fé é um dom especial de J)eus, que deve instantemente pedir-se, sendo a ora~ão o meio ordinario pclO qual se obtem
a graça, segundo aquellas palavr~s : u Pe~i e d~r
se-vos-ha~ procura e e encontrareis; batei e abnr-.e-vos-ha . " 2 .\1as porque Deus exi~e a nossa cooperação, dcscjam-<;e algumas di:->posiçôes da nossa parte, muito principalmente a humildade .d~al
ma, rcvcrcm.:ia profundíssima para com a d1v111a
magestade, obcdiencia prompta; pois os que carecem dt.· tacs disposições. ou não considerarão os
motivos de credibilidade, ou não entenderão a sua
. força.

v;uS.»

1
. Nemo potes~ venire ad me (per filiem) nisi P11ter meus
traxent eum. Joa, VI, 44.
·
2
•
• Grathi enim salva ti cstis per fidem, ct hoc non ex vobis :
Dei emm do111m1 est. Eplle.~. II, 8.
3 N()mo tamen cvangelicae praedicationi consentire potest
•
s1cu~ op.ortet a~ .salut_em consequcndam, ahsque ill11minatione et
msp1rat1one Spmtn;; s.

---

i-·- 1;;~ ~teclara n.-:i:ll,,11t1:rnc11tc ./. H. Newma11, Dis..:urses to
Mixcd Con~rcgmions, XI, p. :i·2 4 cd 1886.: «A fé é um dom de
Deus, mas mio(· súnH:nte 11111 a..:to .,;c) ~a virtude ~umana, que Pº:
clemos pôr a nosso hclrprnzcr, e mte1rament~ d1stmcto do a.cto
ela razão, porque esta a deve prec~d.er : expenm_e nto a força d um
arg~mento que pro\'a a origem d.1v11_1a _da Egrep, P!ofcsso a_
,·essidade de crc·r, lº pode tod:w1a sue ceder que nao possa. "r.r.
A f{ nlío é sómente a convicção Ja raziío, mas o assentimento firme, ;1 certeza clar:l mais cxcellcntt' do que toda '.1 ~ertcza.
l)m tal assentimento é gerado em noís pela grnç11 dwma e s6
por cl\a. Pode dar-se a convicção sem que a ac;çã_? lhe correspon~
da, assim do mesmo modo pode dar-s_c a conv1c_ç:!?• se_m que. a ft:
a aceite. Em poucas palavras : os ffiOll\'05 da rehg~ao na~ obng~m
ninguem a crG.r, assim como os motivos moraes n~o obrtga°l nm••uem a obcde.::cr. Ningucm ohcJe.:c sem querer, nmguem ~re sem
querer. Podemos cm · materia de fé e de obediencia considerar o
que é bom. mas de modo nenhum crêr sem a graça de Deus.» Cf.
W . Ward; Thc \Vish to believe : Dubois, La Raison suffit-elle
pour riller :1 la Foi ? in periodico Science Catholiq11e, aout 1895, p.
x11 e seg.
?
Petite et dahitur 1·ohi~; 411acrite et im•enietis; pnlsate e~
aperietur vnhis. !\fatt. VIT, í· .
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1 1 H. 'l. .'' As causas nwtiJias nu impdlentes, são
egualmente tres:
(A) os motivos de credihzlidadc são causa dispositiva do acto de fé, porque provando o facto da
revelação, nos certificamos de que Deus revelara
tal mysterio, e por isso dispõem ou indusem âo
seu <1ssentimcnto.
(8) A auctoridade infallivel da Egreja é a causa dÍréctiJJa do acto de fé, mas não t'· essencial ;
porquanto esta ·auctoridadc é a rcgrn proxima da
fé declarando-nos authchticarncntc quacs são as
v~rdades que devem crêr-sc; não é comtudo essencial porque, por outra parte, podemos ter conhecimento d'algumas verdades reveladas .
(C) Finalmente, a auclorida~e de DL~us revelm_ite e causa formal ou o verdadeiro motivo da fc;
pois quando já co.ns__ta pelos mo.ti vos de credibilidade ou por propostçao da Egre1a, que tal verdade
fôra revelada por Deus, só nos resta assentirmos a
ella em razão da auctoridade de Deus revelante.

Cornllario. -- D'aqui se dá a entender o
modo corno regularmente faz o acto de fé o adulto que ainda não abraçou.ª fé christã. Su1~pomos
que elk· c·"t<Í rectamentc disposto~ de ma_ncira que
C'Stá prcparndo para rcccher a \'crdade, amda mesmo oppc.sta ans prejuizos e {1s paixões; porque aliás
ser{1 diftki 1 cornprchender a forca dos argumentos.
(1) Primeiro q_ue tudo deve conhecer .natw·~l
mente a existencza de Deus e a sua JJeraczdade mi allivel, ou pelo raciocínio, considerand? os a~gu
mentos que se expõem nas Prelecç. Philosophzcas,
ou por outros meios naturacs, v. gr. pela auctoridadc dos paes ou de pessoa-. mais doutas que pro1 1 q.

pócm estas verdades. Para um tal conhecimento
basta per se o concurso natural de Deus.
(t) Depois deve investigar-se o facto de revelação, por meio da historia ou da critica, considerando os motivos da credibilidade que se expõem
no Tr. da Verd. Relig., principalmente os argumentos com ljllC se prova a divindade da missão
de Christo.
Para isto hasta lambem
se o concurso natural de Deus, posto que Deus possa ajudar n'este
esmdo, '-}Ucr o cnt<:ndirncnto quer a vontade, com
auxilio alem do natural; por isso é muito conveniente que frequentes vezes se implore o auxilio dt~
Deus.
ffcsta dupla consideração já poderü formar-se ·
j uizo speculatim da possibilidade e obrigação de
crêr: porquanto st• Deus infallivclmcnte vcraz rcvelcu certas vcrJadcs, somos obri?;ados a dar-lhe
o nosso assentimento. Um tal juízo in se é natural,
mas, sendo preparação prox.ima e positiva para o
mesmo acto de fé, as nossas faculdades são já de
facto auxiliadas por graça sobrenatural para a formar.
(C) A isto sncccdc o acto de.fé implícita ou o juízo pratico do entendimento que dá o seu assentimt:nto, J'um modo geral, a todas as verdades por
ellc reveladas, cm rasão da auctoridadc Jc Dew;
revelante. Este r verdadeiramente um ac.to de fé
sobrenatural, feito pelo entendimento sob o impcrio da vontade livre, excitando e cooperando a graça de Deus que illustra o entendimento e move a
vontade.
(•) '1lepois resta investigm· quaes são in specie
as verdades reveladas por Deus, para poderem crêrse explicitamente. E com cffcito uma das verdades
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manifestadas por Christo é a auctoridade infallivel
concedida á Egreja para propôr auctoritativamente as verdades que devem crêr-se : o assentimento
s?bre~atural a esta v~rdade é um acto de fé explicita feito pelo entendimento sob o imperio da vontade e influxo da graça. Feito isto, já será facil o
~ai:-1inh? para crêr explicitamente tudo o que a EgreJª mfalhvel proposer como de fé.

II. Modo porque o acto de fé pó de ser feito
por rudes e incredulos
E' de grande ponderação o saber de que modo
os homens pódem ser conduzidos ou reconduzidos
á fé. O methodo scientifico que póde ser usado com
os doutos é o mesmo que se ensina nos compendios de Theologia fundamental 1• Porém quando se
tracta de meninos rudes ou de incredulos dão-se
difficuldades especiaes, e por isso mesmo deve empregar-se um methodo especial.
1 20. 1.º Dos meninos e dos rudes 2 .
(A) Primeiro que tudo os meninos e os rudes,
quando são ainda simples e rectos, reconhecem de
hoamente a sua ignorancia ácerca da religião, sentem a necessidade d'uma auctoridade, e por isso
mesmo mostram-se preparados a crêr todas as coisas que seriamente são propostas por pessoas grav_es e honestas; a~ém. d'isso os que receberam o bapt1smo tem o habito mfuso da fé e recebem as graças actuaes com que mais facilmente pódem crêr;
l

Encontram um exemplo d'este methoào no 01"lisculo do

Card. Manning, que tem por titulo Religio viatoris.
2
Cf. Lefranc de Pompignan, Controverse pacifique sur la
foi des enfants (Migne, T. C. VI, 10701; Dechamps, Entretiens
sur la Dérnonstration cathol.,

1Ar

até os não baptisados, não carecem d'estas gra~
;as.
(8) Posto isto, os meninos e rudes pódem co1hecer primeiramente a existencia de Deus e a sua
reracidade perfeita, ou pelo raciocínio acornmodaio ao seu entendimento, ou ao menos pela aucto.ri:iade dos paes e do parocho.
(C) Além d'isto por meio do mesmo parocho
m dos paes, sabem que ha uma Sociedade religiosa
:lisp_ersa em todo ? orbe, que se chama Egreja ca~
holtca e que ensma todas as verdades religiosas
~u~ é necessario sabere?'1-se. Os simples admittem
~acilmente a sua auctondade: porque por um lado
rnturalmente estão desejosos de aprender a ver:l~de, e por outro lado reconhecem a sua ignoran:ia; basta por tanto que se lhes mostre que a Egre1a possue a maxima anctoridade, quer em rasão do
mmero, sciencia e sanctidade dos seus membros 1
:iuer em rasão da fecundidade inexhaurivel em to:lo o genero de bens. etc.; elles não hesitarão em
:onfiar inteiramente n'ella.
(O) Admittida a auctoridade, por assim dizer,
zwnana da Egreja, será facil vir-se a reconhecer a
;~a ~uctorid_ade divina e infallivel, porquanto esta
Egre1a.' que íallando humanamente,g_osa de tamanha
~ncto.ndade, att~sta que recebera de Deus ô poder
tnfalhvel de ensinar tudo aquillo que pertence á religião: sendo por tanto uma testemunha acima de
toda a excepção, e p'or outrc lado confirmando o testemunho, pelas suas obras, os rudes pódem racionalmente dar assentimento á sua auctoridade divina,__ e por isso crêr prudentemente tudo aquillo que
detme, em rasão da auctoridade de Deus revelante, do qual foi constituída interprete t,
1 Isto entendeu-o .Alallock, racionalista, quando escreve1,1 a

et denier Entretien.
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Dos incredulos. A LOn\'crsão dos incredulos, isto é, dos ·que perderam a fé, é obra diffü:il; mas deve cspecialmcnk attl·nder-sc ao que se
segue'·
.
·
(A) Antes da dzsp~1ta; .
_
(1) deve haver mais conh~1.1\~1 na oraçao do que
na arte dialcctica, porque a te e dom de Deus que
deve obter-se principalmente pelas suppfü:as ;
(•) a mansidão e a pacic_ncia são ubsulu_tamentc nccessarias, para que os 11Krcdulos se nao confirmem no mal pelas incrcpaçôcs duras ;
(C) deve investigar-se i.:ui~iadosamcntc o que
admitte o que nega, o ad,1crsano, para saber-se por
onde h~ de começar-se; pois seria inutil demonstrar
0 facto da revelação, se não admittissc primeiro a
existencia de Deus.
(8) Na propria disputa: .
(1) deve prepa,·ar-se o cammlw para a demo11stracão, manifestando o modo perverso de obrar dos
c°'ypheus da incredul[dade, os 9uacs, por um lado,
não querem dar credito aos mil~a::s de tcs~emu
nhos que faliam cm favor da rchg1au cathohca, e,
pot outro lado, admittcm tão facilmente, mesmo
sem prova sufficicntc~ o que contra a mesma se
diz, v . .gr., a<lmittem de boamente qul· o ~ornem
descende do macaco, e ao mesmo tempo JUigam
impossível o dogma c,atholic_o que cnsi?a que . os
homens des~endem d um so tronco ; mculcando
t 21 .

2.º

respeito da Egreja .:atholica a.s s~guint~s palavrns_ (Is _l .ifc. worth
XII, p. 304): «A pnm~1ra coisa que a Lgre1a exige de
nos ..; que a conheçamos, qm: ª· tixen:os com •>s nossos ol~os, que
•)uçamos as.suas palavra~, que mvcsuguemo~ os '~·us ,-a.mmho_s _ e
. s suas obras que exper1rnentcrnos o seu cspmto mtcnor; teno
isto diz : Podeis confiar na a:iinha f~? Em toda~ a~ co!sas ~evc!s
crêr em mim ; por isso vos digo qui: eu n.unca ~-· nt1_. 1 0Je1~ crer
~~sim cm mim ·: Ouvi, cont<_tr-vos-hca a mm.ha h1stnna •·.
.
1 Cf, Hurter: oh . ,-11 . vo!. 1. n. 14.' e -; eç: .

livin~, e.

1l f

rm.s certos principius geraes ~obre a insuftkien~ia Ja
rasão, principalmente nas coisas que se referem á
outra vida, sobre a impossibilidade moral de achar
um codigo completo de leis, sem a revelação~ mostrando quantas verdades ·nós admittimos fu11dadas
sobre o testemunho humallo, ainda mesm~ nas coisas humanas, e quão imprudentemente obram os
'JUC regeitam absolutamentc,scm investigação scientifica, tudo o testamunho favoravel <i religião christã.
(•) Em seguida, dt!l'em prupór-se algum motivo~·
de .:redibi/idade, mai~ <.lt,,;COmmodados a capaddaJc e tmgcnhu do aJn:rsario, havendo i..:uidado cm
não passar d'uma para outra questão, antes de se
illucidar a primeira : estes motivos devem investigar-se não só nos livros thcologicos mas tambcm nas
vidas dos que narraram a sua conversão para a fc
christã ou cathofü.:a 1 .
(C) Finalmente <i necessario remover as rai:res da
incredulidade; se a sua (a Usa fór a corrupção dos
costumes, dcYcm tnuer-sc â memoria .os dias da
inno\.'.enria e da paz, e deve accrescentar-sc que
com a grnça de Deus todos os obstaculos se pódem
vencer; se tf'ir a soberba l; pcrmittido appdlar para tantos varões doutos yue, depois da invcstigai,:ão ~uidadosa da verdade, abraçaram a fé catholica, e strcnuamcntc a defenderam; se for leviandade
de juízo, deve advertir-se que as coisas eternas devem ser seriamente consideradas, podendo nascer
do seu desprezo os maximos damnos ; se forem os
escandalos que tantas vezes não faltam entre catholicos e até sal'.crdotes, não se neguem, quando ha1
.
~:~rre, estas obras pód~m ler-se J . H . Newm.rn, . Apologia p1:0 "!ta sua; O. !lrowmo11, fhe convcrt : Baimm·J, L:i Fqi et
~cs \·1 ..:toiri.:s, Pari~ ; J" ed. 1877, et..·.
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ja a certeza de que os ha, mas expliquem-se pela
fragilidade human~, e oppon~a~1-se a elles os exe':11plos heroicos das virtudes exh1h1das por tantos chnstãos.
(C) Concluida a disputa:
.
.
(1) haja cautella de não t~pclhr (Olll demas1a~a
pressa os incrcdulos para a fc; porque a conversao
não é obra d'um dia, mas deve es1wrar-se com pacicnl.'.ia;
(ll no entretant.J, deve Íll(lJkar-se a nc(essidade da oração, para poderem ohtcr a grc.11,:a do Pae
das luzes; porque a fé e um dom de Deus inteira.:.
mente gratuito e não é fructo ~omcntc da argumentação.

Art. 111. Da• propriedade• do aoto de fé
São quatro as suas propriedades principaes :
~ liberdade,

finne:r.a, infallibilidade, obscuridade

I. Da firmeza da fé

1

A firmeza <la fé, de 4ue <.1qui se tracta, e
o estado da mente que adhcrc sem medo á verdade revelada cm rasáo Ja aultnridade infallivcl de
Deus. Oue a nossa fr dcYc ser lir111c 1 sabe-::.c, por-que e apoiada na mesma auctoridade de Deus, q~c
nem pode enganar-se nem enganar. Ma~ a l}Uestao
versa sobre se a fé é mais firme ou mais certa do
que a scicncia natural; e pa~a d~r uma resolução
recta tres coisas podem d1st111gutr-sc na (crteza :
claridade ou cxplendor que a certeza apresenta ao
entendimento, exclusão da duvida e finalmente a
mesma firme{a da adhesão. E na verdade, sob o
1 22.

- - 1 -Cf.
S. Thom., ·l . :! . q . ·h i.l K : S11.1rq, ili~1' . VI, sect.
Jisp. VJ; Kilber, cd . Mig11e, p. 570 ;;; ~e~ · ; M<1iid/.r. n . 594 .

respeito de c/are~a, .ª.fé e infe~ior ~ sciencia; porquanto alguns prmc1p1os da sc1enc1a _?ªt~ra!, v. gr.
«O todo é maior que a sua parte.»~ sao mtrmsecamente tão evidentes que logo brilham nas mentes
de todos ; pelo contrario os m~'sterios da fé, posto
que evidentemente criveis, 't·. gr. o mystc.~io da SS.
Trindade, permanecem obscuros para nos que somos via dores : "vêmos agora por um espelho cm
enygma)) 1.
_
•
•.
(a) Sob o respeito da ~.xclusau da duvida, a te e
a sciencia são cguacs, pois uma e outra excluem
inteiramente toda a duvida.
(C) Resta por ta~to examinar_se .ª fé supera a
sóencia sob o respeito de adhcsao tirmc.
.
123. Tliese: E' certo t{Utl o asHnflmt1nfo da /e é
i'1fttlramt1nle flrmt1; ti ' lf/als provavel 'fUtl t11lt1 mes1710 1 mais firm• que o asa11fimt1nfo dado ds ,,,,,...
dadt1s dt1 or~t1m natural, t1xc1pfuando comfudo as
yerdádH mt1faplr!fslcamt1nft1 nldt1nft1s.

Prova-se a r. ª parle.
(A) Escriplura.
~
(1) Porquanto exige-se nos crentes adhesao firme ém virtude d' estes e outros textos semelhantes :
((Saiba ccrtis~imamcntc, por tanto, toda a casa de
Israel que Deus fez Senhor e Ch.risto a este Jesus,
que vós crucificastes,,:!; "se ~rês de todo o co~a
ção, é liciton :i; por quanto, crer de todo o coraçao,
é crêr firmissimamentc.
(a) Além d'isto toda a. hcsitaç~o e duvida é reprovada: <tE exprobou a mcrcduhdadc e dureza d<.:
1 24.

1

Videmu~

nunc per speculum in aenigmatc . I Cor . Xlll,

1

:! ·
z Certissime s..:iat ergo 01nnis domus isri.lcl quia ct Do1!11 num eum, ct Christum fccit Deus, hun..: k~um, quem \'O:; .:ructti ·
xi stis. Act . II, 36 .
.
., .
J
Si credis ex toto corde, ltcct . .1d. VIH, .>t•.
Tlieolo6ia Dot;matiça-VoJ. ~.·
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coração, porque não creram n'aquelle, que o viram
resuscitadoii 1.
(G) Finalmente, a rasão porque se requer esta
adhesão firme, declara-se nas seguintes palavras :
cc Se nós acceitamos o testemunho dos homens, maior
é o testemunho de Deus)) 2; d'onde se collige que a
fê que se apoifi no testemunho de Deus, apresenta
maior certeza do que o testemunho humano. ·
(8) Trad. O Cone. Vatic. diz : <e Somos obrigados a prestar a Deus um obsequio pleno do entendimento e da vontadeii 3 ; e accrescenta : «apoiase em fundamento firmissimo a fé que professamii 4
(os catholicos); (acima nn. 1, 6).
1 25 . Prova-se a 2. ª parte; o assentimento da
fé é geralmente mais firme do que o assentimento
scientifico, por dois princípios :
. (a) pelo mesmo motivo da fé; porque o seu motivo é a auctoridade de Deus revelante ; mas repugna mais que seja falso o que cahe sob o testemu.:.
nho de Deus, do que aquillo que é conhecido pela
nossa rasão ;
(b) pelo imperio da vontade e forças da graça;
porque a vontade elevada pela graça, pôde imperar e auxiliar a adhesão firme, áCÍma de tudo, ás
verdades reveladas : porque a graça apresenta novas forças ás nossas faculdades, por meio das quaes
pódem adherir mais firmemente ao seu objecto; por
isso foi condemnada por Innocencio XI a seguinte
proposição: «A vontade não póde fazer com que
1 Et exprobavit incredulitatem eorum et duritia m cordis,
quia iis qui v1derant eum resurrexisse, non crediderunt. J1'Iarc.
XVI, 14, cf. Luc. XXVI, 25.
2 Si testimonium hominum accipimus, testímoníum Dei ma-jus est. 1 Joa. V, 9.
3 P/enum rev*lanti Deo intellectus et voluntatis obsequium
praestare tenemur.
·
ti
Firmfssimo niti fundamento fidem lluam profitentur,

n

5

o assentimento á fé seja em si mesmo mais firme
do qu~ merece o pezo das rasões que impellem ao
assentimento)) 1• (Den{_. n. 1036). Comtudo adverte com rasão Kilber (1. e. p. 576), que o assentimento da fé não é mais firme, ainda mesmo da parte da adhesão, que o assentimento dado ás verdades metaphysicas; por quanto, na verdade metaphysicamente evidente, o intellecto pára e d~scança
1mmovelmente .
126. Nem se diga que a nossa fé não é mais
certa do que os motivos de credibilidade, que apresent~m sómente ~u~~ certeza moral; porquanto os.
motivos de cred1bihdade são sómente meio~ com
que. conhecemos que Deus nos fallara; porém o
motivo porque cremos é a mesma auctoridade de
Deus que dá a certeza absoluta .
Isto declara-se por uma comparação: Se uma
pessoa subir por uma escada ao tecto d'uma casa,
achar-se-ha n'um fundamento mais solido do qu~
a mesma escada; assim tambem, quando, por meio
:los motivos decredibilidade, attingimos a verdade
que foi revelada pelo mesmo Deus, abraçamol-a em
·asão da auctoridade de Deus, quese apóia em funfamento mais firme do que os motivos de credibiidade.
Por outro lado, considerada a providencia de
~cus, podemos attingir maior certeza do que a que
1irectamente se fornece pelos motivos de credibii_dade, isto é, com o seguinte argumento: é imposav_el_ gue Deus v~rdadeiro e sabia permitta que uma
·chg1ao falsa se1a proposta á fé dos homens com
notivós de credibilidade que possam produzir cer~
eza fl1_?_~_~; pois se .tal permittira, por isso mesmo
1
.
_Yoluntas non potest efficere ut assensus fidei in seipso sit
na1;1 s hrnrn s q11a111 merén tur ponclus rationum nd asse nsum imwllc1111~1111.
- '
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nos enganaria n'uma coisa respeitante á eterna salvacão · mas os mysterios da nossa fé v. gr., a En,
'
carnação e Redempção, são-nos propostbs para os
crermos com motivos de credibilidade que pódem
causar tal certeza. Logo, attenta a providencia de
Deus, é impossivel que os mysterios sejam falsos.
II. Da infallibilidade da fé

1

1

uI
f

127. 1 .º A infallibilidade da fé consiste na connexão necessaria do assentimento com a verdade,
de maneira que uma coisa falsa não pode estar sujeita á fé. Esta infallibilida~e d~?uz-se da cer~eza
da fé mas prova-se de mais d isso pelo segumte
argrn~ento: se alguma coisa falsa podesse estar
sujeita á fé, isto succederia, ou porque Deus pó~e
revelar a falsidade, ou porque o homem pode crer
com verdadeira fé, o que julga revelado, não o sendo; mas nenhuma d' estas coisas se pode dizer. Não
se pode affirmar a primeira, porquanto, seja o que
fôr a respeito do que dizetJ? alguns poucos t?eologos, Deus nem póde mentir nem dizer fals1dad~ :
((Deus não é, como o homem, capaz de mentir,
nem muda como o filho do homem )) 2 ; Não a segunda~· confessamos na verdade que ~lguma coisa
pôde crêr-se que de modo n~nhum fo.1 revelado, v.
gr., poderia alguem crêr por 1gnorancia que ª.agua
benta é um sacramento; porém um tal assentimento não seria acto de fé, mas assentimento · meramente natural; por quanto para um genuino act.o
de fé, requer-se assentimento apoiado na auctondade de Deus; mas no caso de que se tracta, o as-

1

1

i

i

1

Cf.- S. Thomar, 2. 2. q. 1, a. 3; Lugo, disp. IV; Salmantic. disp. II; Afa:;ella, '.1· 617 e seg.
.
,.
2 Non est Deus qu as1 homo, ut ment1atm· 1 neç ut tilm~ 110rnini~ u~ ffil!tetu !". Nu m. xxm, I~.

-- 1

\

I

17 :

sentimento dado ao erro não se apoia certamente
na auctoridade de Deus que nunca revelou um tal
erro; logo é um assentimento fundado n'um mero
juízo, mas não um acto de fé.
128. 2.º Coi-olario:
(a) O que dá o seu assentimento por ignorancia a uma proposição falsa, que se persuade fôra
revelada, não pecca, mas segundo a opinião commum, faz uma obra digna de premio, em rasão da
sua disposição pia : porque Deus vê o coração.
(bl Aquelle que negasse uma proposição que
julga ser revelada, apesar de o não ser, seria heretico effectivamente e no fôro interno, porque por
esse facto negaria a auctoridade de Deus revelante .
III. Da obscuridade da F é
129.

r.º Estado da questão.

(a) Confessam todos os theologos que a fé é obscura, em rasão do motivo, por isso que o motivo da
fé não é a evidencia intrínseca da coisa, mas unicamente a auctoridade de Deus; mas a auctoridade
de Deus manifesta, na verdade, a evidencia da coisa,
mas não explica a sua rasão intrínseca, e por isso
não a torna clara á nossa mente.
(b) Confessam todos, em segundo logar, que a
fé é geralmente obscura em rasão do objecto, porque principalmente as verdades reveladas são myst~rios que supéram inteiramente o alcance da rasão.
(C) Mas agita-se com grande ardor entre os theologos a questão, se o objecto da fé é necessariamente obscuro, ou, por outras palavras, se a verdade
y_uc é naturalmente evidente, pôde simultaneamenll' ser objccto de fé.
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bO ACTO DE FÉ
1 3u.

os seus discipulos e até
mesmo os mais distinctos Scotistas ensinam que o
acto de fé não póde dar-se no mesmo sujeito, juntamente com o acto de sciencia, áccrrn da verdade
naturaimentc conhecida 1 \' • gr. , por exemplo a
existcncia de Deus; podemos, dizem, admittir aquella verdade, quer cm rasão Ja evidencia, quer cm
rasão da auctoridade de Deus; porém um tal acto
não é um acto de fé; porque segundo S. Paulo, a
fé versa essencialmente sobre coisas non apparentes: «A fé t'. a substancia das coisas qlle se esperam,
argumento da-; coisas que não apparcccm" 2 . rRebr.
XI, 1 ); mas as coisas demonstradas com evidencia
natural são coisas que apparc1.:em: logo a fé não
póde versar sobre coisas evidentes
(b) Além d'isso o acto de fo dcvl" ser essencialmente livre; mas o acto com que assentimos á verdade intrinsecamente evidente nfto é liHc, por isso gue com a evidcnóa obriga o nosso intellccto
ao assentimento; logo .
13 1. 3.'' Suarei_, porém, ..:om muitos thcologos,
principalmente modernos, ensina que pode dar-se
o acto de fé sobre uma verdade que é naturalmente evidente, comtanto que se dê o assentimento, não
em razão da evidencia da coisa, mas cm razão da
auctoridadc de Deus ;
:!."

S. J"lwma\

l.

1 Defenderam cxcellcntemence a scntcnca dos Thomistas,
entre outros, além ,{e S . Thom. (z. 2. '1· 1, à 4-~), Gonet, Cly~
peus, de Fidel.. disf?. 1, art. S:fi; Salma11t ict·n~t·s. de Fide, disp .
UI. duh. z.; 11erth1er, de Loc1s theolog ., n . ·'º4 e scg . ; defenderam porém a sentença opposta ~um·e:;, de Fide, disp . Ili, sect; 8,
]Vfanella, 638 e seg.; R. F. Chtrke, On the ohscurity of Fanh;
ap·. American. Cath. Quart. Rev., july 18q3, p. 481 e seg. Concedem todavia a maior parte dos Thomistas "que o habito da sciencia
no homem mortal pódem dar-se juntamente com o habito da/é,
assim como o habito de je póde estar juntamente com o acto da
sciencia ou o acto da fé com o habito da sciencia.
?
Fide;, est sperandarum substantia rerum ; urgumentum
non apparentium . Hebr. XI, r.

(l) porquanto, segundo S. Paulo, 1 devemos crêr
na existencia de Deus e na sua providencia : «E'
necessario que o que se aproxima de Deus, creia
que elle existe, e que é remunerador para os que 0
buscamll;2 mas estas duas verdades são naturalmente evidentes; logo.
Porém os Thomistas respondem que aqui se
tracta de Deus, cmquanto é auctor da ordem sobrenatural, cuja verdade não é percebida pela razão natural.
(t) Não repugna que o homem dê assentimento á verdade evidente, quer em razão da sua evidencia intrinscca, quer em razão da auctoridade de
Deus, mas o primeiro acto será acto de sciencia ;
porém o segundo será acto de fé; logo.
Porém os Thomistas negam a segunda parte
da menor; porque o assentimento scientirico e o
assentimento de fé sfio contradictoriamente oppostos, sendo o primeiro daro, porem o segundo ne(essariamente obscurn; logo o assentimento á verdade evidentemente conhecida, não será acto de fé .
132. Ambas as opiniões são provaveis, 3 e podem acceitar-sc estas verdades na praxe, quer em
razão da sua evidencia, quer em razão da auctoridade de Deus; depois, porem, deixa entregue
Hebr. XI, 1;.
Crederc cnirn oportct acccdentem ad Deum, quia est, et
inquirentibus se remuuerator site
J
Affirmam alguns que depois do Cone. Vaticano, a ·opinião
thomistica difficilmente pode defender-se,tendo sido alli propostas
a n"Jssa fé, as verdades sobre e existencia de Deus e attrihutos, que
podem ser conhecidas pela luz natural da razão. Mas sem fundamento : pois d'aqui sómente se segue que estas verdades devem
~er acei.t~s por to~os, _ma~ de maneira nen~uma que aquelles ~~e
Já adqumram a sc1encia d estas verdades, sao obrigados a em1tttr
um acto esP.ecial de fü a respeito d'ellas,distincto do acto da adhesão scient1fica. Cf. Vacant, n. 758.
1

?
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ao divino juizo a questão se tal as-.cntimcnto l' ou
não acto de f c' .
IV. Da liberdade da fé

1

.
-~·:1~ vista do que fü.:~a dicto acima ( 1 1 5), o acto
de íe e, na verdade, feno pelo entcnJímcnto mas
imperado pela vontade, e por este lado é livre quer
quanto ao exercicio, emquanto podemos afastar a
nossa :.Htenção do objccto que deve a~r-sc, quer
quanto áspecificação, emquanto podemos fazer um
acto contrario, duvidando ou negando.
133. 1." E~ de fé que o acto de fe e verdadeiramente livre) segundo o Vaticano: :e Se alguem disser que o assentimento á fé christã não é livre mas
é produsido necessariamente pelos argumentos da
razão humana ... seja anathema.n ~ (can. 5.)
1 34. (A) A Escriplura.
·
. (8) Por9uanto .é acto livre o que cahc sob prece1~0 e se JUl~a digno de premio ou pena; mas é
ass~m a r~spelto do, acto de fé : « Aqucllc que crêr
e for bapt1sado sera salvo; porem aqucllc que não
crêr será condcmnadol); J
(t) além d'isto, feita a prégação do Evan~clho. uns
crêem e outros não crêem : cc Tendo ohrado ta.ntos
signacs cm presença d'ellcs, não criam n'cllc ou. do porem foliar na rcsurrciçcío dos mortos,
' alvrn
guns na verdade riam-se. . . outros porém adhe. d
'
r~~---~~-dJa, creram>); 4 ora isto suppôc, na verda1
.
Cf. Suare;, ~isp. VI, sect. ti ; L11go. tlisp. X ; Salmantic.
d1sp. V; Manel/a, n. t>56 e seg.; Bouquil/on, n. 75 e seg.· Pesch
n. 13~ e ~~g. ;, V'!can~, n. 6o8 e seg. ;. Did_io~, n ·:i 16 e scg '.
'

S1 quis d1xern assensum fide1 christianac non esse liberum
ratioi:iis necessa:io produci. . .
'
qu1 .cred1dent et b:iptizatus fuent, salvus erit; qui vero
non c~ed1dent, cond~mnabitur. A/are. XVI, 16; cf. Rom. IV, 3.
.
' Cum aut~m tanta signa fecisset coram eis, non credebant
m eum; cum aud1ssem antem rcsurrectioncm mortnorum quidam

sed

-

a~gume!Jtis h~ma.nae

l:l 1

de, que são livres, e tanto mais que os crentes
ernm louvados, ao passo que os incredulos eram
reprehendidos. 1
1 35. (B) Ras. theol. O acto de fé é livre por
Jois principios :
.
_
(1) porque ~1<_>dcmos ..:onsH..lcrar ou n~o os ~~o
tivos de aedib1hdadc com que se torna !..:Onhec1do
o facto da revelação: porquanto, segundo o que fica dicto. (n. 1 1 5) crêr e o assentimento dado por
imperio ·da vontade, e se a vontade ~ão ordenar
ao entendimento que attenda aos motivos ?acredibilidade, o assentimento não pod~ ser rac1~nal;
· (t) porque, ainda mesmo depois ?a cons~dera
cão dos motivos, podemos dar assentimento a verdade revelada ou não; porquanto, posto que certa.mente criPel não é comtudo intrinsecamente evz- do
' o é cxtrinse1.:ame1~tc, e~ .raz.ao
dente, mas só
testemunho de Deus; mas só a ev1denc1a mtrmseca
pode obrigar o assentimento do inte~lecto ! logo._
1 36. 2." Corollarios: (1) Por aqrn se vt: a razao
porque muitos não crêem, ainda .que se lhes .P~C:
ponham sufficicntemente os motivos de cred1~1~1dadc; porquanto para crêr, não b~sta a pr.opos!ç~o
da verdade, mas requer-se alem d isso a d1spos1ç~o
n~cta da vontade e do coração ou algum desc10
piedoso de crcr 1 pelo q~ial alguem sej~ mais effica1:mentc indusido a considerar os motivos de credibilidade e seja suavemente impellido ª. c~êr as verdades reveladas; porque aliás os pre1mzo~, a soberba o horror da difficuldade e outras 1.:01sas as'
~ 2.
sim, retardam
os homens de crer
·ui de~ irridebant . . . quidam vero vi ri, adhaerentes ei, crediderunt.
Joa. XII, 37; Act. XVII, 32-34.
.,
1 A.poc. li, 19: Isa. LXV, 1-.i._
.

i
cr. ll-'ard, The wish to hehe\•e: Ulle-Lapr1111e, De la Certitt1dt' moralc, e. VII, 34R-37li .
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.
· / · ,•J E'- por isso
m~smo
. •. _
todos egual porém
·
. ~uc a 1c nao

bo AC-10 llF. f'f.

, ·~,.. (lli\

.
e em
mamente d~s disposf ~oe~u~ dpcrfeiçao depende maxi• <::
mentar-sc no mesmo
.:s . a vontade
. , e po de auglos diziam a Christo. s<~~elt~; por isso os Apostosa fé,, . i Realmente .
en ?r, augme~t?e a nosgraça da illustracã; o ~~e11dm1e1110. au~1hado ~ela
mente nos moth;os
cr:d!;~~~tr~r
mais perfe1ta1
verdades reveladas
JJ t
e nas mesmas
roborada pela graç'apodr o~ltr~ lad_o" 11011/ade, cor.
a msp1raçao
d dh ·
mais firmemente ás vcrd d
· po e a er1r
n·iz, por tanto . muitoa bes reveladas
ç · ' ··
go pode dizer-s ~
em · · T!zmnar: í! <1 Lomodo d
de que cm ~Igu_e111 a fé é maior d'um
· ' a parte o entendzme111
' .
certeza e firmeza. e d'
. ºJcm razao da maior
, ,
out10 mod 0 d
razão da maior pi-· omptíd. , _a vontade, em
ça . .,
ao, t 1t\ 0 ~é.IO ou confian-

'd:

ª ('

APt. IV. Do •ujelto d• fé

s

. Por sujeito da fr cnknd
.
cmutir o acto àe fé A
.- emos os que p0Je111
· questao pode .0 ·d
com rclacão áquclles ,1 L
_
l. ns1 erar-se
..·
: , le cstao 110 lt•rmo . .
..
1aç.10
aos homens vzadores.
e L:Om l e1.

º

n·. aque/les que cstãu 110 lermo

r 38. tA) Os anjos e os hem ,
.
tem acto d,, (e pronria
d~ventu_rados não emzt1
.
'"
as coisas
que vêem rclarameu e1 1/o' pelo menos sovre
. .. ·-- - - men e no Verbo. E' certo.
Domme,
.
adauge nobis fidem L
Potcst ergo fides in ali uo dÍci uc. _XVII, 5.
mtellectus, propter majorem ce~titmi" maior. uni;i modo xe parte
~o ~:.: parte vo/untatis, propter majo:;em ct fir~11:u_cm; alio mom Promptnudinem, seu devononem vel confidenuam . 2 . 2 .
.
J Cf. Suare;. disp. Vil
~· -.6' a. 4· .
3
d1sp. VIII.
.
's. :i , Lugo, dtsp. XVII; Salmant.

.

.,'
-

{8) Diz S. Paulo: 1< Em parte conhecemos, e em
parte prophetisamos; mas quando vier o que é perfeito, (isto é, a visão beatifica), abol_ido será o que
e em parte.>) 1
Por estas palavras se entende que a fé é alguma coisa de imperfeito com relação á visão beatifica, e por clla se deve tornar vão; o que se confirma pelas seguintes palavras : "Agora vêmos por
um espelho em inigma, mas então veremos face a
face ... 2 ( 12) .
(b) Razão. A fo e fundada no testemunho de
Deus; mas os anjos e bcmavcnturados já não tem
precisão de crl!r cm razão da auctoridade de Deus,
vendo já tudo claramente ; logo a fé já não existe
no cen, mas a visão beatifica suppre o seu logar.
·139. (B) As almas detidas nn Purgatorio co11servam o habito da .fe, e podem fai_em aclos de fé,
posto que não sejam meritorios .
1,8) Fstas almas são capazc!-t Jc fé, achando-se,
por um lado cm cs ta<lo de graça, e por outro, não
vendo a Deus face a fa1.:c; logo nada as impede que
emittam actos de fé .
(a) Comtudo aquella fé não L; mcritoria; por isso
que a faculdade de merecer termina no acto de
morrer, corno se dcdara no Tr. da Graça, n. 186.
140. Os demonios e os condemnados não podem
emittir um acto de fé propriamente dito ou sobren aturai. Porquanto o acto de fé sobrenatural não pode ser emittidó senão sob o influxo da graça actual
e pela moção pia da vontade; mas os demonios já
não recebem mais a graça nem são capazes de af. ·-

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

1 Ex parle cognoscimus e t ex parte prophctamus; quum
autem vcnerit quod perfectum est (i . e. visio beatifica), cvacuabitur quod ex parte est. I Cor. XIII, 0-10.
?
V idemus nunc per spec11lutÍ1 in aeni~rnate, tunc autem fa ciem .
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rio

fectos piedosoi; · Jogo ,·a· n · ' e po ·
ao_ podem ma'is crer sob renaturalmcntc
'
r
isso
nao mant cem
. . a iacu
" ld ade ou o habito da • · .
1c'
portanto ' •se cr~cem e tremem,• como diz .::i.
C'
7'1 •
nuago
t cst· ~- .
~:orno que l'.oacta rs Th •) ·' ' . a e e natural e é
.
. - · 2. 4· 5. a . :l. )
A

.:.! • "

Dos home11s via dores

Os homens que vivem na . . ..
ou peccadorcs . 1\;·ão ha duvid tc1 r.1 sHo, ou Jllstos
justos tecm a fc; send<) ,·m
.ª 11c11huma que os
·sem ella; é tambcm
'·
poss
1 • •1
fora de.. ,\e agra d.ar n Deus
inflei'> carecem do habito d f ~o.ntrovcrs1a que os
lavra o indica. Portanto
a r, l_omo a mesma paa quest<.10 · ·
d
·
se quanto aos peccadores e a : , s.< > po e agitar. ) -8.
• Os llt:re/l'\'
r41. (A. _,ros peccadorg
a I• •.
/é, ou, por outras palcrvras s Pjé e JICar o habilo~•
perda t3a caridat3e e ua gr;
ntf_o s• pt1r~e P•la
E' de fé, segundo o Ti·. ça s.antiflcanh.
t tdentmo (scss. VI c 28)·
" e. .~e a Jguem d.1sser que
d.d
·
' ·
·
do, tambem sempre e ~f~~l~ ª grnç<1 pelo peccafé, ou que a fé
~ ti ,
_ a~eamen te se perde a
' que ca nao e verdad . . . f, .
sar de não ser viva sei·a anath,
,eira e, ape- vae d.mgida
· · ' cont ' . . ema · " :;i F sta ~·ond emnaçao
1.em cllcs que só a fé p;~ .º.s !)~~~~stt1nlcs; pois di1
a fé está especialmente co~i1~~~ ~1...ir. e por .1~so que
de maneira que nerdi"d,l a , .d odm a JUsttficação,
•
' ic
< e Lélr! U C
' •
• fi
çao, por isso mesmo se perde t·;
dou a. Just1 catificante.
e ver aderra e san142. Prov (1) s R
l
.
caridade, di·z ·
· au o, discorrendo sobre a
estas palavras
s·'
fé de maneira
: '(' e eu tiver ·toda a
que transporte montanha s, porem se

ª

ª

1

J ·

ª

1

Jac. li, 18.
Si _q'-!is dixerit amiss:1 er
•
..
semper am1tt1, aut fidem qm1e ~e pc ... catum grana simul et fidem
~·et non sit 1·i1":1.
maner, non es~e vernm lidem, li•

2

ACTO DE F(

não tiver i.:Uridadc, nada sou n; 1 mas estas palavras
suppõem manifestamente que a fé pode existir sem
a caridade.
Do mesmo modo diz S. Thiago: "t «Que aproveitará, meus irmãos, o dizer alguem que tem fé
se não tiver atiras i1 » pois aqui se suppõc que a fC
sem obras, e por isso mesmo sem caridade e a graça, pode existir. 'J'em se diga que a fé sem obras é
mo1·ta, segundo o que ellc mesmo diz (26), e que
por isso não é verdadeira fé ; porquanto Thiago
diz que a fé é morta por não ser informada pela
caridade. que é a vida da alma; porém isto não
impede que a fé, separada da caridade, seja verdadeira fé, posto que imperfeita ; porque a caridade
não é a forma essencial da fé, mas sómente accidental, de maneira que pode existir vcrdadei~ fé,
sem estar unida á caridade. (Cf. S : Th. 2. :i. q. 4,
a. 4 ad 2.)
143. (a) A Ra\áo da nossa asserção deve irprocurar-se á vontade de Deus 1 que, por motivo da
sua miscricordia, não quiz que pelo peccado mortal se destruisse todo o ediíicio espiritual, afim de
que, ficando a virtude Ja fé, os pcccadores mais
fudlmentc podcsscm converter-se. Pode comtudo
accrescentar-sc um argumento muito provavcl : o
pcccado mortal, ex se, não é contrario á fé, mas á
caridade, nem dcstroe o seu objecto formal, que e
a auctoridadc de Deus revelante. Mas os habitos
não são destruídos senão por actos que lhes são
contrarios, e que tiram o seu objccto formal; v. gr.
a virtude da castidade não se tira pelo pcccado da
ira, mas só por actos de luxuria .
1
Si habucro onmem fült!m ita ut montes transferam, .:ariÚitem autem non habucro, nihil sum. J Cor. XIII, 2.
2 Quid prodcrit, frutres mei, si fidcm quis dicat se habere 1
opera autcm non h;ibcat : Jac. II, 14.
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CAPITULO II

144. (8) O habito da fé é destruido pelo peccado da heresia formal) mas não pelo peccado da heresia material. E' certo; a hereria é formal quando
alguem scientemente nega a verdade revelada ou a
põe em duvida; é material) quando de boa fé ou
por ignorancia se regeita verdade revelada, isto é,
por aquelle que não sabe que é revelada.
145. A primeira parte consta de S. Paulo que
diz: ccRepellindo alguns esta (fé) naufragaram na
fé: do numero d' estes é Hymeu e Alexandre)) 1. Por
isso argumentamos assim: Os herejes de que se
· tracta negavam um artigo de fé, a saber: a resurreição da carne; mas todavia diz-se que perderam
inteiramente a fé: <ccirca .fidern naiifragaverunb;
logo.
(b) A mesma coisa consta tambem do Tridentino 2, onde se declara que se perde a fé pela infidelidade: porém a palavra infidelidade, como se vê,
quer do uso de fallar no tempo do Concilio Tridentino, quer do contexto, indica d'um modo geral
todo o peccado que vae directamente contra a fé,
quer seja heresia, quer apostasia.
(G) A rasão prova isto mesmo: porquanto faz
desapparecer a fé tudo aquillo que destroe o objecto formal ou o motivo da mesma fé: mas é isto
o que se dá com a heresia ; porque aquelle que
nega uma verdade, que é de fé, nega por isso mesmo a auctoridade de Deus revelante, que é o motivo da fé; logo. (S. Thom. 2. 2. q. 5. a. 3).
146. Prova-se a segunda parte contra alguns

1

i27

auctores catholicos que affirmam que a fé se perde tambem pela heresia material :1.
(a) Por consenso unanime dos th_eologos,_ que
semdistincção alguma de escolas assim o ensinam·
unanimemente; ouçamos a um d'elles, Suare{_: «A
infidelidade positiva deve subdistinguir-se em material ou excusavel de culpa, e formal ou cu~pavel ;
a. primeira dá-se n'aquelle que_ tendo r~ce?ido a!guma vez o habito da fé, yor, 1g~oranc1a mvenc:vel versa em erros contranos a fe ; por quanto pode na verdade chamar-se por este motivo material•
mente infiel; todavia nunca poderá ser privad? ~a
fé que já teve só por aquella infidelidade (maten~l) 2 ;
e accrescenta: cclsto é certo e fóra de controversia. n
(De Grat., l. XI, c. 7, 3-4) ·
. . .·
(b) Rasã,o theol. O estado de graça e a jortwt i
a fé não póde perder-se senão pelo peccado mortal · e até mesmo a fé se não destroe por ·qualquer
culpa contra a fé, mas sómente por culpa ~eliberada
e pertinaz_, por força da 9ual fiq~e de:tru.ido o motivo da fé· mas a heresia material nao e peccado
)
.
d
mortal incorrendo-se n'ella sem conhecimento a
parte do entendimento, e por isso sem livre consentimento da vontade, nem se negando por ella a
auctoridade de Deus revelante; logo.
.
Realmente Deus obraria injustamente se privasse do habi;o da fé os que seguissem o dictame
da sua consciencia e estão preparados a crêr todas
1 Cf. Müller, ob. cit. p. 180 e n'outros Jogare~; Brownson,
oh. cit. p. 572 e seg ·
.
· 1
.
~. lnfidelitas positiva subdistmguenda e~t m ma~ena em_, seu
c\,:usabi.lem a culpâ et formaleil!, seu cul,Pab1le_m ;. pno~ est_ m .eo
qui cum reciperit aÍiquando hab1tum fide1, per ign<?rant1a_m mvmcibl!cm in erroribus fidei contrariis ~e~satur i nam ~lle qmdem
tcst hac ratione dici infidelis matenal~t;r, ml~ilommus tat:?efind 1 /~
1111mq11am poterit priPari jide Jam habita per iliam solam t~ e 1f ,11'1•111 (se . matcrialcm).

I?t

Quam. (fidem) quidam reppellentes, circa fidem naujragaPerun;: ex 9mbus . ~s~ H~manaeus _et Alexander. I Tim., I, 19 .
. Trident. sess. \I, cap. 1J.
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aquellas coisas que lhes constar lJlie foram reveladas.
147. Por isso deve egualmentc regeitar"-se o
que diz Brownson, a saber : que o habito da fé pode ser destruído só pela omissão do acto de fé 1; por
isso que uma tal omissão não tira a fé, senão quando nasce d'uma duvida positiva e culpavel contra
a fé; porém se nascer sómente de negligencia ou
de respeito humano, ou para tam bem qualquer não
ser obrigado a viver christãmentc, pódc ser peccado mais ou menos grave segundo as varias circumstancias, mas não é peccado contra a fé, nem
destroe a virtude da fo (.lvianella, n. iJ2).
1 Brownson's Works, vol. V, p . :iií.

•

APPENDICE
Do Dablto entre ate earasto ·
qx. /:'si ado da queslâu : Antes de terminar este
Tractado da Fé, jul~amos conveniente cxpôr rectamentc as rclaçcícs mutuas entre a fé e a rasáo para podermos evitar n'csta matcria os dois escolhos, o Fideismo
que attenua nimiamente as forças da rasáo, e o Raciolismo 1.JUC, pelo contrario, enaltece mais do que é justo a
sua força ; u que faremos explicando os decretos do
J·.itic:.1110 sobre a Fé e a Rasão (acrnM n. 7-12.)
141) (AJ l) /.'ideismo , de que é affin o Trndiciona lísmo,~ foi o erro d'alguns catholicos que ensinaram que
a rasão htm1ana si) por si é impotcn~e para att ngir a~
verdades de ordem 111111·.1/, ainda mesmo natttracs, e
que a sua i11capacidadc deve ser substituída pela fd oli
pela ir.rdiq'<iu, quer divina quer humana'·
Este erro, que é largamente C\posto e refutado nas
/'relccçâcs />hi/nsophfr,1s. foi condcmnado, querpela Sa' En,·ontrar;is e>ta questão mais laq;amente dc~cnvolvida
cm Perro11e, De lo.: . the o l . , part. Ili, Fnmrdin, oh . .:it., de 1-fobit. rat. hum. ad lidem; Majíella, ob . .:ir.,.1m6-107!:1; Ch,rstc/,
l>e la raison humainc; Hettiiwe1·, Apo lo~ic dcs Christenthums, t.
\ .:. XIX-XX; Jlig . .Uir . , Harmonia cntrl' L1 Cicn.:ia ~. la Fc,
1>I.~\ Rc1-ic11• Dublin jan . •~x'.'• r . X7 .
.
2
Os rrin.::ipaes defensores do F1Jei.m w foram Pedro [>.
1f11ct, bispo Abrincense (1z21), e B.111tai11 ( 1867); defenderam po rem o tradicionalismo de lio11,1fd ( d40), flhaghs ( 1875 ). Os Proteslm1tes defenderam por muito temro erros semelhantes, ensinando que a rasão humana fora por ta arte obscurecida pelo peccaJo, que, sem a luz da fé, não podia (Onhecer a Deus. Porem hoje pelo .:ontrario muitos foram lahir no Semi-Racionalismo.

Theologia Dogmatica-Vol. 3.•
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g_rada <:;ongregação do Index, 9uer principalmente pelo
C. Vaticano (De Deo 11110, n. 8 e scg. ), e hoje não conta n.enhum d~fenso~ ; passai-o-hemos, portanto, em silencio, advertindo somente que todas as chagas abertas
pelos Catholicos na _rasão, attingem a propria fé, que se
funda na rasão.
! So. (8) 9 Racionalismo é o erro dos que tem a
~asao por unica .norm.a d? verdadeiro e do falso e por
isso mesmo ri:genam mte1ramente a fé, quer como contraria á rasão quer, ao menos, como inutil e carecendo
d.e fundamento racional 1• Existem hoje trcs formas princ1paes.
(1) O Smzi-1·,tcionalismo ou Racio11<1/ismo theo/ogico
ljlle conhece alguma revelação confusa, mas só com o
fim de melhor se exporem algumas verdades de ordem
natural, de. maneira _que na Escriptura sr) se deve conservar aquillo que e consentanell com a rasão: eis a
d?utrin~ geral dos. Unitarios _e. até. Protestantes que se
dizem liberaes; sena comtudo miusuça <tttribuir este erro
a todos.os pr?testantes; porquanto, apesar do seu systema
c?nduzir logicamente ao .(tacionalismo, muitos regeitam
ainda aquella consequcncia.
. D'estes erros não se afastaram bastante os Hermesia11os, ou os discipulos de Hermes, philo~opho allemã~
( 1831 ), qu~ affirmara~ que os mystcrios da fé pódem
ser entendidos e explicados p~la rasão convenientemente cul~ivada ; quasi_ o me~mo ensinou Grú1l!ic1·, ( 1863)
que foi lente de ph1losoph1a cm Vienna de Austria 2.
lb) O raáonalismo hiblit.·o, •1uc tcrn os livros ságraJo_s ".Orno ui:ia o_bra _me~·am~nrc humana, e pu1· isso reg~aa a sua mspiraç;.io a pru!n, rcpcllc tudo o que ha
ri cll~s de s?brcnatural ou miraculoso, ou se cxforça por
cxplrcal-o d um modo natural ; todavia reconhece como
optima a et~ica christã nos seus principacs fundamentos ~ a Chrtsto como exemplar perfeitíssimo de todas
3s \'Jrtudes.
(e) O 1·acio11alismo philosophico, ou u /Je1smo, o qual,
1

A origem do racionalismo e as suas varias liírmas desendeira Re!ig. n. 26 e seg .
2
Os P .::dres do Vatic.uro quizer;'lm combater e~3cs erros
,·,,mn con~ta d?~ Açt. Cmrç. Virt . , 1:J La.-., p . ·'~ ~ .
'

volvem-se no Compendio de Theologia fu11dame11t,1l (Da Verda-

com argumentos metaphys.icos~ com~ate a.possib~lidade
da revelaçáo, a sua necessidade e ex1stencia, ensinando
que a rasáo é inteiramente i11d~p_e11de!1te e que basta.. a
si mesma, e nem :o;e deve adm1tt1r coisa alguma que nao

~eja i11t1·i11secameule evideule..

.

.

.

Esta triplice forma do rac1onahsmo Já foi refutada
no Compendio da ~h~o/ogia ~·1mdamental ; co~tud~
para vinga_rmos os d1r_c1t?s da fe,. e~pore~os ~r.e~emen_
te a doutrina que o r1 ,~~1cauo cn~ma ~ob1c ~.lc e.a Ra
s,io, mostrando que a te e a rasa<;> _sao <lots me1os de
conhecer : 1." vi:rd..iddr.:wumte d1slmclos; 2. de ~todo
0

ue11'1um opposlos; :t" mas que 11111/11ame11te se au:nl1am.

1. A Fé e a Raeào sào doie meioe de conhecer
inteiramente distinctos e omnimodamente legitimas
1; 1. 1 . " A Fé c a llasão ou a scicncia natural ditlercm ~m rasiío do molil'o, p,.incipio e o~jec/o.
(A) Do 1110/it10 : por isso que o, mott":o po;que a rasáo adhcrc üs verdad1::s naturaes e a ~v1d~ncta natural
•Jll intrinseca~ q11ando se tracta da~ sc1encws naturaes,
ou extrínseca, isto é, a que se _ap~rn n? tes.tcmunho humano. quando se tracta das s~1enc1as htstonca.s ; ao p_as-,
so que, pelo comrario, o m<;Jt1vo pelo qual cremos~ ~ a
evidencia sobn:mrtural, ap01ada no testemunho d1vmo,
como o demonstrámos acima (n. ~.)) .
" . . .
(8) Em ras;ío do p1·i11cipio, porque o prmc1p1c;i p_or
onde conhecemos as verdades _d e ordem natural, e so o
iiitelleclo, com a sua força nativa e o concurso geral de
Deus ; ao passo l)lle o principio pelo qual C<?~hecemos
as verdades da fe é o intellt:cto, mas auxtl~ado pela
grara sobrenatural, e illustrado pela luz especial d~ revelação.
.
- h
(C) Em rasão do objecto : porque a rasao umana
não ' pode attingir senão. as verdades que se con.te:m den ·
tro do seu proprio ambtto; emqual'!to que a _fe ~ ers~ sobre as coisas que supéram o al~~nce da rasa~, isto.e, ?S
"!Yste,-ios, que a rasão s~ por. s1 Jáma1s po?cna attmg1~.
Erram, por ta~to, .os racionalista~ que:_ atl~rm~m q~e- a
fé e a rasão nao d1tfercm e.ntrc si. senao 11.l g1 adua~ao_,
ou que a fé não é outra cOJsa mais do que o conheci-
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mento i~perfeito_d!s mesmas verdades que conhecemos
c:om mator pcrfe1çao, pe!a r:lsão convenientemente culuvada. Porquanto, em vista ~o que fica liicto, a differença entre ~ma e ~utra esta no modo e não simples~ente na lf1 aduaç.io. Por ou~ro lado, com o auxilio da
f e, C<?nhec~~os melho(c i:na1s distinctamcnte a Deus e
as coisas d1vm~s, do que somente pela rasão como ab ·_
xo se declarara.
'
a1
E~ram_, ~ois, ~s ~cmi-R11cio11,tl~·st.1s ,1uc atlirmam que
os ID)Slenos, uma \CZ revcla~os, lª podem ser entendidos e demonstrados pelos principio~ intrinsccos meramente naturaes; porquanto. como diz n V 111• ·ai•o (· ·
. · d1vmo~
. . · . por. ~lw ' propria
"' ' nama n. º H) ·. e 0 s· my·stcno:;
~·~reza excedem po~ tal a_r~c o cmcnJimcnto creado que,
.1~nda mesmo depois de teua a rcYClaçáo e recebida .1
fc, p:rmanec~rn co~tudo cobertos cum 0 vcu da me;ma fo_ e qu~~I- ~n~_olv1dos n 'uma cena :-.ombra ( rnligine ),
em_quant<? n cst.1 'ida tn<?~tal so_mosptTt'~l'lltoS do se,,/w·,.:
pois camwhamos pda; j.:, e nao per spcciem. t Realmente os do~m~s da Trmdade, da E 11 car1111~-.ío, da Jhmsu~sta11craçao e outros sen:clhantcs, ainda mesmo depois de :erem revel~dos, n~o podem ser demonstrados
pel~ rasao, e as van~s explicações i~1 rentadas pela es cola de Guntero pen ertcrn os propnos dogmas e.orno
o pr?Yaremos. no seu logar. !
,
.•.n. z." Nmgucm põe cm du,·ida gue a rasão é meio
lcAltl{l'lO de conhecer ; mas a mesma coisa se deve ab soltflamente ":ffi,.,,1.~r a respeito d.i jl', contra os Racionalistas, que alfirmam que a fé é 1j 01 a:-.scntirncnto ceim
da alma.
1r
.(A} Porqu~1~to não é cego at111clle assentimento, mas
ra~1.01~al -e leg1t111:10 1 que C: imperado pela prnpri,1 i·asão :
1~~~ succede assim a respeito do assentimento á fé;

·ª""

d

1 Divin_a mysteria suaptc natuni intdh:ctum crcatum sic e .

fi~ ~~t, ut,_ et1am revelatione. tradit:i ct fiJc suscept;i i'psius ·ta x1 e1 ve_laf!llne. contecta_ct_q~aJam qua si caligine ohvr;luta ma emen
qu~md1u m hac mortal! \'lta peregrinamur a 1>omino . e.1 n. ant,
emm ;mbulamus et

1w11 P':r speciem. 11 Cor., V, _
· P fidem
7
mystenorum . .. transmutant in alium )
atque hl~ tpso m sensum vcritati revelatae rcpu~nantcm. nr/:::~
rentur a iquando dogm~ eo sensu quo a Catholi.:rs crcdcn'dum e
_mo<lo, 11110
intclligi

·S~nsui;n

l

1

'!~f~!!ª:c.
~.~s~~J~!11,•.~Ular•~~
.
· • · •· ••1
·'-1.o, I
IL . 1

ip~i vol11111,

n~~

e

·

porque ;l propri,1 1··1!'fo mostr;1 c~arissii;i~1mentc . que
Deus pode ter conhecimento de muitas .::01sas que 1gnor:wamos e que pode re,·e\a\-as ; do mesmo modo de ·
monstra apropria rnsão 4ue Deus, de facto, revelara
algumas verdades, e, com etfeito, não só com argumen tos provaveis mas certos; e, finalmente, a rasáo affirma
claramente que nós não só podemos mas devemos dar
assentimento firme <\s verdades reveladas por Deus, sendo Elle o supremo _S enhor não só na ordem m<?ral, mas
tambem na ordem mtellectual ; logo o assentimento ;\
fé é omnimodamente racional.
(B 1 Pelo contrario, aqucllc que recusa crêr, obra irracionalmente ; porquanto se nós acceitamo" tantas verdades ,1ue nos veem pelo testemu~ho dos homens, quando moralmente consta da sua realidade, porventura nfo
se mostra irracional o qllc rcgeita inteiramente o testemunho de Delis, tambem firmndo cm argumentos mnis
forte<>, soh o pr~tcxto de 9u~ o p_rim~iro principio da N?·
va Critica consiste cm ehmmar inteiramente w ·do o lacto sohrenatural r Se assim argumentarnm nas coisas
humanas, não seriam por ventura desprcsados, como
imbui~os de falsos. pre)uizos ?
.
..
.
1 :-i3. <,'rwnll. D aqui se pode ~ondlllr 4uc .i f e.! mais
r.\.·a/le11fr q11t' a 1-.1.~So 011 a scil.'11c1a sob este triplice
re->peito :
~
. . .
.
(a.) Em rasao do prmc1p10, porque a fr, em vez de
extinguir a rasão, accrc~centa-lhe nova lu7:, a saber: a
lu7. da revelação e por isso mesmo aperfeiçoa a sua capacidade para conhece~ a verdade .
.
.
(b) Em r~são do objl'do, por9uc o ob1e.:tc~ da fo e~
tende -se mais longe do que o obiecto da Rasao 1 e o ph1losopho Christão~ instruido pela luz da f_~ pode~ comr.arar-se ao astrologo que usa do tclescoplO ; pois assnn
como por_meio _do teles~op~o .vêmos maior .numero de
estrcllas e as vimos mais d1stmctamente, assim do mesmo modo, por meio da fé, vêmos melhor e mais segu·
ramentc algumas verdades d~ orde~ n_amral ~ aletn
d"isso nttingimos as verdades 10access1ve1s i\ rasao.
(e) Em rasão do motfro. por isso que o m?tivo da fé
é a auctoridade de Deus, a qual pode dar maior certeza
do que a propria rasão, no sentido n'outro togar expli cado (n. 123 t: seg.)
·
·
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. ho po d e ?1aver nenhuma vel'dadeira desarmoma ent~e a Fé e a Rasào, mas
é so apparente

i 54. I · ,; ,\Ten/11m1.i l'erdad · . i !.
.
to _não.podem estar em con ~,,a_' _e! zarmo~ua. :f>orquanco1sas, que tem um e o inest1 ad1cc,::10 corns1go mesmo as
e a rasão teem a Deus or mo a11clor-f>e1~s.; mas a ft
Deus quem fez a rasão ~ - auctor, . P'''>Jlle !01 o mesm<1
mas a luz da fé . lo 0 a f~u.ern !.11 t:111d1~1 nas nossas almãs geradas pel~ mgeº
<.:p<.: a 1 asao sau como duas ir.,mo ac d·1s luz
t · ·
manam da mesma fonte
'·
.l's, ( o~s nos que
primeiro se admittir con~~'l~~l P?dcm contradizer-se, sem
(8) Em segundo lo
d~~~ao º'? mesmo Deus ; logo.
tendem para a ve1·dadeg
.h:ibitos,_ ambos os quaes
.
. d
contra d1zer-se
; mas a fcpor me1os
.
.le•"tlw
{"'>
W!', nao po em
ra a verdade e tende
' assim como a ras:ío tende pa· ·
'
para clla 11 •
·
po;quanto a rasão pela evid
. . or . mcrw; 1cgmmos ;
temunho dos hom
encia llllrinsl·c1 e pelo tes,
ens procura as v, d
rem a fé percebe as verdad .. .· b:r ill1c:s naturaes: pomunho de Deus . um
es so r cnatur;1l's pelo teste.
•
e outro rnodo 1
•
timo, e usando-se d'ellc rcc .
(e wn 1icccr e 1egi"·erdade. E com effeito. a v ~:1;elme,_ sempre alc,:inça a
verdade.
·
ct ' 1( e 11 "º podL· oppor·se á
·

at:

E nem se diga que l>s mvstc .· . l
.
i11i11telligiv . - . _r ws la .11oss;1 lc são iuprios termos . or uan . ets e rn11trad1ctorws nos protrinsecamcnt~ ~1asq ext1~~todcrn dcmonst rar-se, não inDcus: os termos io;
ecamcr~Cc, pelo tcstcrrnmho de
te intellig1º\·e1« comJ o q~1c . se cxprrmcm siio J)erf'citamen.
.,,
n esta pro
· mem11 apesar de na-o \ . '
pos1çao "I )l'us se fer. ho. .
'
'ermos como :
. .
·
. s1 nem ~nvolvem contradic ..- .
e qm rnr~\·em entre
' que Chnsto é simultaneam~~~.' p.orquc se cremos ''· gr.
nenhum ~dmittimos que ellc ri).ct'.s e homem, de modo
mo respeito mas affirm
cus e horncm sob o mesdesde toda ~ ete.rnidade a;os que cllc ~ Deus, porque
que eJle mesmo é homem ossu1u a natureza divina, e
naturez,a humana.
porque no tempo assumiu a
. . . I 55. 2." Comtudo a conlt·adicc vetes apparente por dois motivos.' ao pode .<;e1· ali.fumas
(A) Por culpa do~ theo/og
mente da Egre1a. eo.~inam cornos0 qude jn:1.o perce_bendo a
·
e t' as coisas que
de~o11stra11eis,

it

realmente o não são ; o que acontece principalmente
quando affirmam que a Escriptura discorre d'um modo
scientifico das coisas naturacs : _ .eois é bem sabido por
todos, que os theologos do S. Officio erraram dº este modo no caso de Galileu.
Acautelem-se, por conseguinte, os escriptores catholicos de não ensinarem como dogmas as coisas que não
foram definidas pela Egreja d'um modo infallivel, principalmente quando se tracta de coisas scientificas que
muitas vezes siio descriptas pela Escriptura, não segun do a \•erdade objectiva da coisa, mas seg1111do as coisa.~
que appm·ecem. como n'outro Jogar notámos. (De l•~n11tib11s theolo~icis, n. :ii-~~).
(8) P01· culpa d,1 sczencia das pessoas cultas, que a
maior po:1rte das \'Czcs apresentam meras ltypothesl!s co ·
mo factos indubirnvcis, principalmente quando parece
serem contrarios ;\ S. Escriptura ; taes são v. gr. os
que atlirmam indubitnvclmcntc que o homem fôra crcado milhares <! milharc"> de annos antes de Adão, por te rem encontrado alguns silices cm camadas de terra antiquissimas, que. clam.:irn, só poderiam ser feitos por homens. Acautelem-se por tanto os cultores da sciencia, d~
não tomnrcm hypothe"cs por factos !
Por isso diz rectamcntc Leão X l ll 1 P,-011ide11lissim11s, 18 de no\·. de 1893): «Não ha nenhuma discordan·
eia entre o theologo e o phisico, com tanto que um e 011t1· Q .~I! cot1Je11ha dentro dos seus limites, t acautelandosc , segundo a ad\'ertencia de S. Agostinho (ln Gen. op .
imperf. IX, 3o), de não affirmar coisa alguma temerariamente e o desconhecido por conhecido . . .
..Quando porém se tractar da defeza da Escriptura,
deve tazer-se valorosamente, não porque se devam de ·
fender do mesmo modo todas as suas sentenças, que
cada um dos Padre'> ou depois os interpretes deram a
seu respeito, os quaes, cmquanto seguiam a opinião do
seu tempo, na interpretação dos logares em que se tracta de physica, talvez que nem sempre julgassem segunt
Isto mesmo ad\·erte o r.icionalista Bn·netiêre (Rev. des
Deux ,\.fondes,, 1 jam'. 1895) cujas palavras referimos na V~ráqdei
ra Relig., p. 7Q, n. 1. Cf. Mgr. Freppel, Discours prononC'é le G
avril 18"91 au Congrés Scientifique intemat., Compte-Rendu, lntroduct. p. 92.
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do a verdade, avançando ~1lgumas coisns que agora se
não podem provnr. Por isso deve i:onhecer-se, cuidadosamente, nas suas interpretações, quaes as coisas
que ensinam como respeitantes á fé ou <..JUe com ella
teem connexão intima, quaes as que ensinam com consenso unanime ; porque n' ague lias coisa-. que não são
da necessidade de fé, foi permittido ;1os S;intos opinar
de modo diverso, assim con.10 a nos, como é opinião de
S. Thomaz,, (!11 Se11J. li. d1ct. IJ, . . 1. 1, a. :1).
Realmente não se pode <lar exemplo nenhum d'um:1
verdade definida pela Egreja c:irholica, l)lle, certa e evidentemente, cste1a cm contra<lic...:ão cnm as sciencias e
com a rasãn, co1110 se colligir:i J;, dccur..;o J'estc Compendio.

III. A Fé e a Rasào não so mutuamente se não
oppôern, mas mutuamente ne auxiliam
1 5G.

A rasão auxtlii.l a /'é.

Para mostrar-mos quan'to amilio ., r;1siío fornece ",í
fé, deve explicar-se o munus da ras;ío a11tcs e depois do
acto de fé.
1." Antes do aclo de /i!. a rasão dc.:monstra os fundamentos da fé, e 1nostr:1 alguma intcllige11cia dos mvsterios.
•
<A) J)e111011s'1·.1 osjimdame11/o.~ d.1 /(; : por quanto a
fé suppõe essencialmente tres coisas, ,j saber: a cxistenda da revelacão e o descobrimento ,f;i vcrdaJe revelada: mas estas coisas são apresentadas pela rasão rectamente cultivada;
(a) porquanto a rasão demonstra invcncivelmente a
cxistencia de Deus e os seus principaes attributos, principalmente a sua sciencia infallivd, a~sim como a sua
veracidade perfeita: e até mesmo das relações entre
Deus e as creaturas deduz logicamente ;1· necessidade
da religião natural, como se ve nas Prdecrões de Philosophia ou no Tr. da Ve,·d. Relig., n. 9 e seg :
(b) Tambem a rasão prova a possibilidade, a necessidade moral e a existencia da revelação: a ella pertence determinar quaes os signaes, quer internos quer externos por onde pode constatar-se o acto da revelação;
em segundo Jogar é seu direit'J investigar, por meio da

critica se os signaes, que se apresentam para .Provar a
divind:lde da religião chri~tã, são ou não suffic1;ntes ; e
a rnesm;1 rasão pode e deve determ!nar, qual e das s~
cied::ides christãs a que é gu::irda e interprete auth~nt1ca da revel:ição, como se vê no 1'r. d.i Verd. Reltg. <'

Egreja ;
.
b.
. _, ..
• (e) Fin;1lmentc a r:1sãu pode Jesco rir nos 1••.r~~ s,t;
grados ao 1ncnos algumas das verdades revela~as, isto e
usando das regras que commummentc são ensmadas ~::i
hermcncutica; digo «algumas~ porque para descobrir
J 'uma maneira certa aquellas verdades requer-se a auc·
torid:1de infallivel da Egrcja.

.

( 8) ;\1oslrn .1 i11frllip,<111cia d'a/µ:1111 .~ "!rsfrrws:. 1~

rasão não púJe, na vcrdad1:, ~omprchender os ffi_\ stc rios, mas pl>de perceber o sentido da vc~dade. qu~ de~~
crêr-se, segundo aqucllas palavras de -"'· •. •·lµ.os/111/w .
uCrcmos que .Jesus Christ11 n:is~era .da v 1rgem que ~e
chama Maria· porém o que scia 1'11'!-f<'m. o que se1a
1wscer e o g11~ seja 11110111<' p,.opn'o, não o cremos, m~s
'
l ·O• . .'\.Sstm
-' · v. ~,.. se.
- s·e .1·1··1ct·1
conhecemo
• ' do, mvsteno
.._
da SS. 'J'611d.1de, a rasão 111vest1gara o que e esse111:1.a,
o que é pes.wa, quer.cm gcral 1 qucr.e'.!1 Deus, e p~r 1~
so darú a intelligcncta d'cst~ pr~pos1çao: « H n tres pessoas n'uma e mesma c.:sscn..::1a• •. _
1 :; 7 . l>epois du ~1c/11 de
a rJsao desempenha quatro funccões nas coisas Jc lc.

.e.

{A) Íúplora 1· aperfeiçua as ve1·dades n•1•eladas !'ela analyse <' ao mesmo /empo pela synt!1ese. Por qu,m~
toi por meio ~le L_
u n. estudo arduo,.a !·:~sao dcscobr~, P~.'
um meio mais d1strncto e mais cxpltLtto, na Escnpt~1 ,1
e na Tradiccão as verdades que antes, sú cn~1fu.s<~ e implicitamente~ percebia; al~m. d'. isw pelos prmc1pws da
fé, comparados com os pr111c1p1os da ~oral, ded~z outras verdades, que se cham_am conclusoes theolog1cas e
dão mais latitude á thcolog1a_
.
(8) Jl/ustra-as com a fo1·F~ ..:ompa1·a~1va-, Porqu<~n:
to, não obstante os dogmas revelados excederem o .1!

- --;· --(~~~dimus

.lcsum Christum.nat~1m de .virginc ·Jua.e Maria
vocahatur, quid sit autcm 1•irgo, ~Llld s1t 11asc1, ct q~!t. ~1 ~ 11on!~11
propri11 m non credimus, sed nm•mrns. S. Agost., de 1 rm1t., ll\ VIII, e. X.
•
1· · •
, .•
2 Tres sunt person:ie in un:l et cadem l IVma essen ia·
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cancc da r~são , pódem .;ilustr:ir-s l' .:orn analogias tiradas das co1_sas naturacs. Isto mesmo fez Jesus Christo
quando cns1!1C1Va as turb:~s por meio de parabolas e semelhanças tiradas das coisas terrenas.
E assim, comparava a Egreja a um grão de mostm·da, que se desenyolvc _até ao ponto de·clíegar a ser uma
arvore, a um 1·e1110, cidade ou ca.~a. para d'este modo
se cmcn_der melhor a sua naturcz : . Assim tambem os
Padres 1I1;1strava~ _o mysterio d ;1 Encarnação com a
comparaçao da umao que existe entre a alma e o corpo.
Mas além d 'isso a ras;ío, com1)arando os mvsterios
un.'> com o~ o~tros . ou com r i lim 11lrimo do fiomem .
mostra maior mtcll1g~ncia de cada um; assim v. gr.
comparando o mysteno d a SS. Trindade com a Encarnação, melhor entendemos 11111 t · outro, do mesmo modo
o mv~terio da g:aça illu stra d ':dg11m rnodo o mvsteri11
da Trindade e v1c~-versa ' ·
(C) • Collif{e-as e nrde11,J-L1s pd1 /i1r(.1 synlhehca:
porquant? os dogmas de fé ll<lo fo1:am revelados sob
forma ,sc1entifica, ü. ma~eira J 'um sy~te111a philosophico.
ma:-; d um modo lnstonco, e ;1 m;111eir:1 de factos .
E na verdade, pertence ;i r:1s;ío .:011rdenar todos estes dogmas~ deduzir .d 'clles co11cl11sües, expol-os e provai-o~ p~r ordem log1ca , e form :i r d'ci!l' <; urna verdadei ra sc1cnc1a que com toda a ras;ío se chama sciencia theo logica (Das Fout. da 1'l1eof 11. 7~ i .
. (0) Fú1a/111e11/e defende es/,1s Nrd,1d<•s cim11',1 os seus
impugnador,·.~; porquanto a rasiin m11s1ra contra os iltc1·ed11los, . yue os ::_nssos 111ys1erios s;ío, na verdade, superiores :1 rasao, mas n:lo são contra a rasão e
até são dcmonstravcis, não intrinsecamente, mas ext;insecame~te, pelo tcs~emunho de Dl'us; além d'isso resolve as d1fficuldades tiradas d:1s scienc1as racionaes, mostrando, ou g;1e se apoi;1m n'um fundamento falso ou que
ao me11os nao apresentam um argumento de valor.
Com que espi~ito, por.:n1 , dcn· nJquirir-sc a sciencia dos
uogm:rs, declara-e;> Optlmamente s. Anselmo, (Proslog. e. 1 ):
r.Non ten_to. ~omme, penetrare altitudinem tuam, quia nullatenus
comparn rlh mtellectum meum.; sed dcsidcro nliquatcnus intellige.-c verit~tem ~uam, quam crcdtt et amai cor mcum. Neque enim
quaero mtell~ger~,_ ut cr~dam; sed credo, ut intclligam : nam et
noc credo, qu1a nis1 cred1dero, non intelligam» .
1

Contra os Prulesla11/es e lierejes em geral, a rasão,
usando das regras da hcrmeneut1ca, pódc mos,trar que
tal ou tal dogma fdra rcvda~o por Deus; e ate mesmo
~ 0 ntra alguns auctorcs cntholicos, que pervertem o sen~ido dos dogmas,. a rasão p~de dem~nstrar .que as suas
opiniões são alheias ao s~n~1do da S . Escnptura e oppostas ás doutrinus jü dehmdas. .
.
,
_
1 S8. ,.1 fé lambem dá o 111'lX1111<;J auxz/10 ,1 rasau, e
mui/o p1·i11cipalmmte de h·r:s mmrell'as:
.,
(A) Li1•ra a rnsão de mm/os erro.ç; Pº!·que. a te, co~ 

demnando infallivclmente alguns erros, nao so t~eolog1cos ma!I tambem philosophic?s <JU~ t<:_em connexa~ ~o~
a rchgião, livrou a plH!osoph1a c \rtst'.~ <le c;rr~s_giavissJ~
mos sobre a natureza. de Deus, f_ rov1de_ncrn e 1mmorta
tidade da alma etc., cm que cah1ram ainda os mc:mos
mais preclaros pagãos ~ como h!rgamentc se mostta no
Trncl. da Verd . NeliK· (n . S::> e seg ·)
.
Por isso com direito e rasiio se cham.a stella retn.'\:,
e pódc comparar-se ao \?lrnrol c.oll ~ c~.do 1~11Ho dos escolhos, para podermo~ ev11ar mais fa1..1lmc .. te os perigos
dos erros e das dundas.
.
. .
1

:q.

/11str11e·a pelo seu co11heczme11to m11/t1P_ltce.

l~

to é fàcil de provar, e~tabc.le<:_cndo a comparacao cn~1 e

a phtlosophia pag;í e a chnsta; par: aprcsenta~m~s al guns exemplo-;, o lluµma da O".:a~· '!o .cm _qu~ se lun~~
uma grande parte da s ~erdadcs J:1hilosoph1c~s que ho1c
são commummente cnsmadas, fot d~~conhcc1do dos antigos philophos e manifrstado pela k.
Em segundo logar s<1brc a 11111dade e 11al11rer~ de
Deus. sobre as su;is pcrfciç•ícs e. Prondencza, a k _ensinou· muitas coisas: que~ sendo 1g1101~adas do~ pag~os,
de boamente são acccitadas pelos De1sta.s . A_lcm d 1st~
ácerca da immorralidadc da alma e da vida futura, a ~e
revelou muitas cois,1s, ~ue. antes, ou eram desconhecidas, ou pelo menos muito 111.:ertas.
. .

6

1 0 •

m·tes:

(C)

Fa1•01·ece o prop:res.w1 das sczencMs e das
.
·
b ·11 t

(a) primeiro que t~do. a h1ston~ mo~tra r1 lan emente isto mesmo, pois d ella ~onst~ ~~1e1 t~mente que o
verdadeiro progresso e a genuma. e1_v1hsaçao floreceram
muito mais entre as naçó~s chnstas do que en!r~. as
pagãs, de maneira que hoie chamam-se povos c1v1hsa-
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dos os que são ao mesmo tempo christãos, ao passo que,
pelo contrario, os povos pagãos, ainda mesmo os mais
numerosos, como os Chinczes, os lndios e os Mahornetanos, ou são extremamente tardios em adrnittir o progresso, ou, depoi" d'uma civilisaç~o imperfeita e transi toria, retrogradam para a barbaric 1
i'bJ Nem ê para admirar, pois a k para poder crescer tem precisão de cultivar as scicncias humanas; ass1111' v. gr., sendo a philosophia o fundamento da theolooia, foi sempre CLtltivaJa pelos thcologos d'um modo especial; muito principalmente p1 >rém as noções sobre naturcla e pesso~, s?hrc. :1 constituí~ :ío intima dos corpos
etc., foram muito 11luc1cbdas pelo cst udn dos dogmas; -:t
o mesmo deve dizer-se d:1 histnri,1 que nos apresenta
argu.mento~ c_:>m que. pode C1>nlirmar s~ a divindade da
religião chnsta, e por isso mesmo e c11lt1vada com esmero especial; o que tambem é cgualrrn:ntc verdade a re.spcito dos estudo das li11guas, pri111:ipalmcnte das 01·i<'11taes, da ~1·cl1eolog1a sagrada ~ pr111'an:1, da pa1:leog,.,1phia, assim como da a.rte cnt1c.1 e lu·rmeneutzca, que
são cuidadosamente cnsmadas, para melhor se explanarem as sagradas Escripturas; e :11é mesmo as sciencias
11al11raes, como a Geolor;ia, a <.'11smologia, etc. por servirem para a t:xplanaçiío Lia Escriptur;i, são incançavel
mente investi~aJas pelos ( '.atholicos. :i Porventura não
favoreceu sempre a J ·:~rcja as .1rfrs, a pit1t111'a, a estatuaria de que usa para adornar os templos? Isto é tiío
verdade, que o~ principa<:s mon111nentos que :iinda até

1
Cf. JJ,1/mes, l'rrik,L1111i ...111 a11.1 Catholicity compareJ,
Ch. Ili XIV, XX-XXlll l't allibip.rs.,i111; U11irnt, History ot Civ:lization1p.a.~s~m principalmente r:ias lic.;. li, V-VI; .Bri11 ct [..:ivcil/e,
La Civihsat1on chréttennc, l'an.;;, 1~qS; :\-fo11s,11.>1·,., Expos111on du
Dogmc Catholiq ~1c , C:arêmc, 1~90. ·
.
~ Quem tiver <lu\'ld;is sohn: csll' ponto precisa de ler as
obras de S . 171omar, a 81111111111 C. <icntik,, Sum. theol. Commentaria in Aristotelem, ou Oisputas mctaphysicas de Suarer.
3 Todas estas coisas sú ,·0111 fartos podem provar-se, e a
respeito d 'elles ~· ê os Escriptores de historia ~ccl~-;iasti~a, y. gr.
Tir.1bosch1, Stona Jclla Lcttcratura ltaltana; <.rf."l•1er, H1sto1re de
I'lJniversité de Paris; Launov. de Scholis Cch:hrioribus; Histoire
Littéraire de Francé; Perir, .\Ionumcnta <Jcrmaniae historicaf;
Healy, lreland's Ancient schools; Drame, Christian schools anJ
scholars; Ro11.ty11e, lteligion an<I S.:ien.-c: Ralmés, ou. cit .
A

hoje se conserrnm, são religiosos e foram construidos
por inspiração da fé. 1
.
•
1Gt. Ob;ec"1m, na verdade, os Rac1011ttltstas que a
fé é inimiga· da liberdade e retarda. o progrcss? ?e qualquer sciencia, como. consta d~ munas p~opos1çoes conJemnadas pela Egreiu, dos hvro::; proh1b1dos. pelo btdo.- e principalmente da condemnação de Gahleo.
'16-~. Resp. _tl} ~ fé n.ão prejudica mais a liberdade
Jo que a propna . e\·1dcnc1a. natural_: som?,:; na verdade,
obrigados, nas coisas r<'spe:t.111/es d n?/1Ktao, a obedecer
á fé, porque é a verdade, <lo m.esmo modo qu_e devemos dar a~sentimento <i ev1dcnc1a natural, a nao querermos ser considerados como irracionacs; mas com
isto de maneira nenhuma se offcnde a liberdade, porqu_c
ella não consiste cm ir atraz do erro, mas em assentir
ü verdade evidentcme11te percebida; n'uma pal_avra, a
liberdade do entendimento não se destroc ma1::; pelas
Jefinicões infallivcis, do que a liberdade da vontade pelas lci.s moraes por onde se _dirige.~
. .
Por outro lado, .nas coisas meramente SCl<'lll!fi.c.1s,
a fé rnío obsta ás investigações livres dos phys1co~,
com tanto 'Jue ~e con.tcn~am ~entro 90~ verdade'!'os limites da SCICnc1a; f'OIS diz JSSllD O Í ull<.:Ll1IO .' « l<.. nem
ella prohibc na ,.<.;rd~d.e, que cada uma ~'cllas use dos
seus propnus pnnc1p1os e do seu proprio mcth?do no
ambito da sua disciplina; mas reconhecendo esta iu.sta li·
herdade acautele -se com cuidado de, oppondo-se a dou trina cat'holica. aceitar erros cm si ou de. sahindo do <>
seus proprios limites, uccupar e perturbar as coisas que
::;ão Je fc .• ~ 1 ... tcim..i, n. w.1
Porém ~e os cultores das sciencias ultrapassarem
estes limites e impugnarem <is ver d ades da fé, a Egrc. t -Cf~ : J.ind.rny, llistory of christian art.
.
.
.
~ Porque não scd permittido prender a nossa mtelhgencta
com caJeias, do mesmo moJo que os l'Ostumes pre':"<lem os _actos
humanos t A virtude Jespoja-nos, por ventura, da hberdade t Por
ventura não precisa clla de cent~o de at~rac.,:ão .~ ~e ~undamento
a que aJhira ' (,\!,1d.m1c Swet -/1111e, Chotx tk M~dttauons, Tours,
1867, p. 2:.?3 .)
.
.
. . .
.
J
Ne.: sane 1psa vetat ne. hu)l~~mod1 J1sc.iplmae m suo q~ae 
quc ambitu propriis utantur prmc~p11s ct propna m c thodo; sed 1us tam bane libertatcm ajilnosccn s, 1d scdulo .::avct, ne d1vmae d?.::trinac rcpu~nando, crrorcs_ in. se :susópiant, aut fines propnos
trans6rcssac, ca quac >Lmt füle1, Ol.'.1.'.upcnt i:t pcrtmbcnt.
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ja com direito e boa razão os condcmna, assim como a
sociedade civil castiga aquellcs que se empenham por
abalar os seus fundamentos. 1
163. Com relação ao Index confessamos na verdade que bem poucos livros foram prohibidos que não fossem dignos de censura e depois expurgados do Index ; 2
porem a maior parte d'elles, por justos motivos, estão
contidos no cathalogo, como nociYos a fé e aos costumes, e só depois de um diligente exame, segundo as
regras sabiamente prcscriptas pelos Summos Pomifices. 3
Não senJo aquellc tribunal inla llivcl, pode algumas
vezes errar, apesar de raras vezes isto succeder; porem
os incommodos que resultam d 'cstcs erros, são muito
menores do que os que nasceriam da licença desenfreada de se ler quaesqucr livros; por tanto a instituicão
do lndex é cm si legi~ima, ncrn pode opp!lr-se ao verdadeiro progresso da sc1enc1a. <)uant11 ao caso de Galilco
Já iallamos n'outro logar. ( Da f.~~1'- n. 1~)0. )
Cfr. Perrone, L e. n. 2 1.i1 .
Taes sã<:> B_e/l,rr111i11i éu11trv1·.·rsi,1 ,fr pulcst.:zte R. Pontif.
in t rodusida no md1,:c po r mando de \i sto V. e diminada d'eTlc
depois da sua morte: _f'. S cf:.r'.wri a oh r.• .fc ( :rmcordi,i inter laborem et quietem que 101 pro h 1h1da a.i te111p11 .~ . c1,-.
.3 Ci. Coi:i~~it. Be111'.f. XI V, ')Ul' .:ost11111;1 prec'. ~der n lndice
dos livros proh1b1dos.
1

2

})e j)eus Unico
8UlOrBS 8GODSUltar
Entre os Padres :--S..i·c. II, .7afianus, Oratio
adversus Grnccos; filhenagoras, Lcgatio pro Christianis ; S. l:hflophi/ius, Trcs ad Autolycum libri ; S.
:Jren8flus, Advcrsus Haercscs, pracscrtlm lib. li; 7erlullianus, De tcstimonio animac. - S.1ei:. III, Clemens
.filex., Cohortatio ad Gente s. - Saec. IV, .C. F .Cacfanfius, Institutionum divin. libri Vil: Libcr de lrâ
Dei; De opificio mundi; S. Çregorius .Jfaz., Orationcs
de Thcologiâ, principalmemc orat. I ct II"; S. Çregorlus
.Jfvssen., Oratio catcchctica magna, no Prologo; S.

Cltrvsosfcmus, Homi!i<Je VI in illud : n Vi.ii

fJumiuumr;

(Isa . , e. VI)~ Homili<1c XII contra Anomacos,uu de Incomprchcnsibili.--Saec. F, S. fiugnsfinus, Libri XXII
de Civitatc Dei; Epistolac dugmaticac, prncipalmentc
cp. 92, 118, q.7, 148, 160, 16z, 187; Lib. de Praedcstinationc Sanctorum; Salvianus, De Gubcrnationc Dei;
j)seuõo- ~iOn!fsius, De divinis nominibus.-Saec. VI,
}Jcefius, De Consolatione philosophiac libri V.-S.iec.

VIII, S. Joa,,nes j)amascenus, Expositio Fidei Orthodoxae.
Entre os Theologos :-Saec, XII, S. finse/..
mus, Monologium, ou De Divitatis essentiâ; f>rosologium, ou alloquium de Dei eistentià; j)efrus .Combardus, Scntcnriarum libri IV , opus ~ plerisquc ~cholasti-

http://www.obrascatolicas.com

AUCIOltES A CONSULTAR
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eis expositum. -Saec. X.Ilf. filexander ~alensls, O.
M.: Summa theologiae; S. J'homas fiq., O. P., Summa theol., cum Commentariis l.'.y'eta11i, 1, q. 1-26; Contra Gentiles, cum Commcntariis Fen·a,-ieusis, lib. I; de
Veritate, q. z, 5, li; S. ,Boqaveqfura, O. M. Commentaria in Magistrum Sentcnt., lib. I. Saec. XIV, Joannes ~uns Scofus, O ..M. ln quatuor libros Sentem.,
lib. 1.-Saec. XV, Joannes Capreolus, O. P. ln qua~
tuor libros .Mag. Sentem., lib. 1. S,uc. X VII, Suare~.
S. J., Commentaria ac l>isputationes in 1 p. D. Thom&e; .C. .Cesslus, S. J., De Pcrf'cctionibus moribusquc
divinis; ~- Jtul~ de )tfoqfaga, S . .1., Commentaria et
disput., De ldcis, de veritatc ;1( de vitú Dei; De Voluntate Dei ct propriis cjus actibus; De Visione ct nominibus Dei: de Praedestinatinnc ac rcprobatione; j)longslus ])etavlus, Thcologica dogm<1ta, De Dco Deique attributis; .C. J'homassinus, Orat., l>ogmata theologica,
De Oeo Deique proprietatibus: Çonef, O. P. Clypeus
theologiae Thomist., de Nat. ct attributis divinis; Çouc/ln, O. P ., Tractatus theologici, lk Scientiâ Dei, etc.
-- Saec. XVIII, Salmanflcenses, < >. Carm., De Scienti.l Dei; de Visione Dei; de \" 0!11111 a te Dei; de Praedestinatione; ]Jllluarf, O. P., ~unun;i, l>c Deo; .Cafosse,
SS., De Deo ac divinis attrib11tis, ap . Mig11e, Theol.
Curs., t. VII; Xilber, S . .J., 1k 1>cn uno et trino, in
Theolosiâ Wirceburgt·11si: V. Çotfl, < l. P. '_fheologia
scholasttco-dogmata. S,1cc. XIX, ])errone, S. J., Prrelcctiones theologicac, De Dco; F. j). J<enrkl(, Theologia dogmatica, t. 11, L>c lko Crc;1tnre; .Ciebermann,
lnstit. thculog., De Oeo ct divinis attributis; Xnoll, U.
M. I nstit. theolog. '· Oe Deo; Fra1~eltrt. S . .J., De, Deo
Uno; J(leutgen, ~ . .1., De Dco l no; Sfenfrup, S . .J.,
Pralect. dogmat. de l>co l !no, 187~1; J(onfe/111, S. J.,
lnstitut. Theodic;.ta.~, Friburgi, 18q'.~; ,Blllot, S. J., De
Deo Uno et Trino, Prati, 1 89; ; Solesm1qses, De Dco
Uno, Solcsm1s, 189:i ; Vacartf. Ftudes théol. sur les
Constitutions du C. du Vatican, t. 1. Paris, 18q:.; Scheeben, Dogmatik, vol. 11; Card. Safo/li, ln Suinmam S.
Thomae, vol. 1, De Dco l1no~ fi. Farges, S. S., L'Idée
de Dieu d' aprés la raison et la ~( icncc, Paris, 1894;
}'escll, Praelect. dogmat, De Oco ( fnn sccunJum naturam: 18<);; Çiqouil'1ac, Histoirc l>u l>ogmc Catholi-

.
1 1 De Dieu considéré en
66
2 cd., Pans, 18 ;, v~. 'êigger, e outros auctoq ue,
. Ame· ]ung'"ann, ""ur1er,
1ui-me
,
~··
.
res de Cornpend1ost tante• :--S. Clzarnock, D1sEntre os Pro e~
and :\ttributes of God
· Dte
. Idee Gottes,
courses upon th e Ex.1stenceS n ler
1
(J-V01·ks, t. 1-lll,_ 1_8
J].Ç 'aJJord The Fatherhood
Heidelberg,_ 184::>·::>2.; _•• 'p:arso , kxposition of the
of God, Edmburg, i 86f' l
ent llheology' trans\. by
Creed; ~hl•r, °s~.
;(ot)ge Svstematic theology,
Day, Ncw York, i M~~u;I of Sys~enatic theo\ogy, etc.
decurso d'este Tractado.
vof. l; .J'I. Hov•!h
Outras obras citam-se 00

http://www.obrascatolicas.com

'Y

l/

10

'' , ·'. ·: "

oacretas ecanones do concilia do Yatlcaoo
1-Sessão J/[)
Capitulo 1. De Deus creador de todas
·
as coisas

A santa Egrcja catholica apostolica romana aé
e confessa guc ha um só Deus verdadeiro e vivo,
1:rcador e Senhor do Cl!Us l' da terra, omnipotente. ctcrnu, immenso, inL·omprehcnsivel, infinito cm
entendimento, nmtadc e cm todas as perfeições; o
4Lml sendo uma suhstani..:ia espiritual u11ica, singular, absolutamente ·.simples e immutavel, deve ser
(Onfes~ad• • na rcaliJaJc e na cssencia distincto do
mundo, L'tn si e de si folicissimo e inetfavclmenti.:
superior a todas as coisas, que estão e podem i..:onL·eber-sc fora d'clk.
1:<:.ste unico verdadeiro Deus por sua bondade e .
poder ornnipotcntc, núo para augmcntar sua feli\.·idadc nem para adyuirir al~úrnu de novo, mas
para manifestar suas perfeições pelos hcns, que
reparte com suas crcaturas, por um desígnio liberrimo, logo desde o prinl...'.ipio do tempo, creou do
nada as duas espedcs de crcaturas, espiritual e i..:orporal1 isto é, os Anjos e o mundo, e em seguida os
homens, cuja natureza espiritual e corporal parti-

cipa de toda a crcação.
E Deus mantem e governa por sua providencia tudo o guc creou, a/tingindo todas as coisas com
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vigor de um ao outro extremo, e dispondo-as com
doçura: pois que ludo está descoberto e patente aos
seus
olhos, mesmo as acçóes futuras e livres das
creaturas.

couuu YatlllQI •ecreta et cmnes

CANONES

Oap. 1. De Deo reru m omnlum Oreatore

r. De Deus Creador de todas aa coisas
.º Se alguem negar um só Deus verdadeiro,
Crcador e Senhor das l:ousas visivcis e invisiveis:
seja anathematisado.
I

~-"Se

algucm não se cnvcr~onhar de affirmar
que
além
da
materia, nada l'Xisrl': seja anathemarisado.
3. º Se algucm disser yuc a substancia ou cssencia de Deus e de todas as !.'Ousas é uma e a mesma: seja anathematisado.
4. º Se alguem disser que as uiw.as tini tas, tanto corporaes como espirituacs, ou ao menos as espirituaes, emanaram da substam..:ia divina;
Ou que a divina csscncia por manifostação ou
evolução de si se converte em todas as coisas ;
Ou finalmente que Deus é o ser universaJ ou
ind_efinido, que, determinando-se a si mesmo, constitua a universalidade das coisas, distíncta em generos, especies e indivíduos: seja anathematisado.
5.º Se alguem não confessar que o mundo e
todas as coisas, que n'elle se contccm, tanto espirítuaes como matcrias, segundo toda a sua substancia, foram por Deus produzidas do nada;
Ou disser que Deus crcara não por vontade livre de toda a necessidade, mas tão necessariamente, como necessariamente se ama a si mesmo ;
Ou negar que o inundo fõra crcaJo para glo-

ria de Deus; seja <u1ath<'matb<1do.
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(Sessão Ill.)
.
omana Ecclesia credit et c.onfiC tholica Apostoltca R ·
Creatorem ac Dommum
Santa a
Deum vcrum et \'tvutn, .
ensum incomprctetur, unum esse
. tentem, aeternu~, tmm ~· ·o~e infinitum;
coeli. e!
ommquc
hens1b1lef'.l, m
. ularis simplex ommno e . • mundo d1stme!!
praeter ip. e ct ex se heat1ssi
· ' ff b ·1 t r excelsus .
.:tus, m s t
possunt, ine a
et
virtute non
s11m sunt e
Deus bonitate sun e
. d m se<l nd m::i-

terr~e~ett~~~~c rnl~m:ate

f~c~~'mutabilis. s~b

~t~i0~ra~;l:it~~~is:'~~aed~cd.r:;:~1: ~:ip~tr e~~~~~~ ~uae
con~ipi

ª

J

' .~

omni~tenti

.~~;.',J~::;' ;.~,:;;,' b"Ü!Q<lin~~::~~~.'.~'!,';;;'~co~!~o;, impl,~~
p~r
hb~mmol -~1~

n d
fectioncm sua 1•
is utramque de m
. nifest.an a.m
nsilio simul ab initio tem\'.or . :mgelicam vidclicet
tur,
spiritualem
et
ex spiritu et
condtdtt. 1 crea
. de humanam quas1 co
am uac• dem

corpor~ c~~unem

et munuan '.
.
corporc. constt~ut~mqune condidit, Deus

~rfiv1d~nf~~,i~ªr
.

q•• ~:b;;~~~'' :;,;~.,~ '"'" ·~~j.,:'~~~1a ~t ~~:,.,

·.•

'"":
nens
omnia
sua~1ter:,
ca
etiam,
quae
hber.1 c:r~atur:irum actione futura suo .

• tuetur atet dispo-

o~•li• ""'

CANONES
l. Dt• iJeo

, .t, ..
1 1011

om11ium

C1·edon'

.· .bilium. ct imi~ibilium
Crca.
·crum Dt·um \ISt
,
1 1.
.. S quis unum '
. . nathcma s1t .
b
·r·
.
.
et
Dominum
ocgaven.t
.
a
:hil
esse
:iffirmarc
non
cru
ueri .
!OI<: . "s· uis prll'tCr matC'rlam nl
..

~

i.
' q.
. . Dei et rcrum om .
·rnathcma
stt: .
.
iam eamdcmquc c,,e.
·
·•.Si quis dtxern, ui• .
n:ithcma stt.
. -'· su.
..bstantiam
: a ~o rporcas.tum
ntum
. d · · vcl
rit esse!ltrnm
rcsfinttastum.
. spirituale\, au1

+ Stspmrua
q~us l~~e' e
saltem

~
~livinã
substanu:~
cma.na~sev,cl evolutione fieri
.
sui mamtestat1on

.

aut <livinam essenuam .

. definitum quo

sese
..:ies

5e~ t~~ql'~~su!~nsconfiteatur,
muodul~s r::duodum toram suaru
irituales et meteria ' .

·
·
salc seu m
'
orno~~;
denique Dcum e~se en~r~~v~~iversitatcm in gcnere, spe.
do consutuat r"
.

dc~eri:m_nan
•

listinctam : aoathema Slt.

ue omnes, quae ÍO

. 1

eo conttnentur, et p 'hilQ esse productas, .
. ·tate liberl
ubstantiam a Deo ~x m
. luntate ab omnt ncces~t
.
'
aut De um
ooo "º m necessario amat setpsu.m .' a ..
scd tam
nccessano
conditum esse ne~avenc . na
aut mundum
adcrea.ss~~~~~
Dei g
ibema sit.

~
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Objectc, utilidade e diviMo d T

o ractado

'. O objecto primario d .
. ., . . .
. e: nossa 1c e Deus uni11
to consiste a fé cath q~~ as palavras: "Porém n'isc D
.
oltL.i · cm venerarmos
.
.
- um Unto eus na Trindade
(Symb. Athan.). Tendo c1 a l•:mdade na unidaden.
preambnlos para a fé . • º .r ,~·~.nto lractado já dos
mos tractar de D
· <.: ex~) .•L.ido 0 ucto de fé, va.
eus u110 . 1 endo t)( ·
·,
•
cnsmadas muitas coi . . . . . . ' t >rcm, Ja sido
1
tilui'çúes Phi!osoipl. ·. ~··~ .i cspcito de Deus nas Insucas, .1pc1rns ·1c Te
gumas coisas tirada ,
.. .. • · • L sccntarc1nos alrevclaçiio da
s yr1.lL_ipal 111 cntc das fontes da
• '
sua ex1ç/e11c1a li ·1.
:2. A utilidade d ·
, · ª ,.,,:utos e operações.
0
collige:
que vamos dizer facilmente se

co e trino segundo a

(8) Da

.

dignidade do ob · . .

.

.

.

1
e tanto mai - t'l
.JlC u, poi que a sc1en··ia
·" n 1 e exccllent ·
·
.
'"'
lentr o s('ll oh·e ·to· .
. t qua11to .._.mais cxcelDeus. scndn eÍI(~ . 1'· mas iw\la lia mdhor do que
.
. a onte e on " , 1 10d
çiio, de maneirn '-}.l • d
,. ., t Ili l c
a a pcrfei•
.
de
1)Om, verdadeiro
. hll ·li111 o •• lllll· ·se L,nLontra
t
.e n nos Cllfl's 11·1 1
.
d
'-llle 11111 L"Crto vestioi > J • • ·1· . . . ' l a mais é o
. ,
,., ' li.Is l IVlll<h flt•rf •· .~
P
isso con1 rnsão 0 pro 1 ri D . . . ·
~1i.,.oes.
or
mcns. )\:1 .J o cus lalla assim aos ho
- . . " .io se g onc o snhio n·1 . .
h d. . nao se glorie o fort. . .
.
• s11.t sn e ona,
•
•
e: n.i s11a lorr ·1lcz·1
nc
o nco nas Sl1·1s .
'
·• e nao se g:lo•
• ·
< • fll)Ucz ·1s 111·
.
·
,.
"
ri(' o lllJC · , rf
·.
·• . : d .s SO ll Isto se gfo.,
se g on.1 . saber e e !. , . , .
sou o Senhor". •
",, tl u' -mt', porque cu

_ (8) Dos ctfoitos J'l'st<1 si.:icn .·. . ~
çao das coisns de n , .
/ u.i · A contempla.
·
coisas
terrenas as cus. l'. <'J'a ,·1 111 t ·nt t' auma
das
- - -- - - ·
•

•

1

'

qlillCS l)UanJo Sl' L'lllTiparam COfll

N_on glorietur sapicns ·

»,"l

..

.

.•

.

·

~1s tn for.ruudinc suâ, et non
.s .1ptl'l1~1~ 1 st~a, e~ non ~lorictur toroc glonetur, qu i glóriatur -~ ·~ ~tetur d1vcs 111 d1vitiis suis : sed .
nus. .lerem. JX 23 e se.,. ' ·" "' t'I nos.1·e lllf'. •p1ia C"'> snm J. ) o m
~
Cf
' .
. ,., .
,.. .
m1 .
• . Lessws, f>b . dt. , Pracfat.

as celcstiac ..;, sãc 1 consideradas como esterco : "pr1r
isso me persuadi que tudo era detrimento e julgo-as como esterco, comtanto que ganhe a .lesus
( :hristo n; 1 arrebata_ o coração para o amor de Deu.'i_.
pois o Rem Snprcmo pijr>:pode conhecer-se sem se
amar~ e por cons<:guintc conduz á pratica das ~ 1frtu
des, pritKipalmcntC' da humildade, da re,·ere11c1a, Ja
l 1)ntlan1,:<.1 l' da •1ht'die111.:ia para lOlll ;1 Jivina m<1 ;.!;l'StaJt• : .. ( :onhL·1..·l'r-k t; justiça l·o11su111111füla, l' 1)
saber a justii..;a l; a tua 'irtudc, <.;a rai1 da immortalidade" ; 2 l' por este modo nos dirige para o 11nsso
fim, yuc t; Deus: .. 14:· n'istnque consiste a vida eterna cm conhecer-te, unico Deus verdadeiro e a
Jesus Chrislo a quem enviaste ». :i
(C) Dos erros ácerca de Deus, pois pondo de park 11 athl'i.rn10 e o pa11thei.çmo, qu<.' n'outro logar se
refutam, os HaL·ionalistas erram de muitas maneiras <.icer~a das divinas pcrfci~ões, principalmente
<.kcrca da sua sciencia e providencia ; e estes crrns
é preciso cxp<>l-os e refutai-os.
:~. Dil'isáo. O \ilestrc Angelico ' trncta em trcs
Llllcstfies a doutrina sobre n essência divina : se
Deus existe; como existe; o que opéra. Seguindo os
seus passos, tractarcmos da existencia de Deus, ~
dos attrihutos dii,inos, e das rnas operaçóe.v.

l'roptcr quem 0tunia detrimcntum fi:c i ct arhitror ut stcr•
. . . .
i
l\ossc cnim t e consnmmata justitia est, d sc·tre 1us11uam
d virtutcm tuam, radix cst imrnorta litatis. Sap. XV, :1.
.
J
Haec est a.urci:n Yifa a~terna ut cognosca~~t te, ~oh1m l)eum
,-.,mm, et ljUClll m1s1st1, .1. Christum. Joa . XVII, .•.
1
S. Thom. 1. q. :i, proem .
.
:. Nas ediçócs precedentes omittimosos ar~m1~cntos da ex1s1en..:ia de Deus, por isso que pertencem á Philosopbrn, comtudo a
pedido de alguns professores, C)>pornol -os brevemen!c Pª'.ª. melhor
-;e ••ntender o que -;e segue dos ::ittribntos e oper::içoe<; chvmas .
1

•ora, ut Chri.<.tum lncrifaciam . Philip. Ili, 8.
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l)f. OEUS llNO

C•1p_. 1. \ A sua demonstrahiliJaJc.
l~a existcn- Argumentos com que se Jcmon~tn.1
cm de Deus 1
. Dos divinos nomes.
·

i

.
Negallvos

, Simplicidade:.
fmmutabilidade .
Eternidade.
)
fmmcnsida<l~ .

Cap. 11
Dos divinos

'. lnfinidad".

~lttributos )
~.

l Sapicn~ia .
Positivps ( Santidade:.
/ Bondad<.' .
. Justiça .
Da Sciencia

, Objccto.
dot.e s.
) mCICI .

·Cap. Jl/ \ . Da Vontade.
l>as divinas !
operações,. Da Prov1denc1:1.
.
.
i

CAP:ITULO J:

1 Potencrn .

Da BXIStlQOla dl Deus
Fallaremos: 1 .'' da possibilidade e modo de demonstrar a cxistcncia de Deus por meio da luz natural da rasão; 2." dos argumentos com que se demonstra a cxistencia de Deus; 3.'' dos divinos nomes.

Da Predestinadio.

I. Da possibilidade e modo de demonstrar a
existenc1a de Deus por meio da luz natural
da rasão humana
r." Da possibilidade do conhecimento natural
de Deus •

-~:

+ Alguns philosophos e thcologos atfirmaram
que a cxistencia de Deus não pode ser demonstrada com certeza pela luz natural da rasão ; entre estes os Fideistas e os Tradiccio11alislas, os quaes julgam que a certeza sobre esta verdade não pode
haver-se senão pela fé ou pela revelação, ou pela
Tradicção recebida dos maiores; depois d'estes
veem os que affirmam que a ideia de Deus não pot
S . Thomas, 1, q. 2, a. 2. ; H1wter. 11. 5; Pesch, n. J; Sult;sm, p. 6o ; . l'aca~t, n.. 2ti1, e seg.; Granderath. Constit. dogmaticae C. Vat1c .• Fnburg1, 1õl_)2, p. 32.
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1

Jeria adyuirir-se se não fika in11ata ou que ella
percebida não pelo raciocrn10 mas por um cert
senso intimo e religioso. Porém os Escolastico.
apoiados na Escriptura t• na Tradicção, com rasã
ensinaram e ensinam qnc cst<i ,·crdade fundamen
tal pode demonstrar-se nat11ralme11te.
S. Thcse : .)'/ exisfe11c1a de ~eus poõe co11J,ecer

se com cerfe3a pela

lu~

qafura/ da rasão humana.

E' de.fé, scg11ndn aq11dl<1s palmras do Vaticano.
"Se alguem disser g11<.· Dt.·11s 1mico e \ erdadeirr,,
Creador (' Senhor nosso, niio pode ser conhecid
nm1 certeza por aqucll:ls coisns que foram feitas
pela luz natural da rasiío hLJ111ana, seja anathema ». ~
Escriptura. (8) 1' SahcJoria ! declara que são
vãos, isto é, loucos lgr. :' '" '"" J os homens que ignoram a Deus e nem pelas suas ohras podera111 ter
conhecimento da sua cxist<.'fh:Ía: .. São vãos porén
os homen~ todos onde ll<Í< 1 lw <I sci('ncia de Deus; e1
pelos hcns lJll<.' veem, 11iio poderam cnnhcL·er aquclle que existe, nem ulhanJ< • para ns obras, poderarn
conhecer o artitice '" '

.~Ias

os homens niio pi 1dcria111 L'hamar-se

vão~

e loucos pelo facto de ignorarem a Deus, se esta
verdade não pode.ssl' ser L"1mhccida 1..·om tal 1..·erteza que o snhio d 'cl1;1 niio podcssc duvidar; por outro lado aqui tracta-sc do conhecimento natural de
Deus, isto é, d'aqucllc ljlle pode adquirir-se pelas
suas obras. Por isso se diz n'outro logar • que só q

!

nega esta \·e
. ·rd·ldc.
•
. "Dixit insipiens in
.
·
est Deus» .
,
· .
cordc
.
'llmcntc que os~ Crenuos,
'•) suo.
p 1"'.\on
i ensina cgu.
d
'·'
au o ..
dos da luz da rcvçlaçao, po e1
que estavam P~ 'ª
d Deus pelas coisas crearam ter conhec1mcnto ~
~calmentc: ccPorquc
d f ·to o conhcL:eram
das, e e ac , . h 't.•r de Deus lhes é mant esto
o que se pode LQ11 :e . ' manifestou ... Porque as
a clles: porq~1c ~)~u~ Ih~ vêem depois Ja crcação
coisas d'ellc_mv_1:~"~.~~a:c 11clas obras q1teforan~/ei
do mundo, LOthl ._etude semp
t 1"terna e a sua d1vm•
tas ainda a sua ,. ir · ·.
. ,·
Porquan'
J . , são mcxcnsa\ crs. · ·
dadc: de mo o qul: . . h ·"do a Deus não o gloto depois _ e lerem reLon ~c1 a verdade' o conheci) a Deus,, ~ ,., nc
,
rificaram
·
: · onscgue pelas coisas que
l) ·us •ouc
:t com<
s..: 1..
·
mento lc
·1
.
t o 11aturnl
. · e.; ·onhec1mcn
• e dcducttvo.
.for01_11 fe1.tas, (e .\ >s Padres ensinam o, mesmo no~
h. 1J ad. &J •
. .· )mente na Ep. aos Rom.,
seus ( 'ommrntanos, cspeua
. . d• a r·1s1o •)or: , ~ ( 'l11·•:"'')sthomn. invcst1gan º. • ' . • • . .
~sim
,.,
"'
·
·
· (:.·scrcvc .
a:-. . 11. .. . . se. n1an ·1·
r l':-.· t •·tr·1' •aos bcnt1os,
.
.
_
que
rth .
. , .. , De maneira nenhuma , po
"Dirigiu-lhes a palm rc1:
d'a attnhil-os do que
f
·110 que mars po ' • ,
.
rém cz aqm
hvrn . ·issentou no meio
1
noderia fazei-o qua LJlll'r P~ _ · ' '- ~1 ·
o idiota, o
i
·lo . ·1ss1n1 •> su
'
d'elles o orbe LTCaL_
·.·do se'> j)cla vista da bellch ) [nrbaro 111S I UI · . .
·1
si..'.yt ª1 ' . ' . .· .·', · _ ode suhir até Deus".· . .
za das c01sas .' lsl\ ets, ph ' . ·sim o definiu e e ut1l
(b) ·() Vattcano tam cm as.
1º nsipientc

.

·e

d_

:t:

l Si quis dixcrit llcum u1111m t•r verum,Crcmorem et Doininum nosrnun, perca qual' 1:1.-ia s1111r. naturali rationis humana e

certo cognosci non posse, !\ . S. V.1tic .. c:m.
?

Sap. Xlll,

~ y.~ni

1.

~unr

1

d<> Revela r.

1.

1 10

Kom . 1 • •.1-2 l.
..
. 1ifcstum CS! in illis ; neu_s
., Puia {1:1oa notum "~'.11?c1, n_1.11 ip .'ius ·1 crcaturâ mund1,
<.
·•
·1 Jnvisih1 1a cmm
' ·' ·
·1 na quo-

-1

c~;~~.!1~;,,~~fa~;;'.~~~~-'~- - int~lli~~ta11 ~oo;~~~ici~~n:~:.s;a~n~t1q~~ia, ~·nm
•

.
autem
011111.cs homi11c., i11 quihus non _suhest
sc1ent1a 1k1 ; et de l11s quac• v1dcn111r bona, non potuerunt mrcJij_
gerearti
eum
es1, ncq11e npn·ihus :. tl<'ndl'ntcs agnoverunt quis esset
fox qui
.

• Ps. Xflf,

, ,;5

BA EXISTENCIA DE DEUS

~o

d1v1mta~.
sicu_t~it ~

p uc ejus virtus e!
Dcurn glorificaverunt.
. ..
novissent Dcum, n?n
:\1inime : verum id elle1:1t, 'luod
:1 Vncemnc ad illns mL
·t;rahcrc potcrnt; creatum o:oel'!l
nagis illos quam vox qu'.1ehh~~i~ta • scv!ha, harharus ex solto mtu1itn
t 1
, ad Deum conscem ere po.m medio
. . . . posuit:
ulchritudinem
e< octus
tu
v1s1h1hum
te st.
Chr_y.wstP.. 1lOml.1. -·: in CI'- ad Rom . n . ·~ .

~

~
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sa~1ens,

DA. E.X.lSTENClA DE DEUS

C.\PITUl .0 t

cxpôr a sua doutrina segundo as Actas do mesmo
Concilio ; declarou na verdade : "Que Deus, principio e fim de todas as l.'.oisas, pode ser conheddo

com certe{a, pelas coisas creadas, pela lu{ natural
da rasáo humana)) . 1
Aqui não se tracta do .lacto, se cada um dos homens de per si tiram o conhecimento de Deus das
coisas creadas, mas da potencia da rasão, quando
já se achou suificie11teme11tt.• desenvolvida; dize-se
«natural", nem os Padres quizcram accrescentar
«Corno está no estado da natureza lapsan,' «devendo ser naturalmente tidas como verdadeiras as coisas que n'esta doutrina se ensinam, quer o homem
se tome no estado de naturczn pura, quer no estado de natureza lapsa •. 3 E assim o Concilio ensina
que Deus pode ser conhecido pela rasão humana
rectamente desenvolvida, ainda mesmo no estado da
1iature{a lapsa e pelas coisas creadas, e pode adquirir um tal conhecimento com certeza. Esta definição vac direita áquclles que dizem que a existencia de D1:us não pode prornr-sc 1.'.0m argume11tos
firmes, e que por isso não pode ser conhecida com
certeza ; attingc, por tanto 1 dircctamcnte, os fideislas e tradicio11a/;stas, que ensinaram que sú pela fé
se pode obter n certeza da cxistencia de Deus.
Quanto aos lradicionalislas mais mitigados que
ensinam que a rasão humana não pode chegar ao
~onhecimento certo de Deus -;cm ser auxiliada pe' Oeum, rerum omnium pri11âpi11m ct finem, naturali humanae rationis luminc e rebus cn•.1til c4!rto cognosci posse. Sess.
HI, cap. de Revelationc.
2
Uti nunc est, vel in 'latll natural.' lapsat-.
1 Cum ea, quac in is1J do1.·trin;I Jo-:entur, generatim vera
habenda sint, sive sumatur homo in s1at11 naturae purae sive in
statu naturae lapsae. Assim o ){e\'."'" G.1sser, Bispo Brixínense, nos
Actos e Decretos do Concilio do Vati.:ano (tom. septimo Collectionis Lacencis), p. 131 .

. . .
na sociedade humana,
las trad1c~ocs qu~ ex1~l~c~radicçóes não foram rese disserem que aqt~e ~ brcnatural, mas por uma
cebidas por revclaçao ::;o or ideias infusas, não são
certa via natural, v. gr.,_.~· . porém se admittircm
condemnados pel? ~onu ~o , odºram ser recebidas
d ·çocs nao P ...
que aque li as tra 11..:_
:• dirccwmcntc condcm- pela rcvclaçao, sao 111
senao
T
nados pelo C~~c~~~s do Concilio consta qu; os

Pad~=~~~~~u~zcra.rn dirc,c~~1 ~~:~t~~~~~c;~~e~~~

•

decreto o 011tologzsmo, e
g
d. . ) Relator'
ado "porque, 1z (
d
na qual era con crnn -'
1 ..
não pódc
. .
. . tema do onto og1smo
este grav1ss1mo s) s . '. .. · i, ltal é incidentalmend -omo que a1..L.IC c1
fó
ser tract~ o 1...
d . dircctamentc aquella
rte» '; attlnge c~mtu o t~ e a ue Deus pódc ser
o ontologismo que n g q
l · natural
ma d
.
. das 1..'.0ffi a uz
~onhecido pelas co1s. a51 dL.rca S Inquisição ( i 8 de
- Por outro a o a ·
da rasao.
, . : tinha declarado que algumas proSept. de i 871 Jª.. .
não podiam ensinar-se com
posições onto og1sucas Conaregaçáo ( 14 de dez.
0
guranca ~ e mesma
do mes· sde 887\ c~ndemnou algumas propostç?~sJ
e I
;
.
d d . liras de Rosm101 .
o gencro ura as as o
- { . d finido que
m Póde tambern perguntar-scl ~e, ó~~ neatural que
póde tambem ~onhece;-)sc c"er: :~eito na exposiDcus é creador (cat'l. . oro ostas' aos Padres
ção das r~sóes que foram1fcm:se estas palavras:
para e:xphcar este canon,. a a alavra creator, nem
,,posto que no canon se let
p óde demonstrarpor isso se _de.fine ~umea~tc;;~~=~ \.oca bulo, de que
ela rasao , mas
.
se P
- . m hoc svstema ontolog1s-

l

ª

1 Quia, inqui~ Rei.ator' grav1ssm~ucidenter. pertrnctari . Acla
.
·potest quas1 acc1dentahter ..et m
m1 non
.
8
C. VaticC.fP ·D~~ ..;11.,.er Enchiridíon, n. 1)13 e se~.
2
•
,
"
'd·
XX ,~o · ·i.rq
e ses·
".
.
1 Cf. Acta S. Se 1s, t . •
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CAPITULO 1

DA EXISTENCIA IW l>EUS

usa a Escriptura (Sap. XIII, 5) revelando esta verdade, nada accrcsccntado ao seu sentido» t. N ãc
foi, por tanto, definido~ lJllC p<'>dc rnnhe~er-sc n~
turalmentc com certeza que Deus produzira as coisas do nada.
2.º

Do modo como podemos co11/zecer a Deus

7. Os Anomeos ou J~'wwminianos, cujos chefes
foram .Aeciu e Ewwmio (scss. 1V) attirmavam que
, iam e comprehcndii.lm n'esta vida a Deus e a divina esscncia. Alguns 011lulo1~rislas seguiam que a
mente human~ póde na vida presente vêr a Deus
com uma certa e dircL·ta ,·isiío natural 2• Contra
estes é a seguinte
8. 171esc: ô lnfellecfo hu,,,a110 11do póiJe n'esfa
vlda mortal ver 11aturalmenfc a ~eus em sl, mas
só indlrecfame,,te co,,hecel-o pela causalldade, remoçdo e emiQencla. E' cer/11.
(A) Prova-se a 1." parle:
(a) Por\.}uanto a Escripltirtl a prc!>enta-nos a Deus
l°omo Rei immortal e invisil'd que habita cm luz
inaccessivel que nenhum homem viu, nem pôde ver;
"Ao Rei ímmortal dos seculo:-., e invisível, a Deus
só honra a gloria ... pois Elle st"l é yue possue a
immortalidade e habita em luz inac~essivel; .'-lllC
- t
~:t~ .in. <ano11c lq;atur 10.:ahulum cr.-,ltor. 11?11 idcu de+initur creationcm propric dict'.un rat101.u.: <le~on~tran posse.; scd
retinetur vo.:ahulum quo Scnpt11ra ( .'i.1p XIII, .') hanc vent<.1tem
rcvelans utit11r, nihil' ;id cjus SellS\Ttll a!ljc•to Cf. Act,7 e. Vi1tic.

principaes defensores Jo e lntolo.~i.smo forai:i Male/lr.i11d1e. Gioberti. Ub,1ghs: .\1.1/cbr,mclll' ( 1 1 ..l~-171 S) ensinou que
todas as i.:oisas se vê..:m immediatamcntc cm Deus,. mas 9ue a
,,:ieni.:ia Jivina não púdc ver-se ahsolutamentc .:omo.c cm s1, mas
como e, ideia arehctypa que representa tndas as coisas cread.:1s:
Uba15lis_, ..:~~ os O_ntolog1s~as rr:ioderndos s.:,;undo q_u.e s~ veem
nas 1de1as d1vmas nao as coisas sm;;ulares mas as tlOl\·ersaes. Cf.
7,ig/iara, Summa philos., Th1.yl 11;1t., lih. L .- . 1, a. 1: Della IL1cc intellettuale e dcll'(,lntolog1smo.

r.

/'.!!·

o.,

nenhum homem viu, nem pôde vêr)) •: porém estas
palavras são geraes, e excluem a visão, não só por
meio dos olhos corpornes, mas lambem pelo intellecto, sendo a rasáo assignalaJa d'aquella invisibilidade a propria cmincnda da natureza divina que
fica inteiramente ina..:ccssivel a todos os homens;
logo.
(b) Affirma-se alem d'isto yuc só Deus se vê a
si mesmo, de maneira que ningucm p1)de conhecei-o
o como Elh: é cm si, scrnío por revelação sohrenatural: "l\inguem jümais viu a Deus, unigcnito que
está no seio Jo Pac, cllc mesmo o narrou":. ~'estas
palavras fica excluída a visão natural de Oeus.
(C) Por isso, segundo a Jedaraçáo Jo S. Officiu ( 18 de Scpt. de 185 1) mio p1º1dc ensinar-se (Ont
segLmmca esta proprosiçáo ontologÍLé.l : "O (<mhc(i;J,cnto immediato de Deus, ao menos 11 hahitual,
0 essencial ao intclb:to humano; de m<mcira que
sem dle nada pódl' conhecer; na verdade, é a mcs.,.
ma luz intellcdual» ;i.
~l. (8) Proi•a-st' a ;: . ' parle:., yue Deus püdc ser
ü111hc(ido naturalmente por Ires modos:
(8) Por via de causalidade:,· porquanto, está-nos
gra\;ada no fundo da nossa natureza a indina'Yáo
~le, quando ve111us algum ctfoito, comc~armos a inH!stigar a sua causa; por tanto, olhando para o
mundo e contemplando-o na sua ordem e hclleza,
··- i . Rei;i sa:n1loru111 immort<11i ct im•isibili. soli 1>co honor ct
"luri;1 .. . qui:solus 'hauct immortalit<.1km ct hi.·em inlrnuitat ina..:~c~sihilem, quem 11111111~ homin11111 vidit, sc'<I 1wc 'idcre potcst .
l Tim., 1, 17; VI, 15-11; .
. ·. 1 · D~um n~.mo vidit llll•J~•l~ll, u11igc1,1itus. ~ui e~t in sinu_ l'a·
111~. IP"'' ~narrmJt . .!0,1 . 1, 1~, d . .Toa. \. 1, -tf>, M.111. XI, 2 1 .
.: lmm..:diat;1 Dei ..:ognitio, h<1l>itualis s;iltcn1, intellci.:tui hu n:auo .::s~cntialis cst, ita ut sinc cú nihil <:ognosi.:cre possit : siquidcm cst ipsum lunwn intdlci.:tualc:. Os argumentos da rasão \'ê_-os
nos Philosophos; -i.:f . S . Tli.,• · 'l · 1:t;1. 11;Crmtra Gcnt1l.,
iiY . 111 1 (. -l5 .
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CAPITULO 1

DA EX1STENCIA IJE DEIJS

~onduimo~ qu~. existe alguma causa primeira, que 0
~~eou; alem d isto, pelo conhecimento das perfeiçoes_ q~1e ha nas crcaturas podemos conhecer alguma LOlsa da n~ture{a e perfeição da causa de que
procedem, as~1m con:io pela ~ontcmplação da pint~ra podemos ~onclu1r cor:n fundamento a respeito
d_ alguma~ qua!1da_dcs do_ i~mtor ; porem este conhecimento e muno 1mperfe1to, nüo podendo o etfeito do creado cgualar a virtude da causa. Este methodo recorda-o a Escripturn quando diz: ccPorque a_s causas d'elle invi_sivcis se vêem depois da
creaçao
m~ndo, cons1de~adas pelas obras que
fora~ _feitas, arnda a sua vtrtudc sempiterna, e a
sua d1vmdaden •; «Porque pela grandeza da formosura e ~a creatura s~ poderá visivelmente chegar ao
conhecimento do Crcador d'cllas,, ::i.
(t) Por via de remoção, cm quanto removemos
de Deus todas as impcrfci1/>cs das creaturas; por
~ua~to, se~do Deus um '!elo p~1~·0, não se póde
LOn~eber n e~le nenhuma 1mpcrtc1ção: é por este
motivo que dizemos que Deus é intinito isto é que
- pód e ~ircumscrevcr-sc
.
'
'
nao
a nenhuns limites; simples, 1s~o e, _que cxcluc toda a composição; immutavel, isto e, que não está sujeito a mudança nehu~a etc.; n'este sentido se diz: « :\1ão ha mudan~
ça JUnto
do Pae das luzes nem sombra de vicissitu3

?o

de»

.

_D~ve todavia n?t~r:sc que n'aquellas negaç6es
estao mclu1das perte1çoes verdadeiríssimas, v . gr.
~uando negamos que Deus se cir~umscreve no es'. lnvisibilia enir:n . ipsius a crc~turâ mundi per ea quae facta
s':lll.t•. 1dtellecta consp1c1untur, sempiterna quoque ejus virtus et
d1v1n1tas . . Rom . I, 20.
: A magnitudine ~ni~ spccici ct crcaturae cognoscibilit r
poter~t creator horum v1d~n . Sap . X Ilf, s.
e
Apud P_atrem lummum non c~r rransmutatio nec vicissitu. .
d1ms obumbrauo . Jac. J, 17 .

161

paço, atlirmamos a sua omniprcsen~a e i1nmensiJadc e assim quanto ao mais.
(C) Por via de excelle11cia, em yuan to ljllc tudo
o que ha de perfeição nas crcaturas, a ttribuimol-o
ao Creador, d'um modo mai~ eminente; assim v.
gr., porque nas crcaturas ha cssenôa, sapiencia,
potencia, affirmamos que Deus é a supcrcsst.:ncia, a
supcrsapiencia e a omnipotencia. N'este sentido se
diz: "Glorificnndo au Senhor quanto mais poderdes, n:starü ainda muito a fazer . .. Ellc está superior a todo o louvor ,, 1.
E' comt11do mx:cssario notar lJUe aquclles trcs
modos de conlwc1..:r a Deus, devem simultaneamente unir-se, alim de c()nhcccrmos a divina csscncia
do melhor lllt)Jo que nos f1'1r possivcl. L;m exemplo d'isto encontra-se cm S. Tlwma; :i: "De tres
modos se dizem estas coisas de Deus, do primeiro
atfirmativamc11le, como quando dizemos, Deus é
sapiente, o que, na verdade, é neccssario dizer
em rasão de haver n'elle a semelhança da sabedoria que tlue de Deus; mas porque em Deus não
ha a sapicncia, como nós a entendemos e chamamos, pc)dc negar-se verdadeiramente, para se dizer:
Deus nüo é sabio. Em segundo Jogar porque a sapiem.:ia não é negada a respeito de Deus por ellc
ser difü:icnte cm sapicncia, mas porque é n'cllc
mais superemi11enleme11te, do que se diga ou entenda. e por isso é neccssario dizer-se que Deus é su-

persapie11te n

3

•

t
Glorifü.:antes 1>0111im1m quant11m.:un11.1uo.: rotuo.:ri ti~, .rnper Y<1lebit c11im adh11c .. major t:st omni laudo.:. l:"cdi . XI.Ili, 32-:>:i.
?
Qu_ae~t; disi;., de Potcnt.,_' I· 7, a . .\a J :! .
.
.
l
Tnphc1tcr 1sta de Deo d1..:untur, prirnum qu1dcm affirmative, ut dicamus, Deµ~ es t sa pic_11 s1 ._quoJ quide~ Je eo oportet
diccrc propter hoc quod rn eo cst ~1mil11udo ~ap1cnuac a De.o ftuen tis; quia tamcn in Oco non cst >_ap1 c n_t1 ;1,qualcm nos tntclhi;1mus et
nominamu,., potcst vcrc 11eg.1n ut d1.:atur : Deus non est sap1cn s.
Thcologia Dogmatica-Vol. :;.•
11

~·-
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CAPITUl.O 1

II. Dos argumentos oom que se demonstra
a existencia de Deus 1
Entre os varios argumentos com que póde demonstrar-se a existcncia de Deus, escolhemos os
que expôz S. Thomaz l'.omo os mais efficazes e os
mais conhecidos. E na verdade, todos elles são tirados das coisas crcaJas consideradas de cinco maneiras, a saber: subimos das coisas (readas movei.s
para o primeiro Nlotor i1111111 >vcl; das causas etftcielltes levantamo-nos <i primeirn Causa etficientc; do5
co11tinge11tes passanws ao Ente ncccssario; das coisas mais ou menos pe1ft:itas attingimos o Ente supremamente perfeito; das u>is<h ordenadas conduimos que ha um Governa de >r supremo.

Rursum quia sapientia non OCfo'il lUr Je 1h:o 'luia ipse deficiat a :;apicntià, sed quia rnperemi11e11ti11S cst in i1•so quam dicatur aut intelligatur; ideo oportct dicerc ~uod ~kt~s. s11 supasap!ens .. Cf. t. q. 12,
a 12; C. Gent. l. III, e. 4•1; m 1 dtst. 3» 'I· 1, a. 1. O aqui se entende
que 0s Gnosticos se cnptn<11n i111ciramc11tt· quando Jizem que a
Primeira Cmrsa n:ío podia ser l'ºr 111 '1 ~ c<1nlw•ida, pois não pódc
:.cr pcrfeita mcnlt: ..:omprchcndi1 a, ad<pi.Hbmcntc t:~tendiJa; mas
quer !'elo ..:iuc .IK a J110 qu.:.r pelo que 1h/l.!llH•>.• e 11·! ;m1fcsto que pódc ~er ..:onhccida de maneira <JllC podem d1slll1~u1r-sc de qualquer
outro cntc,quc s11pre11!.Jmc11te i11tclli;;••111t• e possue cminentemen·
te tudo o que ha J;: pcrlc1,·iío 1ws ..:r~atur<1,, porquanto, como perspi.:a1.mcn1e o nota .\l,1x .Üiiler (ap. 1\'i11t'lcc11tlt ( :e11111ry, Dec. 1844,
p.&13, c a recendo ,Jc causa fortuita e intdlif:encia niío explica nem
poded expli..:ar i•ímais osf.1ctos. certos da i11tdlil{e11ci.:i que <'.· permittido achar no homem : S,1 lv/.'tjestc• Íl' fl.1rJ 1. e. fotum jam
Jiu e solio cx.:iJit in rchus scie11tifi,is; nc..: Scfrctio natura/is, nec
Pug11.1 pro exislenti.i, nc..: Medii 11Jfr.1â.1, ;iut sim ilia sesquipedalia verba numquam rationcm rcforent rw 1.Of;OS, cogitationis nempe, 4ui per naturac transluc:cns vclum i1111umcrb oculis· nos cons·
pi..:it, postulans ut ô Logos '{Ui in nohis cst irsum <1gnoscat.•-En.
contrarás a refutação Agosucismo com G. lV . Ward, Essays on
Theism; G . J. Lucas, Agnosticism and Religion, Baltimore, 18<}5.
t
S . 171om .. 1 q. 2, a :>:e . Cri.:nt . liv . 1, e. 13; Billot, ih.
.f; Ho11/lrei111 , n. 1 ~ 1 e scg .; Snfr~m . J'- 1i.\ e M:g .: F,1rges, p . 5!)
e ser; .
·
•

e

P. .

ot:us

r .º A,.gumetito da pm·te do muvimmlo
1 .º Movimentos como aqui o entendem os cs-.:olasticos, não é s<'i a muàança de lo(al ou a transladação d'um para outro togar ou a passagem da
potencia ao ado: (<mover, diz S. 17wma{_ 1. e.,
nada mais é senão fazer sahir alguma coisa da po.
1
tencia para o acto ,, .
Por isso argumentamos assim : E' certo que alaumas coisas se movem n'este mundo. Jfas um tal mob
.
.
1•ime11to sllppoe
um outro, .wppoe um prmzeiro mo-

tor ÍnttnOVCf; p1Jrque Judo O que Se nlOJJC C 11Wl.tido
por outro; e p1Jr outro ladn 11ão é possh•el proceder
até ao il~finito em 111<wc11/t's e muvidns; logo ha uma

primeira caus.1

i1111110J1el .

Dcdara-sc e prova-se por

partes :
(1) e certo_ que algumas. coisas se move"!; se se
trai.:ta de movimento local, isto sabe-se mmto bem
pelos sentidos; se se tracta do mov_imento no sentido escholastico, vemos todos O!:i dias entes passar
do estado de potencia a acto, nascendo, ~rescendo,
sotfrendo altcraç6cs e soffrendo a morte .
(a) 7itdo o que move é movido por outro. Se se
tracta de entes inurganicus, a coisa sabe-se com
evidencia ; por quanto, apcsur de não serem destituidos de toda a actividadc, são todavia i11ertes
no sentido de que não púdem espontaneamente
adquirir movimento, ou modificar ou extinguir o
já recebido, e por isso mesmo ex se são indiffcrcntcs para o movimento ou para a quietação .
Mas aquelle que é inditfon:ntc para o movimento ou para a quietação~ recebe não de si mas
d'outro esta terminação ; por isso que de potencia
nada póde passar a acto senão . por algum ~mtr.o
enk em acto i aliá$ a mesma coisa se a.:hana !õ.t-
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multancamcntc cm putcfü:ia e acto secundwn idem
que repugna .
Quanto aos J1it1e11/es, Jiz-se rcctamente que S(
movem a si mesmos, cm quanto parcialmente con·
correm para o seu mo\·imcnto, mas não se moven
a si mesmos sob todo o respeito; porquanto os vj.
ventes tccm print:ipio e 11111, e soh este respeito sãc
movidos por outros; por quanto tudo aquillo qut
intrinsecamente se muda, tendo agora um ser, logo depois cnrccendo Jo mesmo ser, não está n'ellc
toda a causa Je ter esk ser intrinscco, mas recebt
de outro a dct«.:rmina~üo para o ser, sendo estamesma determinação a passagem de potencia a acto.
Logo tudo aquillo que se move: é movido por ou.

DA EXISTEKCI.\ OE DEUS

i(i5

1)

tro.

(G) '!'{ão (; possi1•d proct'dcr t?h; ao illfinilo 110.s
111ove11tes e moJJidos, ou, por outras palavras, é necessario admittir um mol1>r immovcl, que tenha em
si todas as perfci~1ícs, üs lJlWes move, sem precisar
de ser movido por outro . l >or quanto se os moveis
são movidos por 11111 motor movei, clle mesmo foi
movido por outro, e depois assim até ao infinito.
Mas o numero infinito l'm acto rcpugné:l, podendo llualquer mm1crn,yur ~rande ~1uc seja, augmentar-se sempre 1; t ', a111Ja q11c se déssc uma serie
i~finita d_c entes ~ptc 11·1~\elll t' ao mcs~o tempo
sao movidos, sena pn.~\."1s11 t'lll'.ontrar lóra ~resta
serie, Lirn motor inm10vcl, que fo:-,sc causa de todos os movimentos, porque ali<is haveria algum
ente ~uc sob o mesmo respcit<t se moveria a si mcst
IJissemo> .inl_inito <.:rn .1.-to; <1<linittin111.'. na verdade que póJe haver numero 1011111 to em pot,•11,-,,1 ou 111d1hn1Jo, corno é o numero dos actos que lazcm o~ H1.:m.i1·cnt11raJos . Por quanto se
houvern, por exemplo, numero inf1111to de homens, seria duplamenH; maior o num..ero dos olhos, !L'n,lo c·ada homem Jois olhos, e as sim teri a mos um nu~mero du1ilam cnt" rna1nr do i:iuoe o infinito, ma s
repugn a que um mtm1tc• scJ<t m.11nr <(llC o r111tr11 .

mo totalmente e seria movido por outro; o que e
contradictorio. Isto se mostra lambem do seguinte
modo: o motor movei ex se é insufficiente para
mover-se a si mesmo, e isto por força da sua essencía, achando-se cm potencia para o movimento.
E na verdade não s~ tira uma tal insufficicncia, se recorres d'um motor movei para outro, se
afinal não d1cgarcs ao motor que não precisa de
ser movido por outro .
(d) Logo dc1•e admillil·-se o primeiro mulo,. inzn1011el, que na verdade seja moi•ente, porque dá
movimento aos outros, e seja imnuwel, isto é, que
não precise de ser movido por outro. Porém este
motor (0111 rnsfto se chama Deus ; é com etfeito
um ente disti11cto do 1m111do: por isso que move os
demais entes mundanos, -immalerial, pois a matcria é inerte e movei, -pc1:feito, porque é um acto
puro que não precisa de ser movido por outro ou
recehcr perfeição.
:!.º

Arg11me11to da ordem das causas etficientes

1 1 • Aqui JÚ se não tral..'.ta das mudanças que
succcdcm no mundo, mas das causas ctticientcs
de que procedem as coisas permanentes, como s5o
as plantas, animaes, homens e d"<1qui se deduz
cxistcnciu da primeira Causa . Por quanto, achamos

110 mundo causas <:tficientes mutuamente subordinadas umas ás outras: v. gr., este.homem procede de
olltro homem, este animal de outro, esta planta de

outra. .1.lfas taes causas suppóem a causa primeira
incausada.
Por quanto, por um lado é impossivcl que alguma coisa seja causa ctlkicnte de si mesma, por-

que se assim fôrn, algum ente existiria primeiro do
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que ellc pruprio; mas por uutrn lado, é impossível
proceder das causas etfo..:iente.-. até ao infinito, mas
deve admittir-sc a causa primeira incausada. Porquanto se se rcgcitar uma tal causa, deve admittir-se
a serie das causas e <los cffcitos, ou cm linha recta
ou cm linha circular; mas nada d'_isto póde ser:
não a primeira parte, porque nas causas efficientes ordenadas, o primeiro e a causa do meio,
e este a causa do ultimo, Jc maneira que, removendo-se a primeira causa, por isso mesmo se removem
as l:ausas c cffcitos intcrmcdios, - -não a segunda
parte, pois que n'estu hypothesc, dois entes seriam
simultanea e mutuamente para si causa e effeito.
Supponhamos, com effeito um circulo composto de
quatro entes a, b, e, d; 11 gera proximamente b; b
gera e, e e gera d; logo a gcrn remotamente d7• por
outro lado d n'cstc cin:ulo gcrn a; e por isso d gera
simultaneamente a e e por cllc gerado: o que repugna. Logo a menor estü provaJa . Logo deve admittir-se fóra da serie das causas cHkicntcs a causa primeira que não tem caHsa ou causa incausada.

em que não havia animaes ou plantas, cm que não
existiam os (orpos celestes como agora são, ma-;
sómente n'um estado nebuloso; e por outro lado
todos os dias perecem viventes, ou deixam de existir, e por isso mesmo ha muitos entes que pódem
ser ou não ser, ou tambem existir d' este ou d'aquel-le modo_ Pon;m estes cnte.ç co11ti11ge11tes presuppóem
um ente mxessario; porquanto
(1) o que é contingente, houve tempo 4uc não
existiu; por tanto se todas as coisas são contingente, houve tempo em qul' naJa existiu nas coisas .
Mas se isto t: \·crdade, ainda agora nada existiria,
porque aquillo que níío l;, não púdt· dar a si mesmo a existcncia, mas deve rccehel-a de outro ; porém l"'Sle tnttro Jl've ser lll't"essario ou ter cm si a
rasáo Ja sua existem:ía ; pcm.pw aliás exigiria uma
outra causa contingC'nte L' :issim nté ao infinito : e>
que repugna .
(b) Prova-se a menor de outro modo: os entes
contingentes que existem no mundo, teem algumas
determinações, nem púdcm existir sem alguma determinação; mas os contingentes não pódem receber estas Jctcrminaçóes de si mesmos; sendo indifferentc ex se para o ser ou não ser; logo devem
ser Jetermi nados por outro que, por sua propria
natureza, seja determinado para o ser e tenha em
si mesmo a rasão da sua existcncia ; porque aliás,
este outro deveria ser determinado por outro e assim por deantc até que cheguemos a um ente verdadeira e ahso/11tame11/e necessario, que contenha
em si a rasão da sua propria cxistencia e possa
determinar outros entes a existir ou a não existir.
Logo existe um ente ''erdadeiro e absolutamente ne-

3." Arg11me11to, da existmcia dos entes co11li11gentes
1 2. Co11tingc11/c chama-se aquillo que pôde
ser e não ser; ser assim ou d'outro modo, ou é inJifferentc para ser ou não ser, para ser J'cste ou
d'aquellc modo . Pelo contrario, 11ecessario é aquillo que não p«'>dc deixar de ser ou aquillo que tem
cm si a rasão da sua cxistcncia e existe a se. Posto isto argumentamos assim : l'1Jc:o11lramos nas coisas algumas que são co11ti11ge11tes, isto é, possiz,eis

para existir ou não existir possihilia esse et no1z
esse; segundo o attcsta ~1 scíencia, houve tempo

cessario.

i:m que não h~via no mundo crcaturas racionaes,
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4 .'' Arg umento dos ,!:rtms da J't!f/eição nos entes

num ente. isto não procede de que a bonda·
de seja de .si limitada, mas sim da bondade não

13. Advertimos previamente que as perfeições
são de duas espccies : nlgumas não recebem o mais

convir essencialmente a este ente ; mas por lhe ter
sido communicada por outro. Porém este outro ou
é de infinita perfeição ou não : no primeiro caso temos o que desejamos ; no segundo, este outro, por
go5 ar de perfciÇão limitada, reccheu d'outro a sua
bondade, e assim por diante até se chegar ao ente
s~mma e infinitamente perfeito que communique
aos outros os varios graus de perfeição . Lo~o existe um ente summa e infinitame11te pe1jeito .
Este argumento e Jiametrnlmcntc difforcnte do
argumento de S. An~eh?o : porquanto? ~1 'este considera-se s1'lmcntc a ideia do ente pertello, e passa-se da ordem ideal para a real: o que não é logico. Porém S. ·~·homa~ parte d~s graus rea~s. da
perfeição, e p~r 1ssu nttmge. o I~nte real pcrte1to;
porquanto assim como os nos das ~guas tra~em a
sua origem da fonte real, e não da ~deal ; as~1m os
entes imperfeitos ou i.Ktualmcntc existentes tiram a
sua origem da Fonte real da perfeição .

ou o menos, como são os elementos que constitueITl
o ente n'alguma espccie v. gr ., a animalidade e a
racionabilidade no homem ; outras, porém, recebem o mais ou o menos, e progridem, por varios
graus, desde o ínfimo até ao summo; assim, viver é
mais do que ser, a vida animal<.; mais perfeita do que
a vegetativa etc. E na verdade, o nosso argumento apoia-se nos ultimos graus du perfeição.
Enco11tra-se 11as coisas alt-:11111a coisa mais ou
menos boa, verdadeira e: nobre; porquanto algumas
tem sómente o ser, como as pedras; outras além
do ser tem o viver, como as plantas; outras movemse, sentem e appctccem, c111110 •>s brutos; e n'estes
generos ha varios graus Jc pcrlciç(ícs. Mas estes
varios graus de pe1jeipíes accusam a existencia d'algmn ente summame11te peifeito do qual os entes
imperfeitos recebem o ·'·eu limiladn grau de pe,:feição.
Porquanto diz-se mais ou menos de diversas
coisas segundo que de din~rsos moJos se aproximam J'alguma coisa que é maximamente perfeita;
assim, na verdade, uquillo qul' é si» par~ialmentc
hom, chama-se assim p11rq11c L; uma certa participação limitada da suprema hn11da<lc. Este argumento pode ser illustrad1i da sl'guintc maneira:
aquillo que L; menor n'al~uma perfeição, não tem
esta perfeição de si mesmo ; porquanto se a tivera
de si mesmo, possuil-a-hia cm summo grau; porque a bondade, por si , não diz mais este grau do
que aqudlc, mas ex se (; illimit ;1da ; por conseguinte s<.', de fodu, s1 · e11u111tr;i limitada n'al-

5 ." Arf;mm•nto do .~-cJJJenw das coisas

14. Se ~ Jepois Ja co11siJcraçJo do mnn~o, sob
varios respeitos, attendcmos ú orJcm u111vcrsal,
vênw~· os corpos 11at11raes, que carecem de co11hecime11lo, obrar em rasáo do jim. 1ifas isto não pode
acontecer senão forem diril(idos por algum i11tellecto
supremo qut! se/a disti11cto do mundo, e com rasão
se chama Deus. Logo
Declara-se a maior : os corpos naturaes ainda
mesmo os que carecem de conhecimento, operam por
causa do .fim . Porquanlo 110 universo dú-sc uma ordenação cvi<lenti"sima Jns meios ao fim, ~orno o

http://www.obrascatolicas.com

CAl'ITIH.O 1

DA ~:XISTENCIA llE Dl'.US

attestam as varias scicncias. Se estudas astronomia.
admiras na verdade a ordem maravilhosa com qu~
os planetas, com os seus satelitcs, fazem a sua rotação em volta do sol, <" o modo como a força centrifuga e centipreta por tal arte se modificam, que
na sua orbita os astros s<.' movem com incrível velocidade e ao mesmo lcmpo com tranguilJidade
perfeita. Se dás attcnção á geologia, sem difficuldade percebes com quanto cuidado e providencia
a terra, por longos seculos e varias vicissitudes, se
preparou para tornar-se hahitaçáo do homem. Passando em silencio as sciencias chimicas, physicas e
mcchanicas, quanta unidade e, simultaneamente,
variedade nos viventes !
;\Ião subimos nós o.;ystlwmaticamcnte dos viventes imperfeitíssimos pr;ra os pt.'rfcitissimos por todos os graus l1 Se considcrnrl's attentamente cada
um dos viventes, n'elles se manifesta evidenten1énte a maxima sahcdoria 1 quer na evolução do ovo,
que virtualmente contem todo o organismo, quer
nos mesmos orgãos, que, segundo as diversas especies de viventes, se adaptam ajustadissirnamente
ás diversas funcções.
O mesmo a fortiori dcvl' dizer-se do homem, o
qual, si'>, entre os animacs cstéi de pé, de modo que
pode vêr n ccu, dos seus olhos Lfto hem dispostos
para \'êr, das suas mãos para apalpar, dos pés para caminhar, etc.
A menor prova-se: esta disposição ordenada dos
meios pa1"a o fim accusa 11111 ente supramundano .rn·
premame11te i11tcllige11te. Porquanto esta ordenação
ou procede do acaso ou da propria natureza ou do
ente supramundano e supremamente intelligentc.
Mas as duas primeiras coisas repugnam :
(1) A primeira, porque não pode succeder por

171

U1.:aso que os elementos que ..:~recem de conhecimento, não por uma vez mas freq~1entes vezes .ou
sempre, tendam para um fim e o attmgem por meios
proporcionados; v. gr. não pode succeder por acaso que, lançando-se P?r terra uma r:iultidão confusa de caracteres mmtas vezes se disponham por
tal maneira entre si, que formem uma ora~ão composta por ordem lo~ica ou um poema com os seus
versos aptamente dispostos .
.. . .
Por isso se alguem lêr os poemas de Vtrg11Io ou
Homero ou as orações de Tullio, logo reconhccerü
que foram compostos p_or .un~ homem intelligcnte ;
se alguem vir um rclog10 1~d1cando accuradamentc as horas do dia L' o movimento dos astros, logo
L"Onhcccrá a mão Jo artista intc lligente. Mas cada um
Jos entes organicos ou inorganicos são ordenados
por uma ordem mais bella Jo q~1e os. ~oe.mas de
ViraiJio e Je Homero nu as oraçocs de I ulho~ e to~
da ºa machina do mundo suppoe
na ver da d e um .mtellccto mais perfeito do que um relogio perfeitíssimo.
(•)~cm pode dizc1:-se a segu11da, i_sh~ é~ que uma
tal ordem é da propna 11aiurez.a; pois com este nome se designa, ou toda a collecção dos entes que
~arcccm de entendimento-e ahi temos o mesmo
~rgumcnto como acima - -ou causa ~n_tclligc~ te intramundana, isto é, o homem; mas e 11:iposs1v~~ L!llC
0 homem seja causa da ordc~1 do_ m~1verso, Jª porque a maior parte dos entes Já cx1.st1_am, ~ _estavam
ordenados antes que o homem cx1st1sse, Jª porque
ha muitos que ainda hoje são ignorados pelos. homens, e muitos mais, como são os astro~ e ~ interior da terra, onde o homem não pode mflmr.
E' preciso, pois, admíttir que haja u~ ente fóra
e acima do mundo, supremamente mtelhgente, pe-
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lo qual todos os entes sejam dirigidos ao seu
Deve notar-se comt11do, qnc só por este argumeit
não se prova que <.'stc Ente<~ infinito, podendo, b
solutamente fallanJo, u rn Ente supremo, mas !Í
infinitamente intclligcntc, ordenar todas estas coigs

Conclusão: Deus é um ente infinito e unio
Portanto todas as creaturas clamam qc
Oeus existe e que é infinito, se se ponderarem ~
multaneamentc todos estes i.lrgurnenros.
(1) Porquanto os c·ntcs lllo\'eis que passam o
estado de potencia a neto, damarn que o primei!
motor é immovel, ou que l' um acto puro, que ná
carece de passar do cstndo potencial a acto; po:
quanto se algum ente fi>r finito, por isso mesm
está em potencia relativamente a alguma perfeiçã1
e póde passar de potencia a acto .
(&) As causas ctfkicntes ª'-\:usam a existencia di
Causa primeira incausada, isto é, d'um ente ca sei>.
e ôs entes contingentes provam a existencia d'un:
ente 11ecessario; e na verdade o ente a se e o ente
necessario é infinito; porquanto, não sendo causado por outro, mas achando cm si mesmo a razão
da sua cxistenci.i, ror nenhum outro pode ser limitado; por outro lado, sendo nccessario, não
pode limitar a si mesmo; tem, pois, a plenitude
do ente; mas não teria aquclla plenitude, se fóra limitado, sendo toda a limitaçfü> a negação e a restricção do ente.
1 5.

(C) Os entes imperfeitos aú:usam egualmerlte a
existencia d'um ente suprcmrnncntc perfeito; e na
verdade, o ente suprcman1l'nte perfeito tem a pie-

nitudc do ente, e nem pode tel-a se não fôr illimitado ou infinito.
. .
16. D' onde se segue egualmente que Deus e um
te unico ou que ha um só Deus. ~orquanto o
en . · finit'o contem cm si toda a plenitude do enente m
t. · -:- . ~ , d • ente, de maneira que nenhuma yer Cli,-~l? se l, o e .::ontrar n'algurn ente que nao se cn'-ontrc ao me
.
.·
nos egualmentc n'dlc mesmo.
E na verdade, não pode ha v~r dois entes assim,
ois não teriam por <~mie se d1tfere111,:ass~m ; ,por
rSSO l)Lle
i.I
plenttude
ente. Logo Oeus é infinito e u111co.

ambu~ pussL:1<~11l

m~~ma

~fo

Corollario : Jui'{o dos argumentos «a simultmzeo"
..., lul"r-.<·•nm
all!uns philosophos que d
a existen1J• '
<
;" a
.· de Deus pode demonstrar-se, quan o nc10
ua
priori
ao menos a simu l taneo, ·ts t o e,· neh
r · • rnesm \·1
noçã~ de Deus. Assi.m, cnt_re o~ltros~ S. Ansel~o, •
argumenta da segum~c maneira: Por ~om~ de
Deus entende-se aqmllo que pode cog~tar_-se de
maior. Mas aquillo pelo que nada pode Log1tar-se
d. maior existe mio só no intcllecto mas tambcm
1-,~ re . po~4uanto se existe s<) no intellect<_l pode rn~
'tar~sc que c:xistc lambem in re~· aqu.1110 que. e
gi · r. l'ºrl}t1anto a•1uillo 411e existe s1multaneae
ma10 •
•
· d
mente i11 intellt.>elu l'I rc, é certamente maior o qt1
aquillo que existe só na mc~tc.
.
.
. .
Lo"o existe alguma coisa. maior quo .ma_/Wi
co•ritm~· 11011 valei, não só no mtellecto mas tamn
.
D
bem in rc; chama-se a isto cus:
.
Descartes soh uma outra forma, renovou o
mesmo argu~cnto : 2 Devemos affirmar de algum
V

- - - 1--=s~.Ans<?fmo,

)onem,~ .:. Dcsc,1rtcs,
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ente tudo o que se contem na idêa clara d'este e.rt·
te. Mas a existencia contem-se necessariamente r10
conceito de Deus, sendn elk uma perfeição vcrd<:0deira. Logo.
Leibnit{, 1 que tinha por insufficientc o argLr
mento de Descartes, renovou assim o argumente>:
o ente de cuja csscncia se segue a existencia, se e
poS'5ivcl, isto e, se tem a esscncia, por isso mesm(I
existe. Mas Deus e o ente , de cuja esscncia se se·
•1ue a cxistencia, sendo
um ente
ncccssario, por Ol..l·
b
.
l
tn) lado, lh:us L; pt1s :-.1veL sc11w1 concchido por nós
Logo.
18. D na verdade, tudo:-. estes argumentos laboram no mesmo YÍL'io substancial, a saber, passam da ordem ideal ü ordem real : o que logicamente não pode fazcr-~c. Porquanto o predicado
convem ao sujeito, segundo a ordem em que se
põe o mesmo sujeito ; v . gr . !>e o sujeito se põe na
ordem real, todas as coisas l}lle d'cllc são predicadas existirão tambem na ordem real; se o sujeito se considera na ordem ideal, todas as coisas que
d'elle se prcdiLaráo. existirJo sllmentc na ordem
ideal ; assim podemos achar o conceito de triangulo, e d'dle dcdusir as propriedades Jo triangulo;
porem d'estc conceito de maneira nenhuma se pode dedusir a existcncia do triangulo. Mas nos argumentos a simu/ta11eo, o principio da demonstração é só a idea de Deus, como se vê do que fica
dicto. Logo d'cstc conLcito podemos cm verdade
dedusir alguns attributos de Deus na ordem ideal
mas não a sua existcncia real.

3.º Dos divinos nomes '
Deus nélo só e conhecido pela rasão, pelos trcs
modos acima expostos, mas tambcm pela revelação: e por tanto ncccssario J'ante-mão dizer alguma coisa dos nomes divinos com que Deus é chamado na Escript11ra . Por estes nomes não se designam muitos deuses, ma s varias pcrfciçóes d'um
e mesmo N ume .
1 ~I · (AJ El par1.:Lc ser '1 antiquíssimo nome que
0s Semitas dL"rnm ao ~ome ~upremo ~; os cscriptorcs sagrados tomam-no muitas ,·czcs na forma plural Elo/Jim; porem d"aqui não ~e segue L]Uc os hebreus foram primitivamente polytheistas, porque
este nome e construido com adjectivos e verbos no
singular e é plural 111ages/ativo, indicando que na
divina cssencia ha virtude triplice. Prédica-se muitas vezes do verdadeiro e unico Deus, segundo as
palavras: "Logo ticac sabendo hoje que o Senhor
é Deus ( E/ohim) que esta lá cm (ima nos (eus e cá
em baixo na terra, e náo ha 011tro" :J ; mas não rara~ vezes se diz do~ falsos munes, 1 e analogi(amentc dos a11juJ e dos magistrados, emt.JLianto d'algum
modo participam da auctoridadc divina"· D'onde
1 Cf. fi-.wje/111, th . XXII; Curlity. Spi.:ilc~imn, T, 9í 11j 7
c scJ;.; Oehler, Thcolor.:y of th(; O . T cstamcnt, ~ :,1, e scg . ; l '1g ouroux , La Bit lc ct ks J1écouvertcs mudcrnes, t. 111, ..:. ·h p.
.p-ti3 ~.d. 188!_1. • . . • ' .,
' •
.•
•
.
.
- Ge11.IV, :-:; XX\, u ; XXXVI, 4-'· l'iada dizemos da raiz
d' esta palavra porquc sobre este ponto disputam os crudictos. e a
questão ainda não esta decidida, como o confessa o recente editor
do Gesenio, Leipzig, 1895.
~ Scito ergo hodie quod Dornmus s1t D.:us (Elohim) m
creio cursum et in terra deorsum, et non sit aliu~. ncut . rv, 39 .

'
:;
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pode inferir-se provavelmente que El ou Elohim
designa aquellc que poderoso. Eluah, segundo alguns. tem a mesma signilil.'.açüo; mas mais provavelmente diriva-~c da rniz arahica aliha, que significa «Slupuit pavore pcrcul.rns es/., (ficou estupefacto, fulminado pelo favor"\, de modo que o sentido

,, Disse Deus para Moysés: Eu sou quem sou (ego
sum qui swn). Diz : dirás assim aos filhos de Israel :
Aqueile que e, mandou-me te~ comvosco ... , e depois de ter dedurado que e Jal11velz, accres~cn
ta: «este é o meu nome Jesdc toda a eternida-

e

e cs te

«o

senhor terrfrd ,, ricrribilis Domi11us).

El-E~ron ou simplesmente 1~·1yon significa o
mesmo que Alti.,·sfow , L' e o nome com que Melchisidech designa a Suprema Divindade ti . El-Shaddai, que, se~tmdo muitos, vem da palavra hebraiGt sltàdáh (vchm1ente, poderoso), designa o Omnipote11te, cmquanto manifesta d'um modo extraordinario a sua virtude 1 ; comtudo, segundo outros,
Yem de shad (11bera i e designa uherdade ou fecundidade.
20. (B) Jehuvalr. qut\ s(.·g11nd11 os erudictos, deve pronunciar-se Jahn•ch ou Ya/11velz, :! deriva-se
da raiz havah (foi), e, segundo muitos, significa
aqucllc de quem <.; o proprio ser, que não está circumscripto a nenhuns limites~ ou aquelle que tem
a plenitude do ente; mas scg1111do mfo poucos modernos, .Tahmelz é forma hipltilica, ou causativa, e
signiti(:a o que causa n ser (qui causal esse) ou o
aeador . Seja o 4uc fúr, o mesmo Oeus revelou a
Moysés este nome, quando lhe mandou que fosse
lihertar os tilhos d'lsracl da csaavidáo do Egypto:
1

~

Ge11. XIV,

11'.

Aqud)ç nome entre os judeu" «hamava -sc tctragrammaton, porque .constava de guatro lcttras, e estes não se atrevia~ pela revcrencm, a pronunciai-a, de mndn 1p1e, quando occorria ~a
Escriptura, liam Adon<11 : por isso a sua vcrJadeira pronuncia
é d e sconhecida do maior numero. As \' o~aes de Adonai inseridas
no tetragrammato11, d..:rarn a pronuncia .lehow1h, a qud por isso
não é verdadeira pronunl"ia nem, por outro lado, esteve em uso
ante s do seculo XVI. C:omt11dn na maior parte dos livros observa-se a leitura de .Je/101•..ih, q11c ja ~ <.: tornott ..:ommum.

de este é o meu memorial de gcra\áu cm geraçã~,,, 1 Portanto Jahll'eh é o nomi.;: com ~uc Deus
é designado, emlJUanto é protcc:or esp~cial .de }srael , de quem cspcrnm a salvaçao e a v11.:torw. F...':11
vista d'isto pergunta-se, se este nome de Israel fora ignorado dos lsraefü. tas antes de Moysés ;. o
motivo da duvida tira-se Lbs palavras que o Senhor dirigiu a Moyscs ~: "Eu fui o Senhor que apnareci a Abrahão, a Isaa(: e JaLob como Deus om~ipotentc, e não lhes indiquei o meu nome da Adonai (cm hebraico Jah11 1eh).
..
A opiniáo mais provavcl é que este nome Jª
fóra LOnhccido dos putriarchus, mas que a sua plena explicação ndc fóra _manifestada; porquanto
apparccc 1 fio ... no. Gencs1s. e expressa~ente s~ declara ;j que Enos, filho de. Scth, . começara a mvocar 0 nome Ja!111,eh. Dcs1gnanc10 Jehovah quer o
ser Supremo a quem l.'.ompctc jü a ~ter?i~adc, já a
immutabilidadc, quer o Creador, nao e 111~ommu
4
nicavc1, o i..)Ue nunLa se prc1.fa·a das creaturas .
1 l>ixit Deus ai\ .\1oy scn : J-,'go sum qui .mm. Ail : ~ i..: Ji ·
..:es tiliis Israel: (}ui est misit me ad vos . . .-.,cc p.:>~tquam de.:IHa ' 'it s c esse Jal1welt, aJdit: hoc n_ornc:!O m 1.h1 cst m act<:rnum, e!
.
ho.: mcmoriale mcum in g~nerauon~m. l:xod. Ili, 14- 1'.
i
Ego Dominus, qu1 apparrn Abra~am, lsaa.::, ct Ja.:ob . m
J.)eo omnipotente, e! nomen m..:um Adona1 (h<:br. J ,y/1wehJ non mdicavi eis. Exod. VI, 2-3.
l
Ge11. IV, 26.
.
,
•
1 A'cerca do nome JelioPah, ct. J . P. h111 l\..istere11, J'.1hvc C! El-Shaddai, ap. Sciencc c.1tfH?!i~11i:, 15 mar,; 1894, r . 290.:
Ch . Robert, La Révélation Jo nom utv!n Jehov<t . , ap. Revue f!1 bfrque, ahril 189-h p . 161 ; D!:iv!'r, Ong.mc an~ , naturc oi thc l e tragrammaton, ap . St11d1:1 B1bf!c.1, pxlord , 1S.<;S, vol . 1, li ..,
Thcolo~ia Dogrnattca- \'oi. .'
1..
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2 1 (C) Adonai signifü.:a o mesmo que Se11hor
(lhe Lord) e por isso designa o dominio supremo
de Deus.•
(0) Jehovah Sabaotlz lê-se pela primeira vez no
1 Reg. l, 2, e na Vulgata se traduz por senhor dos
exercitas: com este nome dedura-se que Deus é

senhor não só dos nrraiac..; de Israel, mas tambem
dos corpos celestes e dos anjos, como consta d'estas palavras: ({Tu mesmo, Senhor, foste o que, sósinho, fizeste o ceu e o l..'cu dos ccus, e todo o seu
exercito; a terra e todas as coisi]s qtic n' ella existem ... e o exercito do l..'eu te adora'· ,,
Do que dissemos a respeito dos principacs
nomes de Deus, vê-se que Deus se apresenta na
Escriptura, como poderoso e j(wte, que na unidade
da sua essencia gosa de 11irtude 11111/ti'plice, como
Supremo Nume, a cuja vista os homens ficam
cheios de estupor, como Altíssimo, a quem todos
devem servir, como Om11ipote11te, que pode operar
além das leis da na tureztt, nm10 H11le usimpliciter11,
que tem a plenitude do ser, e i· rn11sa de todos os
entes: como Senhor que rege e /.{OJ'erna o mundo
e proteje cspccinlmentc o seu povo, que preside aos
exerci/os, dá a victorin a quem quer, rege os corpos celestes, e tem os a1~jos por ministros.
D'estas palavras evidentemente colligimos que
a thcologia dos Judeus dista infinitamente das mythologias dos Pagãos : porquanto n'estas ha muitos
deuses , e sujeitos a muitos vicios, ao passo que entre os Judeus só se re(onhece um Deus unico e
perfeito : «Sabe ~ pois, e l'.ogita no teu (Oração, que
o mesmo Senhor é Deus que está lü cm cima no ·
1

Ge11. XV,

alto dos ccus e cá em baixo na terra e uão ha outro. . . Vêde que sou eu só e não ha outro Deus
alem de mim .. 1.
.

1 • Sei to

ergo ct cogit~to in cordi: tuo, quod l>ominus ipse

s1t Deu s m coelo cursum ct m terra deorsum, ct non •it alius . . .
Vi,detc quoti cg~. sim ;wlus, ct !lºn .~ it ali.us Deu.~ practer ~e . nc111 .
1.~, 3 . ; XXXl,I, ·~9 ; f,x<!J . XX , 1 ;t>.-~t. _Ahbl' de Brogl1e, Co ntcren.: es sur l ldc1.; Jc 1>1cu <Ians 1 An.:1cn · fcst ., Paris, 1891.

i. .

Tu ipse, D()minc solus, tu fc:•isti •oclum, et coelum .:alornm. cr omnem cxcr.:1tum eorun1; krr:im ct uni vcrsa quae in
l,'a sunt . . . ct cxer,·i ~u , .:od i ((: adoral. .1\'dtt'/11 .
6.
2

rx,
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2 2 . AdPt•rte11cias pré11ias : (A) Os a ttrihu tos de
Deus são as perfeições que, segundo o nosso modo de conceber, se entende que acompanham a divina csscncia. Podem dividir-se ·de muitos modos:
(l) Uns são negativos, isto é, aquellcs por meio
dos quaes se removem de Deus as imperfeições,
como a simplicidade, a immensidade etc; outros
ajfirmativos ou positivos, por meio dos quaes se
prédicam os perfeições de Deus, v. gr. a sabedoria,
o amor etc. ;
(t) Outros são absolutos, que convecm a Deus
con!l.iderado cm si mesmo, como a simplicidade, a
eternidade; outros relativos, que implicam relação
entre clle e os outros entes, como a creação, a providencia, etc. ;
(C) Un-; são quiescentes, que exprimem o modo
porque Deus existe, como a infinidade, a eternidade; outros porém actuosos, que declaram o seu
~cu modo de operar.
.
(8) Pode perguntar-se de que modo se distinhttp://www.obrascatolicas.com
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guem os attributos JiYino ..;, quer da essencia, quer
entre si. Na verdade Gilberto Porretano( 1 O"J0-1 154),
Bispo Pictaviensc, seguiu que os attributos divinos
se distinguem realmente da csscncia e entre si, e
por isso foi condemnado pelo C. Remense ( 1 148);
no mesmo erro cahiu o Abbadc Joaquim (sec. XII),
condemnado no C Latcra11e11se IV
Alem d'isto os Scotistas ensinaram que os attributos divinos se distingucmjc>nna/men/e t da essenda e entre si. Contra estes estahclecemos que os
a/tributos divil1tlS não se distinguem realmente nem
da es$e11cia nem entre si, mas 1•irtua/mente.
(1) E' certo primeiro que tudo que os attributos
divinos não differem realmente nem da essencia nem
entre si. Porquanto nas Sagradas letras, a essencia divina e os attributos predicam-se alternativamente de si em abstracto : «Eu Sabedoria habito
no conselho'; Deus é luz . . . Deus é caridade 3; eu
sou o caminho, a verdade e a vida11 4; mas se houvera distincção real entre a csscncia e os attribul
r>istinccão real é a qui: existe 1:ntre uma .;oísa e outra;
divide-se cm real maior, que vigora entre substnncia e substancia,
ou entre substancia e nccidentc ou entre os accidcntes da mesma
substancia, e l"ea/ menor, que existe entre a substancia e o seu
modo, v . gr. entre a linha e a curva dn mesma linha. Distinccão
logica, é a que existe entre varios conceitos da mesma coisa;º se
ha fundamento na mesma coisa para distinguir aquelles diversos
:wnceitos a dístincçiío serú virtual, ou de rafáO racioci11a da; assim v. gr. a alma humann, posto que realmente uma, pode
dizer-se virtualmente triplice, sendo na vcrdndc simultaneamente
racional, sensitiva e vegetatirn; porem se níío houver nenhum fundamento il1 1·e, a distinc'iáo é 111er<11net1fl' logic.1, ou da ra1ão ra."
ciocinante, qual v. gr. existe entre o homem e o animal racional:
porque da parte ,.ei nenhuma differençn existe entre o homem e
o animal racional. Estas coisas mlmittem-se commummente: mas
Scoto encontrou alem d'isto outra distincção que chama formal
actual, que existe entre varias formnlidades d'uma e mesma coisa.
Sobre is10 vede as Prclecçóes philosorhicas.
?
Ego sapientia hahito in consílio. Prw. VIII, 12.
Deus.lux est . .. Deus caritns. I Joa . J, 5; IV, 8.
; F,:go sum via, veritas et vitn . .!oa-, XIV, (i .

tos divinos, não poderiam predicar-se de si reciprocamente, ou identificar-se.
Por isso Eugenio III no Cone. Re1:ie11~e c~n~
dernnou com estas palavras º.erro de G1_l~e1
\<Cremos e confessamos que <l ~1mplcs natmeza _da
divindade é Dclls, nem em scnttdo ?lgum cathohco
pôde negar-se que a J)h•indade se.ia Deus e Deus
seja a divindade .
. .
_.
. (b) E' opinião comnwm que <H d1v11~os atll '~~1to~
se distinguem virtualmente da esse11c1a e e11t1 e sz.
Porquanto na Escriptura ~cus aprcs~nta-se como
adornado de divt>rsos attnbuto~, e ate <>N;~stos se
predicam d'clle: por quanto diz-se ~ue c_. i~1sto e
misericordioso, que perdoa e ~ue castiga eh.. .. <<Que
usas de miscricordia com m1lha~es de pessoas ~
punes.a iniquidade dos paes no sei? dos seus filhos
. . d'clle"·
Senhor dos
·'· fortíssimo , grande,
.
. exerd epo1s
citos, é o nome que te pertence>'. ~; mas isto na~)
poderia fazer-se scn~o houve~~ tundamento para
dar a Deus estes vanos nomes.' logo._
Com ctfcito a distincçáo virtual. e aquella que
tem o fundamento na propria realidade ; m~s t~l
fundamento existe cm Deus, porque ~ natureza divina cm rasão da sua infinidade. e~t~tvalc a. t~das
as perfeições q~1c se ~ncontrnm .d."·1~1das n~s Lrc~~
turas, e produzmdo diversos cttc1tos a~ ex// a, ~e_x~.
be diversas potencias e abrange varias rclai,;oes
E~ isto mesmo declara-o
S. Tlwcom as. crc"tur"s
u
"· ·
•
•
d
ma\ 3: ((Porquanto todas estas c01sas se dizem e
.. 1 · Credi~us et contitemur simpliccrn natun~m •!ivinit~t~s _es-.

'º.

r .
catholico posse negan qmn Dn11111ta~
se Deun~, nec a tqu?.. s~nsu L1bbe Concilia t . X, p . 1108.
sit Deus, et .Dfeu~ di~~nr~~~~di~m i~ millibu; et red<lis iniquitatem
2
Qut ac1s m1~ert
'
' r · ·
aone et
· · m füiorum eorurn post cos : 1or11ss1me, m o
patrum m s1~u
. um nomen tibi Jerem. XXXll, 18.
potens, Dom11:1us e_xcrhctt~ modi dicuntur de Deo et creaturis non
3 Omma emm u1us
.
, d
·
.
s•d seêundum rationem analogiae. L.n e cum m creaaequ1voce1 e ·
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Deus e das ~reaturas, não cquivo~arncnte mas segundo a rasão de analogia. Por isso como na crcatura a rasão da sabedoria não é a rasão da bondade,
é necessario que tambcm isto cm Deus seja verdade . Mas d1tfere n'isto, que cm Deus são a mesma coisa na realidade, mas nas ..:reaturas differençam-sc na realidade, e não só pela rasão. »
(e) Deve, por tanto, t•e 0 ·e1/ar·S(' a opinião dos Nomi11alislas e dos Scotistas. Üs nominalistas como Ocka110 e Grefforio .1fri11ime11st', ne17aram que houvesse distincção alguma entre a csscnc1a divina e os attributos
ou entre os <lttributos mesmos, que nada mais são senão varios nomes designando a mesma coisa. Porém
isto não póde admittir-sc; porquanto se não ha nenhum
fundamento na distincçiío dos divinos ~mributos, a revelação divina por meio da ljllal siío manifestados estes
divinos attributos, é vã, e a thcologia, que discretea a
respeito d'elles, nada mais é senão um :imontoado de
• palavras.
Porém os Scotistas admiucm entre :t essencia divi,
na e os attributos distincç;ío l'SJWci;d que chamam formal «ex 11al111«1 rei1), que nem é real 11cm só de rasão.
Porém se a coisa se considera attc111amcntc é bem claro que aquella distincção não é outra senão a distincção
que se chama vi1·/11al, isto é, distincção logica com fun.
damento ~111 rc», e na verdade não se devem multiplicar as distincçõcs sem motivo.

Art. 1-Doa attributo• negativos de Duua
PúJem enumerar-se cinco: simplicidade, itmnutabilidade) clemidad<', imme11sidade, ;,~/in,idade com
lllle rcmo\'cm Je Deus as impcrfci11:6cs de composição, de mudança, de tempo, de medida e limitação.
turri ratio sapientiac non sit ratio honilatis, orortct quod etiam
ho..-: in Deo sit verum . Sed in hoc dilfort qum in Dco idem sunt
re, ia crcaturis autem ditferunt ri' , 1•r 11011 ~olum ratione . 1 Dist .
XXII, q. 1, ~. 3 :1d '1

ros

.~s

DIVINOS

I. Da Simplicidade de Deus
.3

t

' " Nocão . A si~1plicidade oppõc:sc ~ com-

·• d· 1· z 'se simples aquillo que nao e compos1çao, e
.-. ·
· / ·
Ha tres cspccies de compos1çao, p rsica,
posto.
.
l .
e por isso trcs espec1es de
I phys 1ca e ogica,
·
:~aplicidadc. A simpfü:idadc phxsica, qu~ excludc
.. - que nasce de partes ou e
.
t
r
aquella compos1çao
. . ·os realmente distinctos, e se encon ra ". g .
pnnc1dp1 . f.
da de varias moleculas, ou no hona pc ra orma
t phvsica
mem uc consta de corpo e alma; a me a :J •. ,
' ql
lia ~omnosicão que resulta da d1sue cxc uc aquc e
r
.
. b'
.
q ld
tcncia e do acto, da su stancia
tmcçao r~<d\ ta ~)ºda cssencia e da existcncia; /oe dos acc1 cn es, • . .
d
uica a que cxcluc a composição qt~c nasce o gcn
'
·
• da ditfcrcnça e..,pcc1fica.
nero yrox1m<d) cd ' ·implHdadc de Oeus foi comi·. na ver a e, a s
\.. _
. ..
1 .
.
, ada pelos Pa~aos, ate mesmo pc os
mummente ncg
d.
. Deu.., é a ·11Platonicns, 4uc se pcrsua iram que
. . ...
.
.
·•l
J(,
n1l1ndo e"'l'allrnda por toda .·• pai ma un1vcrsu
.
.
<wma erraram uns 1,;ertos monte Contra o mcsm O d "'
h.
(
~s do Egvpto chamad<~s a11!rupromo1p itas sec.
g
uc dr i rnorancia imagmaram em Deu~ uma
IV) q p
g . G'lbertu Porretano que ensinou a
figura humana,
1
.
·h
d.
d' · · ú rc·i l cn t rc. a c"scn"ia
... ~ e os attn utos 1~~t11KÇ .º· '·omo Joaquim Abbade que parece povmos, assim L
·
dºvina e ·is
zera Jistinc~áo real entre n cssenoa 1
• .
_'l.· - •

r

pessoas..,

a

,J./11.'SC

•

j) ellS é

Um

a substancia
inteira·
•1
•

me~j~ ;impl•~ e. lsempta !'. qual!u~r co~a'i=~~d~
E' de .fé segundo o J, at1cano. ' O q
·· - - - - ·-· -·.i C Cent l 1 e. 1!i e seg.; Sua1 Cf. S. TJ~ . 1 P · q _._. ;
· a' 1 •·
etl. Migne 118
- l 1 e. 5. B1/luart, d1sp. 111 '. '. , . -· H ·ter n 'lq e
re1· . '
: . l" 11 · Fran·e/111, th. :zb-2,. '· Ili .. ' • . . •
C seg; J>etav1os, l\ ·
'
. 41 F,1,-ues oh . Clt. p . ·' 11 t: 'iCg.'
seg.; Pesch, n. n3. ,e seg • . . ' o •
5o/l'Slll . · I' · 11 '4 e '~!>.
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~ima substancia singular, e inteframenle
n. I). simples
(A) Escrzptura. Primeiro que tudo ~·em
Deus tudo quanto é cornm·eo. A
ove-se d
r .
· «
quem assem
1h. as _tes a Deus?. nu L]llc
imag, t·
.
€
L
d
,
·
em azc1s d'elJe)i ~
I•
ogo, ~en o nos geração de Deus não d
~ersuad1r-nos que o Divino é semelhante evemo
0
ª.Prª!ª ou á pedra, á csculptura da arte ~ d~u;c
gttaçao do homem>' J; cm cujas palavra
d o
ra que Deus não pôde ser de n1od
s she ecla
p
d
.
o nen um re
rese~ta ~~por isso mesmo qtw é inteiramente i
material. Sao egualmcnte chamad .
. m.
d .
.
as para aqui to
a~ as coisas que são predic1das da t
.d
.
)) 'l
1. d
e
e •
e ern1 ade de:
e is, cxc um o todas estas a com
.. .
ca.
posiçao phys1-

DOS ATTFIBUTOS DIVINOS

mco1!1muta11~/ espiritual,. • (acima

0

(b) Mas a_lém d'isto. Deus ~:hama-se um es irit
puro e propnamcntc dl!o: Dc11s t- Fspirito :p 0
o adoram é preciso que" adorem cm4 . . . e os que
dad " •
b
espmto e ver. e . tam cm o Apostolo mostra que a
· ·.
•
econo
mla Chnsta- e· eSl)lfllUaf
Dcus e. um
· ·
..
' l''lr
· 1'ss1>
· · •IUe
,
.pmto: "ºSenhor porém é csnirito G.
•
es·t
"
' porem quer
o conte t
x o, quer o scopo de Christo e de Paulo
mostram claramente que ·1 1)ahvra
. ·1
·
d
'
•
espirz o se deve
aqu~ ente1~ er ,~º sentido proprio.
,
(C) Alem d isso Deus é por tal art.
. .
n' li
- h
e espmtual
q ue
.
e e nao u composição de ess . .·
'
tributos·
d"
· · enua e de at.
' por. quanto iz-sc que us crcaturas tce
v_i_~a, ~~bedona, verdade, caridade e as demais pe~
••
Qui cum sic unn, singulari~ ·1111
· I•.
.
.
tab1h~ subs!antia sp!rit.ualis.
·' ·~ P l.l omnmo et mcommu.
· . Ç~1/ crg0Xs1m1lem focistis Dcum 1 Aut quam .
p oncr 1s
e1. sa. L, iK.
imaginem
J
Genus ergo cum simus Oci
1•• •
.
a~r. argento, aur lapidi, seu! turac i'1::iJ~1 \ 1~•:cm_us ~es!1mare auro
Jl1vmum esse si mil e. Act. X \ 111 .
· e t.:0g1tat1oms hominis
i
s'J'zrz
"t
•
' i~1.
'
.
us est Deus er cos lJUi
1 .
.
ver1tate oportet adorare j,oa IV.
ª'
0111111 eum, m spiritu et
; D
·
·
·
1 24.
ommus autem ~piritus csr // <. . Ili
. .
·º' . ' 17.
1

feições, mas Deus é a mesma sabedoria, a mesma

vida, a mesma verdade, a mesma lu\, a mesma caridade'; mas se houvera distincção real entre a cssencia e os attributos divinos, Deus poderia na verdade dizer-se sabio, vivo, verdadeiro, mas não poderia dizer-se que é a sahcdoria, a vid<i, a verdade; logo.
(d) Isto mesmo resumiu S. Agostinho energicamente n'cstas palavras: «Deus diz-se simplc-. por
isso que cllc é aquillo que tem". 2
2 5 . (B) Rasão. O Preceptor Angclico 3 prova
com muitos argumentos a simplicidade de Deus,
que nós vamos resumir assim brevemente :
(1) Em Deus não ha nenhuma composição physica, porque composição physica é a que nasce das
partes quantitativas realmente distinctas e encontra-se na materia, ou nos corpcs ou nos componentes; mas Deus não é materia, sendo esta potenóa pura, cmquanto que Deus é um acto puro;
nem corpo, estando este cgualmente cm potencia em
rasão da sua divisibilidade; nem parte de composto
v. gr., a alma do mundo, por isso que Deus é causa ejficien/e de todas as coisas: e a causa efficiente
não pódc ser ao mesmo tempo causa formal intrin. seca da mesma coisa.
26. (~) Em Deus não ha nenhuma composição
metaphysica; não composição de acto e potencia,
porquanto o acto aperfeiçoa a potencia e dá-lhe
uma nova realidade; mas Deus é a plenitude dO'
ser, e nada se lhe pôde accrescentar, como se col.

Pnv. I, 20; Joa. I,4,8-9; XIV,6;1V, 8i1Joa. IV, 8.
z ldeo simplex dicitur Deus, quoniam quod hahet, hoc est .
S. August., De Civit. Dei, liv, XI, e. 10, n. 1 . Os demais testemunhos e argumentos dos Padres, póde vel-os em Petavium, 1.
t

e., e.

1-·.1..
:i

<::!.
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Theol. I p. q. 3; C. Gentil. liv . 1, cc. 16-27.
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nos

lige dos argumentos que demonstram a sua existencia; logo todas as coisns que n'clle existem, existem em acto; não composiç<1o de substancia e accidentes; porque Deus é o mesmo ser ou a plenitude
do ente; mas se os attrihutos se distinguissem da
essencia, accrcsccntariam alguma coisa á divina
essencia ou á plenitude Jivina; o que é impossivcl: não composição de essencia e existencia, porquanto onde a esse11cia e a cxistcncia differem, a
cssencia compara-se ü cxistencia, assim como a
potencia, cm que é recebida a cxistencia; mas na
cssencia divina não ha nenhuma potencialidade,
sendo Deus um acto puro; logo .
·
27. (C) Em Deus niio ha nenhuma composição
lo~ica, ou, por outras palavras, Deus 11ão existe em
genero algum~ nem dircctame11te, assim como a!>
cspccies que se contl'cm sob o gcnero; por quanto nas coisas que se l·nnll'cm soh algum genero,
encontra-se o gencro, q11e l; 111na ~erta potencia, e
n ditlcrcnça espccitica, ljllL' l~ l'.omo o acto, que accrcsccnta alguma coisa no gencro; mas cm Deus
não ha composição de acto l' potencia; logo. Nem
i11direclame11te, assim como os principias que se re.
duzcm a algum gcncro; porquanto, o principio que
se reduz a algum gcncro, rnío se estende além
d'elle, emquanto Deus 1ú1o é limitado por nenhum
gencro, mas estende-se a todo o ente.
Por isso Deus é, na verdade, ente, mas d'um
modo inteiramente JivC'rso da crcatura; pois é um
ente intinito, por si mesmo subsistente, imparticipado, necessario, ao passo que as creaturas são
entes finitos, dependentes, contingentes.
Em segundo lagar, Deus é s11bsta11cia, mas d'um
modo mais perfeito do que a crcaturn; por quanto suhsistc de si, por si e cm si, cm quanto que as

ATfRllHJTOS lllVINOS

creaturas crcadas não recebem de si mas de Deus
1
0 poderem subsistir . • Por isso tambcm as perfe!~ões divinas só analog1camcnte pódcm commumcar-se ás crcaturas.
28. 3. 0 Resolvem·se as di//iculd'!des. A Escriptura

suppõe manifestnmcntt:. que D~us ~ extenso~ que tem
figura, memb~os e _sentidos. a 1'~ mais _al_to que os ~cus,
e 0 que farás t Mais profundo que o mtcr~o, e po1 . onde 0 conheccnís 2 . Façamos o ho1'!1em a no_:;sa una nem e semelhanca 3 • Os olhos do Senhor estao sobre
~s just~s e a dir~ita '-~º. Senhor _fez a virtuden .'· .
29. Rcspond ~ S. IJ11!1~1a1 : " e• A .s•.igrada f.scnptura
ensina.nos as coisas espmtuacs e divinas s?b a semc·
Jhança das corporacs11. Por isso, quando attribue a ~cus
uma triplice d1mcnsão, sob ~ semc~ha11ça
quantidade corporca dcsign~i a quant1~adc virtual d cllc mcsm(~;
como pela profundidade, a virtude de _conhecer a~ COI·
sas occultas; por altura, a cx~cllenc1a da st:a virtude
sobre todas as coisas ; por longnudc, a duraça.o do seu
s.:r· µor latitude, o affccto d'amor a todas as coisas. Ou,
co~o diz Drcmisio (De dh•. 110111. c. ~1): « ~<?~ profun didade de Úeus, entende-se a i~comprchcf!s1b1)1dadc da
sua propria csscncia; por long1tud.e, a cthca~1<1 da sua
' 'irtude que tudo pcnctrn ; p<;>r lat1tudc 1 porem, a sua
super-cxtençiío a todas <.1s coisas, a saber: e~ quanto
todas as coisas se contecm sob a sua protecçao» 6 •

?ª

..- 1 --j ~~~ ent-=ndcu-o . . . lf . Spe11_
ce!-, _quc ~s.:r~vc (~irst P~in·
.:iplcs, !'\cw-York, 18~8. r . ~.) qt1<.: o mh111to nao pode p_o r-sc n
"Um gencro .-om o finiw, nem o ahs0luto com o rclnt1v~. J\lem
J 'isso 0 auctor concluc que o Ente infinito e ah_;;oluto nao c de
~mio nenhum cognosci,·el; porém esta c?nclusao .:ontc"'!·sc .na s
premis sas ; por quan~o c.on.hen:r qu_e o l:11te ahsofoto. e ~ ta . <1 ~ 1ma
de todo o gcnero e nao e cir.:u~1scr1p1~ po r ne~huns l~nutes, e um
certo .:onhcci mcnto, posto qu e 1m pcrfc!to,_da C'.1usa_Supr~ma .. .
i
E xcclsior coelo csc, c t qu1d fac1es ; Prolun~1or mt~rno, ct
undc .:ognos..:cs ~ Longior temi mensura e1 u5 et lauor mari. Job ·

:iI-

8
XI, i Fu.::iamus hominem a li imaginem et similitudinem nostram ·
·Ge11 . 1, z6 .
· ·f · ·
, (kuli Tlomini super ju st<?s, c c. de:.. te m Oomrn1 cctt v1rtutcm . Ps. XXXlll, 1~i; CVll, 1h . Ct . fs,z. Ili, 1.l; VI, 1 e ali bi passim .
..
.
> S. Thcu/og. 1, q . .•, <~, 1., <t<l_
z, .i,_ 4·
.. .
" J>çr prtJfunditatem l>e1, mtel11~11ur mcomprchens1l11hta s
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Quanto ~ segunda dijficuldade, deve dizer-se que o
homem se diz a imagem de Deus não segundo o corpo,
mas segundo aquillo em que o homem leva vantagem
a todos os animaes. Por isso (Ge11. 1, 26), deeois de se
dizer: Faciamus lwmi11em o.Jd imaginem et simililudinem
11ostram, accrescenta-se pa,.,i que p1·esida aos peixes do
ma1·, etc. Ora o homem é superior a todos os animaes
pela rasão e pelo intcllecto. Por isso mesmo segundo o
intcllecto e a rasáo, que são incorporeos, é que ohomem
é imagem de Deus.
A ' tercei,.a responde -se, lluc as partes corporaes são
attribuidas a Deus nas Escnpturas cm rasão dos seus
actos segunJo uma cena scmelhanca ; assim como o
acto do olho é ver. Por isso o charnado olho de Deus
si~nifica a sua virtude de ver d'um modo intelligivel
nao sensível, e o mesmo a rcsprito das outras partes.
.~·. qua1·t'! ~cvc ~izcr- se l\UC as coisas que p~rtencem
ao sltlo, pos1çao, nau se attrrbucm a Deus senao segun·
do uma certa scmelhanca, assim como se diz esJar sentado, em rasão da sua 'immobilidadc e auctoridade ; e
estar de pé, em rasão d;i sua fortaleza para debellar
tudo aquillo que se lhe oppõc.
Ao qninto responde-se que nincrucm se aproxima de
Deus com passc~s corp,orem:, c:-;t<tnl~' elle em toda a par·
te, mas com aftecto d alma; e do mesmo modo se dá o
afastamento d' elle. E assim a aproximação ou afastamento, sob a semelhança de movrmento local, designam
affecto espiritual.

11. Da immutabilidade de Deus'
Jo. 1 ." ~Voçáo : A imnmtahilidadc oppõc-sc á
mudan~a, e a mudança é a passagem d'um estado

de ser para outro. A doutrina catholica é que Deus

é immutavel, não só quanto á srtb-staucia, mas tam~
bem quanto ao conhecimenlu e querer1 em quanto
não póde conhecer nem decretar nada de n~vo,
tendo cl\c conhecido e decretado todas as c01sas
desde toda a dcrnidadc .
E s ta immobilidadc foi negada pelos 1.__·s1oicos
entre os Gentios, que seguiram Hegel e Renan com
os modernos sophistas, que affirmam que o ent~
perfeito não estü <!111 aclu, mas in .fieri 1; e os Socinicmos entre os Christáos; porquanto affirma~1 que
Deus é mudavcl nos seus decretos, pàra assim explicarem mais faci\me11te a sua liberdade.
3 1 . '.! ." These: ~eus é lnf1iramen_te immufave/.
E~ de fé, st.•gw1do o Vatica1_10 (ac1m~ n.. 1) : u O
qual sendo substancia unii...:a, smgular, mtc1ramcntc simples e i11comm11ta11e/11 ~ -

(A) Escript11ra .
.
.
> _
3
(1) Pelas palavras : " Eu sou qu,cm sou" . l o~
quanto, como ?iz S. Àf~Jsti11ho (Serm. 7 n. 7 ),
Ser é nome dt.: 1mm11tabrl1dade. Por quanto tudo ~>

se muda deixa de s1:r <~que era . Ser :crdadetro ser sincero, ser ... , nao o tem scnao quen1
se' não muda ... O que quer dizer: eu sou quem
sou senão o eterno sou; o que é: sou quem sou,
'
se não
que posso ser mu da do .,. " ~ _
(b'i Pelas palavras cm que se nau nega _u m~1danÇ~ de Deus: " Eu sou o ~cnhnr (Jchovah ) e nao

i..jUC

/frii.ru. A, <.: rrh-::1cs, Pr~ f . '· I' V 11 .
.
.
Qlli .:um ~it una, sin~lllaris, s1mrl t•\ omnmo <.:t rnomm111 1<1/>ilis ~ub ~tantia .
.
.
J Ego surn qu1 sum . f,:rod ._ ~11 . . "1·
.
.
; Esse cst nomen immutab1l1~at~s ._ Omma c nun 4uae 1_11u·
tantur dcsinunt e~~e quod eran1, ct mc1p1unt esse quod ??" e~ant .
Esse ,'crum, c s ,c sincerum, esse ge~manum _non habet ms1 q~1 n~n
rnutatur . .. Quid est : egf! sum qu1. smn , m s.• actcrnus sum, qmd
cst : ego .w m qui sum, ms1 mµian non possum ?
1

ipsius e s s ~ ntiae; pc_r Jo1:1fiitutliocm, proccs~us virtutis cjus omnia
r cnctra11t1s;
lat1tud1i:icm \"<.:ro, ~upcr-cxtcnsio ejus ad omoia ;
mquantum ~.:1hcct sub c1us protci.:t1onc omnia .:ontmentur.
t
Cf. S .. Til . 1,
~· ; S11,1rt.' f· 1. li,~· . :; ; Billuart, Jis1• ·
Ili, a . }: ~etavrns, 1. li , ~· . 1 - 2; .di· A11g11sti11is, De J?eo uno, p .
ll,a . ~; L1eben11.1~111 , de Dco .:t d1vm1s attributis e.::., a . 1, 1. 1,
~ IV; H1wter, n . IV< e s1· g . : Pe.~dr, n 1'>q L" :;ci:: . · ,{ . F ,1 rge,ç, ob ,

r:r

t\.

.
.. í
c1t
. l'- Y
.: . e se; .

.

'
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mudo•> i; «~o qual não ha transmutação nt!m som-

bra de viccssitude" !·
(C) Principalmente pelos lo~arcs ond~ se nega a
mudança de conselho. Na verdade o tnumphador
não perdoará a Israel e 11ão se c.11rvará P.e/o -~,.,.~~
pendimenlo; nem é homem para la~cr pe~1tcnua))
<•Deus não é como o homem, que e mentiroso, nem
como o filho do homem para sc mudar"~.
rc) Por isso diz S. Ago.~lilllw ~: "Não c~contra
rüs ~m Deus alguma mutabilidadc ;_ 1~em coisa alguma que agora seja d'um modo d1Herente do ;.:tue
antes f<)n1. Por quanto onde cfü:_ontras, agora d um
modo, logo de outro .modo, all1_ Jeu-se uma _c~rt;
morte: por isso que e morte, nao ser o que foi" .
32. (8) Rasãv.
. _
(1) O S. Doutor argumenta assim: ' t~do o que
se muda está d'algum mod11 cm potencia para o
estado novo que se adquire, t: alL~m J'isso pelo seu
movimento ganha alguma (OIS<~ J.e novo: mas em
Deus não ha nenhuma potc11Llt.d1Jade, sen9? um
acto puro, nenhuma possihilidaJe .d.e adqUlrtr alguma coisa, sendo inlinitaml~lltl' pcrle1to; logo Deus
não se muda.
.
..
D' onde se vê que uma tal 1mmutab1hdade convem só a Deus; por isso que os outros entes, por
- . ---l~g~Oominus (Jchovah) ct no~ mutor .. ~ª! · 11_1,_ ~·

~ Apud quem non cst transmutatio, nc.: v11.1ssttutlm1s obum·
hra1io Jal· . l,17 .
.
· r
J
Porro triumphator in lsr;1cl 11011 p;ircct. ctp?enit111.1111e 1wn
flt•cJetur; 11cquc cnim homo cst, ui ªHªt )'OCntlcnttam. 1 Reg ·,
XV.· '.!CJ.
·
·
•
fil'1us ho ·
1· Non csl Deus 4uas1 homo ut mcnllatur, nc.: ul
minis ut mutetur . .'fl,'11111. XXlll, .1'..1-.
.. .
. .
r. Non invenics i11 l>eo altq111J 1~lul:1l11htat1s; .~on al~qm~,
quod aliter mm.: sit, nli!cr paulo ante tucrll. Nam ub•. mvems ahler l!l aliter, fa.:ta est 1b1 ~uacdam m?rs : mors entm est, non
esse quod fuit. S. Â/jO~t . , 1.n .Toa . Ir . XX Ili, '_1 • "
_
6 Cctcrn Patrum tcst1moma vide apu1l f>ct,1vwm, \ . <.: •
~
Cf. S. Th., 1, q . •_1, a . 1

s~rem conting~ntes e imperfeitos, estão cm potencia, quer rclauvamente ao ser, quer relativamente
a adquirir pcrfeiçóes.
(b) Porém, a rasáo porque Deus é immutavd
nos seus decretos está cm que o t!ntc intelligentc
não muda a sua vontade, se não lhe occorresscm
á mente motivos que antes ignorava, pelos quacs
se move a desistir do seu proposito; mas Deus desde toda a eternidade conhece perfeitamente todos
aquelles motivos, e com um querer immovel decreta tudo 1 .
Posto que pcrmanc~e immovcl cm si, pódc querer a mudança das 1.·01sas; porquanto ab aeterno
quer que a crcação se fai.;a no tempo e que occorram successivamcntc varias mudanças de coisas .
Por isso não é inutil a oração; por quanto prevendo Deus desde toda a eternidade as nossas oracóes
póde dirigir os acontecimentos segundo as nÓssa~
orações.
~3. 3. 0 Rt•solvem-se _
,1s dijficu?d,1des. ~a Escriptura

attr1buem-se a Deus affectos de ira, de vmganca de pe·
· '
nitencia que envolvem mudança ; logo
Resp. Esta difliculdade quanto ü penitencia resolve -a
assim .S. Tho111.1{: t1Aquellu palavra do Senhor deve en tender-se me/,1phoricame11tl' segundo a nossa semelhança. Porquanto, quando nos arrependemos: dcstruimos o
que fizemos; posto que isto possa ser sem mudança de
vontade ; podcnd~ tambem alguma vez qualquer pessoa
querer alguma c01sa sem mudança de vontade. tendo
depois intenção de a J~struir. Assim, pois, se diz que
Deus se arrepen~cra, a semelhança da nossa operação,
emqua_nto des!ruIU da ~ac~ _d a terra o homem a quem tinha feito». '.'._~ este prmc1p10 pode, na verdade, appliS. Th., q. IQ, a. /·
I.ll_ud yerbum bomini metaphorice intelligcnJum est secundum stm~htudmem no~tram. Cum cmm nos pocnitet, destruimus
q_uod fecm':us ; quamv1s hoc esse poss1t ahsque mutatione volunlatts, cum euam ahquts homo absquc mutatione Yoluntatis interdum
\ dit aliguiJ !a.:cn:, simul. inti.:n d cns P"•st<:a il!u,i dcstrucrc. Si.: igi ·
1 hcolor:1a Dosmnuca-Vol. :!
1~
1

?.
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car-se a outros affectos llue se prédicam de Deus ; por
isso diz rectamente S. Agosliulzo , foliando de Deus : crlmmutavel gue tudo muda, nunca novo, nunca velho, innovando tudo ... amas e não ferves, zelas e estás seguro ; arrependes-te e não te dócs, iras-te e ficas tranquillo, mudas as obras e n<io mtldas Jc conselho» . 1

III. Da eternidade de Deus

~

34 . 1 . ~ Noção. Eterno significa muita coisa: no
sentido lato toma-se algumas vezes por longa duração~ mas terminada J'uma e outru parte: n'este
sentido foi promcttida aos .l udeus a posse da Palestina in a~ler!mm ; muitas vezes significa aquillo
yue, apesar de ter principio, carecerá comtudo de
fim; n' estc sentido os ~osos dos justos e os tormentos dos maus se dizem eternos : porém no sentido
stricto dize-se eterno aquillu que carece ao mesmo
tempo de principio e de lim. E' bem conhecida de
todos a noção de eternidade dada p o r Boecio : 3 ((a
posse simultaneamente toda e perfeita de vida interminavcl ,, . Diz-se intcr111i11m L'i porque nem tem
principio nem lim, si111ri/ta11ea111enle toda, porque
não e succcssiva, cumu a cxistcncia das creaturas
ytie lluc perpetuamente, mas é simultanea : porquanto Deus possuc totalmente a vida infinita n'urn
instante, de maneira yuc na divina csscncia nada
ha de pretcrito nem de futuro, mas um presente
1

tur l.>cu s pocnituis:.c di,·icur, ~c.: un.tum similitudi ncm <>pcrationis,
quancum hommcm, quem ~cccrat , pe r dilu\' Íum a fa cic t<:rrac
dclcvit. Cf. S. T/1. {l· ••11 a. 7 1 ad 1.
. 1 lmmutahihs mutans ornnia, num1uam novus, nunquam ve11:1s, mno vans omma . ·.· a mas n cc a,;stt:as, zelas ct sccurus es, poemtct te et non J o lcs, l!"a s-:c r is el trnnqu illus cs, ope ra mutas nec
mutns consilium . S. :fo1:11st., Adv . Mareiem., lib. II, e. 27.
~ Cf. S. Th. q. 1 u ; Sum l'j, 1. li, e. 4 ; Billuart, 1. e. a. 8;
Peta_:·ius, t III,.. ~. 3-6; Liberma11n, 1. •'. . ~ 11; Pesch. n. 164 e seg.;
A. farges , p ..n 1 ; Solesm ., p. 17 .~ e sei:;.
3
Intermi nabilis vit ae rot a ~i mnl ct pc rfccta possessio. f)e
Cnn5<.)I. philns. lih . V, pr. 1j
IR

perpetuo ; posse perfeita, porque todo o acto do entendimento e da vontade, todo o conhecimento todo o amor, t?da a felici~ade? todos os gosos, 'que
pelo andar d um tempo infinito podiam cahir sobre
Deus, n'um unico instante da eternidade elle os possue plena e totalmente.
35. 2." 71use : ~eus I verda~eira e perft1ila111•n·
te eterno.
, E' _de fé, scgu~do o Vaticano : «A Egreja Santa
Cathohca Ap<?stolica ~rê e confcs~a que ha um só
Deus verdadeiro e vivo. . . omnipotente eterno
immcnso ... ,, 1
'
· . '
. (A) Ese1:iptura . li) «Eu sou a e (.H, pri11cipio e
tim, dtz o Senhor Deus, que 0, que era e que hadc
sern :i ; com _cst.a~ pal.:~vras se l>ignitica que Deus
carece de pnnc1p10. e tim 1 de maneira que está presente a todas as coisas passadas, presentes e futuras.
. (D) Em scgundo_ l~gar, as sagradas Escripturas
dizem que Dc~s ex1st_tr~ antes _de todos os tempos,
e que ha:d~ amda existir depois dos tempos : ccAntcs de cxtsttrcm os montes, antes de se formar a
terra e o orbe, de scculo a seculo, tu existes, ó
3
Deus~. Os ~cus são obra das tuas mãos. Elles pereccrao, porem tu permaneces, e a todos mudarás
~orno uma cobertura e serão mudados; porem tu
es sempre o mesmo, e n~ teus annos náo acaharáo » ; 4 n'cstas palavras declara-se egualmentc que
1 Sancta Catholica A~ostolica Ecclesia ..:redit i:t confitetur
unum esse Deum verum et v1vum ... umnipotcntc.:m, aetenium , im mensum .. .
2
•
Ego _surn a et <»_, prin cipium et tini s, dicit Dominus Deus
qm estl ctp nu1
erat, et qu1 venturus
est. Apoc. I l e•
~
'
"l
.
·
rmsquai_n montes fterent aut fo rmaretur terra ct orhis a
saecu~o ct usque m saeculum tu cs De u s. Ps. LXXXIX, ~ '
Opera manuu~ tuarum s~mt cn cli. !psi per ibunt tu autem

permancs. ct nmnes SICnt opertonum muta bb cn s, ct mJtabuntur:
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a eternidade de Deus l'.arccc de successão : <•tu autcm idem ipsc es n.
(B) Ras. t A eternidade de Deus dimana necessariàmentc da sua infinita perfeição e immutabilidad.), porque o que é infinito rnfo pode ser circumscripto nos limites do tempo; e o que e immutavcl
carece de principio, fim e successáo; porque tudo
o que comc!fa a ser ou deixa de ser, spffre alguma
mudança. ~ -- D' onde se segue 4uc a eternidade propriamente dita compete sú a Deus. Porque a raiz
d'csta eternidade é a immutahilidadc que só pertence a Deus .
·
36 . Corollariu. <JuanJo foliamos de Deus podemos tomar as palavras do tempo, quer presente
quer preteritu, quer jiillU"O. E S. Agostinho commcnta assim estas palavras (in Joa. tr. 99, n. 5) :
«Porém n'aquillo que é sempiterno, sem principio
e sem fim, ponha-se o verbo de qualquer tempo,
tu autení idem ipse cs, ct anni tui non dcti.:icnt. Ps. Cl 1 26-28; cf.
II Petr. III, 8 ; :Joa. VIII, 58 ; I Tim. VI, 1ti etc.
_
1 Cf. S. Th. 1, q. 10, a. ·~ ~ Cont. t~cntil. 1. 1, e. 1 S.
~ A divina eternidadc Jescrcve-a excellentemente J. H.
Newman \ [)iscourscs to Mixc:J. Congrcg. XIV, p. 28í e seg. I : Exis tindo Deus de:;de toda a etcrmdaJc, e tendo creado todas as coi sas no 'Principio do tempo, viveu eternamente antes da creação.
O' cogitação estupenda! l-!ouve algum tempo uma tal condição de
coisas em que só Deus existia, e nada mais além d 'elle mesmo. Não
existia a terra nem o firmamento, nem o sol, nem asestrellas,nem
o espaço, nem o tempo, nem .:rcuturn ul~urna ; nem o homem,
nem os Anjos, ucm os Scrnphins ; nem ministros nem famulos circundavam o seu throno. Por toJu u parte o sil_encio, por toda a
pane o repouso : só Deus existia l .. . Viveu a eternidade; o eterno não é opprimido pelo somno ! ~cm dctem nem suspende o seu
poder. Nunca se sacia de si mesmo, nem se aborrece da sua infini·
dade. DcsJe toda a eternidade era sempre a:tuoso e sempre quieto, e sem{Jr_c na t~anquillidaJc pwl"und:i "incthl\el e na \:ida actuo -~ a Jo esp1nto a st pcrenncme111c presente, sempre dommador dc
si, sempre senhor de si, entendendo a si mesmo, tendei a força de
perseverar n'esta. in~ellecção, .sempre na '-JUictação e encontrando-a
elle mesmo cm s1, rico para s1 mesmo, fim e objecto da sua contemplacão e beatitude.- -Cf. FJnelmz .• T rnit ~ de l'Existence de Dieu,
11" Part. 1 eh. 51 a. '.\p. 143 -148, ·,o!. 1, ..:d. Vin:· ~, 1854

quer preteri to, quer presente quer futuro, não se põe
com mentira. Porquanto, posto que aquella natureza immutavcl e ineffavel não receba fôra ou se-·
rá mas sómente é,· porque ella existe verdadeiramente~ porque não pode mudar-se ... comtudo em
rasão da muta~ilidadc dos tempos em que versa
a nossa mortahdadc e a nossa mutabilidade não
diremos com mentira foz: será e e. Foi nos sdculos
passados, é nos presentes e será nos futuros. Foi,
porque nunca faltou ; será porque nunca faltará ·
.
.
.
'
e porque e ou existe sempre».• Da consideração da
eternidade divina ftue a conscquencia pratica, a saber, o desprezo das coisas temporaes, porque o
ym· não é eterno, não é nem vale nada .

IV. Da immensidade de

Deus~

37 . 1.º Noção. lmmensidade é aquelle attributo,
por força do qual Deus por maneira nenhuma se
circumscreve, mas está substancialmente presente
a todas as coisas que existem e pode estar presente a todas as coisas possíveis. Em Deus distinguese uma triplice immensidade : porquanto está em
toda a parte, não só. em rasão da sciencia, porque
conhece todos as coisas, ou em rasão da potencia,
.
t. ln co aut~rn quoJ scmpiternu~1 est, sine !~itio. ct
c.uiu~hnet te~poris \'Crbum. ponatur, szve praeterm, s1ve

sine tine,
praesenus, s1ve futuri, non mendacner ponitur. Quam vis enim natura ilia
!mmut~bilis et ii:ieffabilis e?n recipi~tjuerit et erit, sed tantum est:
1psa e~1!11 verac1ter est, qu!:t m1:1tar1 non potest _. . tamen, proprer
mutah1htate~ !emporum, m qmbus venatur noslra mortalitas et
1!ostr.a mutab1l!t'.'s, non f!1Cnda~iter di cimus et fuit, et erit et est.
Fu!t 111 praeterms saecuhs, est m praesentibus, crit in futuri~ . Fuit
quin nunquam defuit ; erit, quia nunquam dcerit; est, quia sempe;
est.
_2 Cf. . S. 'fh. I p. q. 8; C. Gent., lib. III, c. 68; Suare;, 1. II
c._2; ?etav1us. hb. IH, c . 7-10; Billuart, disp.
a. 6; Ginoulhiac;
H1stotre du Dogme Cathol., Paris, 1R66, vol. 1, p. ri7 e seg.; Hurter,
n. 61 e seg.; A. Farges. p. 338.

http://www.obrascatolicas.com

m,

CAl'ffULO 11

rios

emquanto obra nos entes presentes, mas em ra~ão
da substancia, cmquanto estú substancialmente presente a todas as coisas não circumscriptivamente, á
maneira dos corpos cujas varias partes correspondem a varias partes do logar, nem definitivamente
corno os Anjos, os quaes, apesar de estarem todos
em qualquer parte de logar, contem-se todavia no
logar, mas d'um certo modo ineffavel, emquanto
que todo inteiro e cm Ioda a pm·te, todo em todo o
ioga,., e todo sem logar, pois não se contem em logar. 1 A immensidadc de Deus i..;ombatcram-na não
sómente os antigos philosophos, que collocaram a
Deus no primeim ceu, mas tambem alguns Calvinistas como Vorstio e os Soc.:inianos, e segundo o
que elles dizem, Deus, pela sua suhstancia está sentado no mais alto ccu~ e sú por putencia é que se
acha presente na terra ; e alguns llacionalistas, en- ·
tre os quaes Hauréau, Rémusat, Crombie, ~ que dizem que Deus não está cm todé.l a parte pela sua
substancia.
38. 2.º These: 2Jeus é verõaõeira111ef1fe immenso
e estd presente a todas as coisas pela scumcia, potencia e essencia.
E' de fe, segundo o Cone. do Vaticano que Deus
é imrnenso; porém o modo porque está presente,
determina-se com l'.ertcza pela Esi..:riptura e pela razão.
(A) Escript. (1) Deus está presente a todas as
coisas pelo conheczmento : aos seus olhos não ha
creatura nenhuma invisivcl : todas as coisas estão
núas e claras á sua vista. 3
(a) Está presente a toda a parte por potencia,
Cf. Liebermann, !ih. (,e. 3, a. 1, § III.
Crombie, Natural Theology, 1, p. 64,
3
Non est ulla creatura invis1hilis in conspectu ejus : omnia
:lutem nuda et aperta :mnt oculis. Hebr . IV, 13.
1

2

ATTRlB\JTOS DIVINOS

cmquanto que todas as coisas lhe está? s;ijeitas :
i(Attinge de fim a fim com fortaleza, _e dtspoe todas
as coisas com suavidade ... conduzindo todas as
coisas com a palavra da sua virtt~de ,, . 1
.
(C) Está presente a todas as cm~as p~la e~se1~c1~,
«não está longe de cada um de ?º.s, p01s n ellc '1vemos, n'ellc nos movemos e ex1st1,mosn; ::1 nem se
circumscrevc ús coisas creadas : "Se º. ceu e o ccu
dos ccus não te abrangem, quanto mais esta cas.a
que edifiquei i' :1
l~salnws descreve-se ~r~ph1camentc aquella ub1qllld~dc _: '':ara onde .irei., ~o
teu espirita, e onde me rcf ug1are1 eu da tua t~Kc. Se
subir aos ccus, tu alli cstús, se descer ao ~nfcrno,
alli estús presente. Se totnar azns d_e m~nha e habitar nas extremidades do mar; pois alh me cot?d~
zirá a tua mão e me sustcntarü a tu? mão ~hrc1ta)). ~ Por isso diz com fundamento S. Ago~tmho:
«Logo Deus estü diffund,ido por ~odas as co_1sas.; .
está todo só no ceu, esta todo so na tc;ra, e nclo
se contendo cm logar nenhum, mas esta todo por
toda a parte cm si mesmo".'·
. .
~~q. (g'1 Rasão. Ocus, como pnm~tra causa, obra
em t~da's ~s coisas, para as produzir, ~onse1:var _e
crovernar; mas não pode obrar onde nao esta; pois

'º:

!'.'

Attingit a fine aJ fin~m i'~irtitcr ct. disp?nit r~mni~ _suaviport·ins omnia verbo virtul!s suac. 5ap. \i.111~ 1, Heb1. I,_3_.
er · · ? No'n longe est ah unoquoquc, nostrnm; m 1pso cnim Vl\1mus et movcmur, et sumus. ilct. X\· li, 27.
.
' 3 ~i coeh;m et ~oeli ~oelorum non ~e capiunt, quanto ma~ts
d us ista quam aed1ficav1t ~II Par-.1p. \ 1, 1K . .
. .
om ; ·Qt;o iho a spiritu tuo et quo a facic _n1~ t1:1g1am: St ascen.~
·
1
tu illic cs · si dcsccnJero m mternum, ades. S1
dero m coe um,
· '
·
·
- aris· etenim
sumpsero pennas diluculo ct habttavcro t~ extremts m
·
P·
··11
· nus tua deducet me et teneh1t me dcxtcra tua. ·'·
t uc ma
.
XXIII
1
XL
2 . III Reg Vlll
CXXXVll, 7 e scg.; cf. .Ter.,
, 24; sa.
, 1 •
•
,
. .
·
1
· t t ·
2 7 · Baruch, Ili, 25.
' ' ~ Est ergo Deus per cuncta d1flusus ... m so_o co~to ou~,
et in solâ terrâ totus: et nullo contentm loco, sed m setpso uh1que totu~. Ep. ad Dardan. n. 14 .
--- --.

t
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ncccssario que todo 0 agente S<:
,' . .
hrc que obra immediatamcnte : una agu1Ho soa sua virtude. E na verdade . t .. ~ued o toque com
. ·
,
. .i "11 tu e de Deus se d istrngue da sua esscnc1a e
nao
do ,s e fallou da simplÍ~idadc' d~m~;~;:~vou quancsta tambem em todas as . . ,
' ogo _Deus
.
.
. L01sas por essenc1a E
nem esta doutnna <.' favoravcl
h .
·
ffi
ao pant e1smo co
mo ~·a .rr~1am alguns Racionalistas; porq~e a' sub stanua d1vma, não obstante ·1ch"
d
.
( ur-sc present
to a .ª parrc, e realmente distincta de tod
e p~r
stanc1as crcadas e nem n'cll·1s .
as as su • · ~e contem propna·
mente, mas antes as cnnll'm .
..:'fh
..
'
.
'
cnmo
rectamente
dt"z
.., .
omaz.
·
, -tn. :~ ·º Re:wfrem-se .1s di//icu/,t d,.
. .
\erdad<:, que Deus cstií súrneiuc no a ~s. Ob1ect~-sc na

IJOS ATTRllH!TOS DIVINOS

:!OI

t'

desce dos ceus qu ·md<, \!1.s1'1·1 .1 , 1 ceu, de maneira que
'
· · <s •1omens
· O , en hor
tem no ceu o assento,,;
~ or~m
:
• "
11
para ver a cidade e torre'.. :! ,\las Senho1 '!_esceu do ceu
de que Deus está no ceu, udo <' \' _co~ razao se responc~llentemente, porque alli exhibc- du.~rvm~zente, ~as exriguezas do seu pode ,. e d.a sua com ~ais p_erfe1çã? as
d_e~cer, diz S. Agostinho, :1 ouando '-~~~1ficencia ; «diz-se
g!hdade humana>>; além d'iss< 1 /11 ~e ].g~~ cuidar da frax1ma-se da alma que or·i ,.
. t ap to1 zcamente apro.
', -.mqu.111to está p
~Ir as suas supplicas, segundo .
1i
rompto a ouScnhor está peno dos (1uc o in;~1uc as /alav_ras: «Ü
1!1odo especial na alm:i de justos, ~~n»; habita d'um
Tr. de Deus Tri110 (n i (i e,)· or , mo se provará no
não estão em contradic~:ío ,·o:npa .cm tod:is estas coisas
. 41; 4·º Cornllarios. · A consid~:~n~ensi~ad~ de Deu~.
vma e o ma~imo incenti \"O da vi rtudça~ .d" pd esença dtvras: .1Cammha na minh;i prcsen -~' s:gu.!1 o as. pala~
porquanto
· ~" e se perfe1to1>; r,

s

s·

1'L~iom . .Y· -",a . 1, ad 2 .
.,
. . Do mrnus '" coclo seJe~ eju s . 11 .
.
m v1deret civitatem et torr·i·m 1·, . x· •, t:s,:cndu autem Donlinuo
J f)
· .e • , · Ge11 XI 5
.,
escenderc dicitur, qu.in1
. 111 <.' ·tlr01m
'
'
•
L b
h·
ti . .
"ª
.ere1 d'1gnatur
Sc rm -o d t
•
umanae ra"tlttatt"s
p
· '
·t
e. emporc, n. 1; .
"
•
rope est Dommus mvocnntibus
Ambula coram m
; eum · Ps · CXLIV 18
e, et csto pertectus. Gen. XVII ,'
.
.
1

,

(a) d á gosu: yucm não se alegrará nas circum.stancias angustiosas ou quandü occorrem tentações, ao recordar-se que na sua alma, no seu coração, em todas
as forças da sua alma está presente o mesmo Deus trino e unico, e que o pode ter como um protector e sua
consolacão ?
(b) Excita a cmljian.,:.i. : • Porquantu se Deus niio ~(,
está dentro de nós, penetrando-nos e sustentando-nos intimamente. mas tambem circundando-nos de todas as
partes, quem poderá prejudicar-nos, sem a sua permissão peculiar ? Mas se o pcrmittir, certamente que devemos tudo acccitar com pacienci:i e de boa vontade
como vindo da sua mão, pois cllc faz com que tudo
coopere para bem dos que o amao1. • 1
(e) Afasta-nos do peccado, pois, corno o attesta a
Escriptura, 2 nós pecc:1rmos por que não nos lembramos da presenca de Deus : "Não anda na presença de
Deus: os seus caminhos mancharam-se cm todo o tempo.» Quem se atreveria a pcccar, pensando que Deus
está alli presente, prescrutando os rins e os corações e
armado de braço poderoso para nos fulminar com a
pena eterna ?
(d) Incila-110s a mafor pe1feirlíu; pois quem pensa
em Deus, que o reconhece como fonte de santidade~
melhor comprehcnde que deve estar ornado de todas as
virtudes, para se tornar agradavel ci divina magestade :
«Sê~c, pois, ~~rfeitos, _
c omo o vosso Pae celeste é perfeito»; ·' alem d'1sso, ass11n como o soldado comb~te com
mais fortaleza sob os olhos do seu general; assim tam bem nós nos estimulamos a mai o res cxforços ao pensarmos que o nosso Chefe assiste aos nossos combates.
«E' por isso que aquelle que attentamentc considera a
1 Si enim Deus non solum intra nos est, intime no s penetrans et sustentans, sed eti~m undique exterius circundad ct ambit quis poterit no bis noce re, nisi iose id peculiariter permittat ·~
Qdod si permiserit, cerre de manu i'psius patienter et libenter debem_us accipere,~ qui fa cit ut dilit;:entibus 1psum omm::i coopi:rentur m bonum . Cf. Less1us, ob. c1t., onde excellentemente dtspurn sobre os attributos, lib . li, e. 3, n . 21
2
Non est Deusin conspectus ejus : inquinatae sunt viae illiu~ in omni tempore . Ps . IX, 26 .
J
Estote ergo perfecti, sicut et Pater vester coelestis pcrfect1.1s est . :\tiatt . V, 4R .
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presença de De.us e a tem sempre deante dos olhos
. '
nunca ousará oflendel-o : mas assiduamente s
ao seu amor e temor. n 1
·
• e excitará

V. Da in:finlda.de de Deus
~ 4~· '-'.'

203
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1.1

1

J\_ oção. lntiníto cm geral é aquillo ue

ºª? tem hmllcs. Híl duas cspccies de infinito : '\nnmto absolutamente ou cm razão do ente q
.d
tod
d . 1· .
' ue e e
~s os mo os m mito; infinito cm certo genero,
aqmllo l.JUC contem todn a perfeição possível n' quelle genero,
a
. E na verdade~ Deus é infinito no primeiro senttdo, ou abso/11tame11/c : niio tem nenhuns lim.11
m_as abraça toda a plenitude do ente e todas a es,
fe · r .
'
s per. rço:s e cm gra~11~11m1to . L na verdade podem distmgmr-s~ pcr_f~1çoes de trcs cspcócs : 3
(a) «sin:plzczte!·:· ~implcs, que não tem adjuncta
nenhu_?la impcrteh,:ao, e que é melhor tel-as do
. qt~e n:io as ter, quaes são a s:ihcdoria, a bondad
a iust1ça etc.;
e,
(t) .~imples que não tem adjuncta nenhuma imperfe1çao, mas . gue podem supprir-se por outras
e~ualmente _perfeitas, quacs süo as relações da divina pat~rmdade, filiação eh.: .;
(C) mrxlas ou secundum quid. que tem alg
·
d ·
·· ,
' uma
coisa e 1mperfc1çao e oppóc-se a •)crfeição m .
com
f
d
· ·
t
a10r,
. o a ~rça ~ rac1?c111ar,. qu_e no homem é perf~tta, mas cm s1 multo mais unpcrfeita do que a
v~rtude de entender as coisas d'um só lance d
VIB~.
e
1 Undc qui attentc hanc L>ci prr.!scntiam considerat
que sel'!'per ob ~culos habct, num1uam audchit illum offe ,deª°,':
sed ass1due ad e1us amorem ct timorcm cx..:itabitur. Lessiusº ler': ·
n. 22,
' • Clt.

lll a.~. f:;sfu"nzT~fbm,ll _P·G~ . jj~; S11,1rer .,,1.11, e. i; Billuart, disp .
'
'
, · , .... , 11rlcr, n. _, 4 e scg .
a Cf. S . ..Anselmu.s, ~lonologium, e. 15.

Posto isto, Deus possue as perfeições sim~les
formaliter, isto é, s~gundo ~ seu propri<;> con_celt_?,
mas as perfeições m1xtas eminentemente, isto e, nao
com imperfeições, que tem juntas, mas d'um modo

mais alto.

3. 2." These: ~eus é lnfiqltarn•nl• perf•ifo ou
4
ponue
todas as perfeições, e r(urn grau infinito.
E' de fé, segundo o Concilio Vaticano que de-

dara .que e< Deus é infinito no entendimento ('. na
4
vontade e em toda a perfeição u .

(A) Escriptura.
. .,
.
(1) Das palavras de Deus a Moyscs~ Jª muitas
vezes citadas: 1<Eu sou quem soun; 'li porquanto
n'estas palavras se declara, segundo os Padres e
Theologos que Deus é ,,; o ser simplicill'r ou que
tem a plenitude do ser; :1 e na verdade , aquelle que
tem a plenitudl' do Sl'r, não pode carecer de pcfeiçáo alguma.
(•) Segundo aquc\les textos em que se enalte~c
de tal modo a grandeza de Deus que não tem hmites nenhuns: "O Senhor é grande e nimiamente digno de louvor e a sua magnitude não tem limites.»

4

(C) Dos logarcs onde se representa como ~a~or

de todos os bens, d'ondc flue toda a pcrfe1çao :
« Ellc mesmo a todos dá a vida, a inspiração e todas as coisas»;~ principalmente quando se accrescenta que elle é a mesma vida, a sabedoria, a cari- - ;-·1;;~11cctu ac voluntate om11iq11e perfectione in_finitum.
z Ego sum qui sum .

.
Porem aquelles que dizem que com estas pal~vras se s1g
nitica a l>eus como Causa de todo o ente, podem ded':1s1r a meJm~
conclusão\ pois Deus não pode causar tudo o que existe se nao tiver a ·plenitude
ente. et laudabilis nimis ct magnitudinis ejus
Magnusdo
Dominus
J

non est tinis. Ps. CXLIV, 3.
.
• lpse dat omnibus vitam, inspirationem et omrna. Act. X Vil,
15; cf. Rom. Xt 36; T r:or. Vlll, 6.
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dade etc. (acimu n. :.d): o yLtc não pode dizer-se
senão d'aquclle que é infinitamente vivo, infinita""
mente sahio etc.
(d) Das palavras cm que se affirma que elle só
i:; poderoso, justo e eterno: << bema·venturado e o
zmico poderoso ... Ljlll' clle .l'Ó possue a immortalidade >•; 1 pois todas l'stas coisas mostram que
aqucllas perfeições só a Deus competem por anthonomasia, ou cm grau cxccllentissimo.
44. (B) Rasáo. E' infinito simpliciter e absolutamente, aquillo que não é limitado ah intrinseco nem ab extrinsecu. i\'las Deus não é limitado ah
inlrinseco: porque é a primeira causa absolutamente independente; 1wm ab t•x/ri11Jeco, por isso que
sendo ente a se, e tendendo o l'Iltc a ser o maior
possível, possuc todo o ser ljllC pode ter-se, e por
isS'o é infinito.
O Doutor Angelico illustra esta doutrina da seguinte maneira: 2 "Porquanto é manifesto que se
alguma coisa calida não tem toda a perfeição do
calido, é porque o calor ni.ío e participado segundo a rasão perfeita ; mas Sl' o calor fosse por si
, .. 1 Rca~us .~ r ~?lus pot?ns ... qni solus hahet immortalitaiem .
l 111n . VI, 1 ) - 111, d . 11.'vlac. 1, ·" ·
?
S . 171. 1, q. 4, a. '.l.; d . 'I· 7, 1 -• : C. Gent. 1. 1, e. 4'.). DescT cvc accusadamcnie a rerfciçiio infinita de Deus. J. H. Newman
f ldea of a U11iversity, l>is. li, p. J1i cd. 18.'l~) : «Üeus é um ente individuo, que não depende de ninguem senão de si, inteiramente
perfeito immutavcl, intclligcnte, vivo pessoal e presente, omnipotente que vi: ludo e de tud11 si: recorda. Ha um abvsmo Profundo
entre üeus e as creaturas . Sem ler principio, basta ·absolútamentc
a si mesmo. Creou tudo e t.u do conserva. Julgará s~riamente a cada un: de nós, segundo a lei do hem e do mal, cscripta nos nossos
coracoes. Rema ahsolutamcntc, opera podero~amenre até mesmo
sem leis á~ quaes n;ío est:\ ~ujeito. Toda s as coisas estão nas suas
mãos, tem o conselho no~ aconrccimcntos, o fim nas accóes, e assim
se quiz referir a cada um dos ohjecco s tia scicncia. E'm razão do
poder admiravel <la sua acção pcrcnne está presente á historia da
creação, á constitução da natureza, á vida do mundo, á origem da
sociedade, ás vicissitudes da s nações .»

20)

subsistente, nada lhe podia faltar da virtud~ do calor. Por isso sendo Deus o mesmo ser subsistente,
nada lhe poderia faltar da perfeição do ser". 1 Cfr.
acima n . 15 .
.
· 45. Corollarios. Um tripli~e fru~to se p<;>de . ura~,
segundo [.cssio (1. e.), da cons1dcraçao da d1vma mtirnJade.
(A) O primeiro .é que tractemos a qcus _wm s.~m.a
reverencia e humildade : quanto rna1<?~ e o Pf,lllCIJ?c,
tanto maior reverencia lhe devemos mam~cstar. f '. ass~m
sendo infinita a magcstadc de Deus, é J1gno de mfintta
honra.
E na verdade, duas coisas devem concorrer .rar~ ~x -·
citar a reverencia : a consideração da cxcdicnc1a , d1vm~
e da nossa vileza, segundo a~uclias palavras: "l• aliarei
ao meu Senhor como pó c cmza. n ~
(8) O segundo é que amemos ~ Dc~s so~r~ todas as
coisas com caridade e bcncvolenc1a smc.cnss1ma. Por
isso· que quanto: mais excellcnte ~ uma coisa, .tanto mais
digna é de amor.
E n<i verdade, cm Deus está todo o bem, todo o bello, todo o dcleitavel, todos os thesouros~ toda a nobreza toda a sabedoria, <oda a bondade, tu.do quanto pode~os dese1ar e ainda inlin_itamcntc .mais. Logo deve
ser amado sobre todas as coisas. E d este amor seg~1e
sc a promptidáo em empregar to~as as forças e ~te ~
propria vida para promover max1!11am~ntc .ª glo:1a d.~
Deus e para LlUC a !-.Ua bondade sc1a po1 todos rc1..onhc
cida.
.
(C) O terceiro fructo é cunhcccr~os _que o serv1_ço
de Deus é nobilíssimo : pois quantc? e mais ~lto o prmcipe, tanto maior nobreza o servil-o. P?nsso, s~nd~
Deus mais excellente do que todos os reis da t_en a, e
infinitamente mais nobre .o servil· o do que servir a ai-

e

- -·-1-; -~ia-;,Úcstum est enim q1; od si aliquod calidum non ha~e'. 1t
totam pcrfcc1iom:m ..:alidi, hoc idco cst, qu1:i .:alor 11011 par11c1p.t ·1ur secundum pcrfectan~ rationem; scd, ~i ..:;:il?r ~ssc.t per se :u~
:;istens, noa posset e1 ah,1uid de e.ss.e de vir1u ~ c. caloris.' Un.de .,u .
Deus sit ipsum. esse subs1stens, nihil de pcrfcd1onc essendi potcst
ei deesse.
·
.
.
. . G
i
Loqui1 r ad T>ominum mcum, cum ~ un pulv1s ct cm1 o;. Ten.

xvm, zi .
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gum princip_e; e até mesmo servir a Deus é reinar. E
este obsequio lhe prc~t~~cmos principalmente, cumprindo os deveres da rchgiao e guardando os seus preceitos.

A..t. li. Doa attrlbutoa poaithroa de Deus

. Podem numerar-se cinco principaes : sabedoria, poder, san~idadc, bondade e justiça, sobre os
quacs vamos disputar cm separado. t
I. Da sabedoria de Deus

46.

1 .IJ

t

1Voção. A sabedoria toma-se muitas ve-

z~s pelo ~onhecimcnto das coisas por causas altis-

s1_m_as: d estas se trncwní, quando foliarmos das
d1v10as _?pcraçócs. '·) orém a sabedoria sobre a qual
agora discorremos e o summo amor da ordem que
faz com que Deus tenha cm vista os fins correspondentes á natureza da sua perfeição e os alcanL:_. por ~eio~ optimos. Porquanto a sabedoria suppoe a sczencz~ que conhece perfeitamente o que é
bom, o que e_ mcl~or, e quacs os meios optimos
para conseguir o hm ~ suppõc a vontade que é levada para o h:m, <lssim como a potencia, quando
versa sobre c01sas que ha a fazer.
47· :?.º These: :JJeus é infinitamente sabio1 apesar de_ nlio s~r o/Jrigadoaoperaro opllmo. E' certo.
_(AJ Escrzptura. (8) Nas sagradas Letras se diz
muitas vezes que Deus fizera todas as coisas na
s_a~edoria, e até mesmo 4uc a sua sabedoria é intimta: "Quanto são magnificadas as tuas obras
Senhor! Todas as LOisas fizestes na ... sabed<Jria .. '.
•1

A maior rarte dos thcologos não faliam d'estes attributos

ou so o fazem <le passagem, quando tractam do entendimento e

d? \'OOtadc; : t<~dav1a con_vcuicntc dizer algumas coisas a respeito
d elles, para ass.1m co~h.c .... cmios mdhor a natureza Je Deus.
2 _ Cf-.R~"Í! de Sc1cncüi l>ci, disp. 18; Liebermann, ob. cit.,
n. JIJ, a. 3, ~ r, K,11011, p. 1, s. 11 e. :l . a. ID; Sc/1eebe11, o. 46y e seg.

· e· 1mmensa
·
e a sua sabe d orta
... >> t O' altitude da
sabedoria e da scicncia de J?eus t 2
(b) :\'las, de mais a mais, s7 accr~scenta que
elle é a fonte de toda a sabedoria: «1 oda a sabedoria vem do Senhor Deus, e ~º'? elle esteve se~~
pre e estú antes dos tempos. ~e alguem de' ós
precisa de sabedoria, peça_-a a. Deus que com todos a reparte cm abundancta. 1> :
(C) Finalmente larga e ~r~phicamcnt~ a ~atur.~. dotes e vanta••cns da divina sabedoria sao dcsza,
·
t>
S ·
Vll \'III
criptas nos Prm•. lll, 1 o e scg.; apzent.
- ' ;
Eccles. XXIV.
_ (A) Ra\áo. Da consideração das o~ras de
48
Deus cm que se divisa ~ ordem pulchcnma e a
adaptação optima dos. meto~ ao fiO:, como se ~~n:
va onde se falia da cx1stcnc1a do .suprem.o Hegcdor: na verdade todas estas coisas exhtbcm um
ordenador sabio, assim con~o uma ca~a bem construida demonstra a sabedoria ~o arch1~ccto.
(D) Além d'isto ha sabedoria pcrf~lla, 01~_dc h~
intclligencia summa com vontade opttma e' trtudi.:
de obrar; mas estas coisas cncontram~sc cm Dcus 1
pelo que abaixo diremos; logo. Porem que Deus
não é obri~ado ao optimo nas o~ras ad cxt~·a? provar-sc-ha quando ~·allarmo.s d~ liberdade d~~m~ . _

. 3.". Corol1.1no. U~t ~e nao c~tcndcmos a r.1zao
e 4r~odo porque Deus ob.ra ~>li pcr~1~tc estas ou aquel.las0 coisas, deve isto attnbu1N:c a lraqueza da noss~
mente que não pode perscr':1tar os segredos de Deus .
«Quem investigou a sabedoria de Deus que precede tu----y-Quam magnifica ta sunt _opera tua, Dominé .! Omnia in ~ª:
pientiâ focisti . . ct sapie11t1ae c1us 11011 est m11neru.\. Ps . CHI, -4,
CXLVI, 5.
2
Rom. XI, 33.
1
Eccli, 1, 1 .
.
·11 f · "m
1 Omnis sapicntia a llomtno Deo est, e_t C';'ffi _1 o UI~ :.e • Apcr, et l!Sl ante revmn .. . Si.quis autem ~estrum ind1get sap1ent1a,
postulet a Deo, qu1 d<1t omn1bus affh1cntcr . .fac. L 5.
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~o?» t confessemos, pois, a nossa ignorancia, mas não
impugnemos a sabedoria de Deus.
(8) Nas adversidades, ou se virmos que as coisas
correm bem aos ímpios, não nos queixemos : porquanto Deus dispõe as coisas sapicntissimamente; o que decreta ou permittc, isto faz ou para castigar os peccados
ou para nos estimular an hem. :! Por outro lado a prosperidade dos impios passa depressa : «Vi o impio extraordinariamente exaltado, e enaltecido acima dos cedros
do Lib<.1110 ~ e passei adiante, e jü tinha desapparecido. P 3

II Da p::itencla de

Deus~

~n. 1."

.;\loção: Potcnl'ia cm geral toma-se em
tres sentidos: cmquant• 111c/ÍJ1,1, é principio para produzir alguma coisa; cmquanto passiva, é principio
para receber alguma coisa. Em Deus não ha potencia passiva, por isso que esta envolve imperfeição.
Porem a potencia actfra e uma verdadeira perfeição, e por isso mesmo existe cm Deus e n'um grau
infinito, porque a operal,'.•ÍO aL·ompanha o ser. Deus
e verdadeiramente omnipotc11te, porque pode fazer
todas as coisas possíveis absolutamente, isto é, tudo quanto tem ou pode kr razão de ente, mas não
O l)UL' Ínv11)vc contradicçáo : uporcm as coisas que
implicam contradicção não se contccm no poder divino, por isso que n<ío podem ter razão' possivel..
Pur isso e mais conveniente dizer que não podem
fazer-se, do que dizer qul' Deus nüo as pode fazer.» 5
. 1 ~apicntiam Dei l'ral'..:l·1kntc-m omnia quis investigavit.
J: cc/r. !, 3 .
2
Ct~ Lessius. oh . ..:it. !. VI, e . Ili, 11 . 28.
' Vidi impium superexaltatum, ct clevatum sicut cedros Libani; er transívi, ct cccc non crat. Ps . XXXVJ, 35-36 .
• Cf. S. Tlwm . 1, p. 4. 25; Su,m'i· '-III, e. q.: Petavius, l. V
e . 5-11; Scheeben , n. 346 e ~ei-: .; S ulesm., p. ~:z3. ·
'
. .' Ea vcro quae contradiction.:111 irnplicant sub !1i.v~nà pot1:nt1a non contrnentur, qut <i non p11~ s t111t h;ilicre poss1b1hum ra.

~ttus

i omnipofttnftt ou podtt faé, aquillo
que nem tem rcpugnacia objcctiva, nem contrariedade subjectiva com os divinos attributos. E defé .
quer dos varios symbolos, quer do Vaticano yuc
confessa: uquc ha um só Deus Ycrdadeirn e YÍYO~
Crcador do ccu e da terra ~ um11ipote11te."
(A) 1'.scriptura. (1) Contam-se no Velho Testamento mais de ~ctcnta loµarcs cm ~lll.! Deus é (;hamado Shaddai, isto é, omnipotente, v . gr. : "Eu,
Deus omnipotente" 1 •
rt) Dcdara-sc que Ucus poJc todas as coisas,
de t~ancira quL' para cite nün ha nada difficil nem
nem impossível, e ningucm pode resistir á sua vontade: «Tudo ()Uanto \jllÍz, o :';cnhor o fez no ceu,.
na terra, no mar e cm todos os abysmos ... ~ Porventura ha alguma coisa difficil para Deus;• ... 1
~enhuma palavra é impossivel perante Deus ; " Senhor, rei om11ip0Je11te, todas as coisas estão postas
no teu poder, e nf.io hél quem possa resistir á tua
vontade11. '
52. (8l Rasáo A ,·irtudc <.Ktiva d'um ente ~'ru
porcionà-st: ao principio d'ondc dimanam as suas
acções, por força do axioma : a operação acompanha o ser,· porém o principio com que Deus obra
e a sua mesma esscncia, pois n'cllc a faculdade de
operar não se distingue realmente da cssencia ; e
S 1.

2. º

These:

~ttr tudo aqui/lo qufl nt1o ' 1mposslvel, isto

=

tionem. Umic ;.;onvcnícntiu~. djcitur q_uod ea non possunt tieri,
quam quod Deus ea non poss1t lacere. S. 171. 1, q. 25, a. 3.
· 1 Ego Deus omnipotcns. qe11 . X~H, 1 · . •
.
_i Om!1ia guaecui:nque volu~t, Domu!us fe...:1t m ..:oelo, ct tn
terra, m man et m ommbus abyss1s . Ps . CXXXIV, 6.
3 Numquid Oco quidquám est difficile? Gim XVIH, 14.
1 Non erit impossibile apud Deum omne verbum . Luc.

l . 37 .

.
.
. d' .
.
t
t
.; Domme rex om111pote11s, 111 1t1one enm1 tua cun..: a sun
posita, et non cst' qui possit tuac resisterc voluntati . E .Hh. XIII,~Theolo~ia Do~matirn-Vol. 3.•
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na verdade a cssencia de Deus é infinita; logo é
infinita a sua potencia. i
Por~a J. S . Mill ':! que ~cus não é omnipotente, por isso
que usa de meios para attinoir
o seu
.
b
fim ; por isso que o que pode tudo, pode produzir
o~ cffe~itos se~1 o emprego dos meios. Todos porem veem cv1dentemcmc o sophisma; porquanto
apesar de Deus poder produzir os phenornenos sem
causas segundas, e alguma vez o faça, v. gr. obrando mila~rc~, pode n~t V<.:rdade usar de meios aptos
para attmg1r o seu 11m, p::ira d'estc modo manifestar a sua sabedoria, sem 4tw isto accuse um poder
]imitado ; porquanto assim l'.< 1mo o mestre sabio
.
'
que cnsm~ ao povo, por meio de discípulos que ellc mesmo mstrue, algumas verdades que elle mesmo poderia ensinar, de maneira nenhuma e accusado de irnpotencia; assim do mesmo modo o Artificc Supremo, c~prcgando causas segundas, que
clle mesmo tez, nao poc\c, por isso, dizer-se que é
menos poderoso, do que se obrara immediatamentc: ~ ate mesmo se rc~1~1cr maior virtude para pro .
duzir causas segundas h.loncas para fazer effeitos
determinados, do que pnra os GHlsar directamentc.
53. Corolforios.
.. tA) A potencia Jc Deus e intinita quer cm rásão de
s1, sendo da mesma natureza que a csscncia divina quer

e~ rasão d~ acção e do modo de obrar, rois, sen'cto in -

te1ramenlc independente, não precisa de nenhum instru mer~to, Jc nenhuma matcria anterior, e pude logo pru ·
tluzir toda ~. ~IS LUl ~ as C•Jm uma .~ "' ralan;1.: " Ellc fallou
c f<:ram fc1t'.t"', ordenou e fqr;i1n crc·adasu :i ; _quer cm
r as~o do º.~Jc!Clo. J>?rquc pode produzir outras coisas e
mais perfeitas sem t1m, sendo inexhaurivel.
t
2

,

S. Lhom . 1. cit. a . :!.
Essays on Rcligion, r . 176-177.
Ir se d1 xrt, ct f;ict ;1 '. 11111. ip' c m~nda\'it et ç r e ~tª $Unt .
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Debalde se objecta qu_e Del!s ~ão pode muitas co.isas que todavia são cm s1 p~s<>1vc.1s, v. gr., ne~n sent1.r
dôr. nem morrer, nem mentir, pois rcsJ:onde S. A_!oslt·
11110 :. cDeus é omnipotente, e sendo ommpotente, nao po·
de morrer, niio pode ct~ganar-se e, como di~ o Apostolo i,
não pode neg:1r-sc ·~ s1 mesmo. ~)uan~o sao nm.!1crosas
as coisas que cll~ nao pode ! e ~ ommpotente, e e pc~r
isso mesmo ommpotcntc, por nao poder fa7.er estas coisas ,,. ~
d
·
Os theologo" d.istingucm a potc~ci~ de _Deus or e11a·
da, d.1 l'Ua potencia a.bsoluta. A primeira e a que versa
sobre a ordem es.:olh1da por Deus segundo a sua sabedoria ; a sc~unda versa sobre a ordem que poderia cs·
colher de mancir•1 que podera~ por poh'11cw absoluta,
assign;tlar ao homem um tim 11:1tural ; mas não pode fa.
zer ·istl> por pr1/c11c1<1 1w.le11adt1, porque de facto escolheu
outra ordem.
. ~4· (8) Da. consi~cra~~cJ do pockrdivino nascem prm·
crpalmentc ~io1s ctfclt?s :
.
1·a) H111m/.fc s11bm1s.,,10 ,7 1.>t-11 .~ : Hum1lhac -\·ns sob ;1
m;ÍO 'p odcros;t 1.k _Deus , rara que \'OS exal~c 110 . t~mpo
da Yisitadíou 1; pois quem, pensando na sua 1mbec1hdHdc
e na omnipotcncia Jc Deus. 11lín se suhmcttcr•1 em to ·
das as coisas A ' que li e que sobre nós tem poder summo
e summa auctoridadc ?
(b) Co1!fia11çd em Dt!us : poi~ se nos assiste o

.
001111-

potcnte, aquclle que tem na mao as redeas de todas as
causas, de maneira que sem a sua ordem nada pod~m
obrar, porque te~11en.:m9s ? Contra a s~a •:ontade ~1~ 
guem nos pode fa~er mal nenhum ; t nao o. consentira.
a não sl!r que assim nos convenha P,ara a vida eterna :
e Aos que amam a Deus todas as co1s;.1s cooperam para

bem».

ª

t Oeus omnipotens est, et cu.m sit om~nipornns, mori non
, _
p otest, et quod aid Apostolus. li Tm1 . . li, 1.1.
i
Scipsum ne~are non potcst. Quam n.1ul~a non potc~t . F.t
omnipotens est; et 1deo ommpotcns cst, 4u1a 1sta non potcst.
Sermo de Svmh . ad catech . e. I.
J
Léssius,ob. cit. lib . V, e . 3.
.
.
• Humiliamini sub potcntí manu Dei, ut vos exaltct m tcm pore visitationis. l Pell" . 'l, ti . .
.
~ l>iligcntihw; Dcum nmma <nopcrantu r 111 honum. Rom .
Vll! 1 2i'.
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III. Da santidade d D

e eus

55. f.º JVoção. A santidade
.
chama justiça nas s<>gr· d . l que nm1tas vezes se
· u d as ctras · ·
·
to d o o mal moral e a confi
.d·' e a tsempção de
suprema dos cost~mes e odrm1 ade com a regra
.
. . -~cn o o pr
. D
par_a s1, a santidade divina co
-opno. eus lei
de tmmutavcf de obrar cm
rasa? se diz vontasuas perfeicões 1 D' d
nform1dade com as
.
,.
·
on e resulta
h
d e d 1tferença
entre
í.1 sant·d · d
yuc
.1 d
• · , 1 .i e J. D a urna granua e das crcaturas :
e cus c a santi(1) Deus é santo por si mcs
scnc a, emquanto nuc ·1s ·r , t. mo ou pela sua cs. f
.,
<. e cc1 liras se f.
p eIa .m
usão de qualidade soh . .
azem santas
perfeito segundo a plenitude d· r~natu~a_I: <e Este e
tade: porém nós somos
-1· . <i sua d1vma mages.
do o aprove1tamento
da virtud ., pc1 l"Jto s· segua
,
e
que
nos
,.
·n
d
D
(t~A santidade de D. . · · ~ 1 e eusn. :!
11
d
cus, por ISSO q
.. I! .
em po e crescer nem d" · . ··
ue e inunlta
sa
t'd
d
imrnurr
cm
1
.. n I a e das creatur·• . d . . '
e uanto que a'
•
.
uS
po
t:
lrcs
~cr
J" •
:J
l immmr e ate perder-se
.L
sem rmrtes,
56. 2." 171ese · ))
é·.
le santo.
· · eus 111/inila e s111Jsla11clalme'l-

e::

E' certo. :i
(A) Escriptura. Deus
;d· .
.
o mal moral: «Deus é ti!,rc_ l~.t-sc zsempto de todo

11huma iniquidade . 1 ~ ; • ' !listo e rccto sem nepo de olhar p ' .<:: ·e ·.11 c. lllc sr. 1 10 t ao
santo que
ara a rn1qu1dadc . 5.• •e do puros os

11 ao

1
.,

Cf. · L'lt'beru 1a 1111 , J ..; • , •
• H1.: se.:undu
: · · '1: ·' • ~ ~ ·
est: nos autem i
• "? plcn1rutlrncm ma . . ...
fcctum. S An j crf~c11 sumus secundum 1.~staus sua.e perfectus
.1 ~
' ros1us, Jc vire. perf,
1\irt11r1s acc1denris pro
b
· - :ss1us, ob. cit . lib Vfll·ccr.- . 5, e 3 .
.
/n31~ ·. t.)6 e seg.; Ginou/hi;c, ob'. ~i:hcrmmm, l. cit . ; Schec.

.; Deus fid ·
·' p · 1 90 e seg ; Pesc!t,
Deut .' XXXII, "· elrs, et ab ~quc ttlla iniquitate
1

justus e recJus.

teus olhos para não vêrcs o mal: t~ não poderüs
pôr os olhos na iniquidaden. 1
(t) E' adnrado como Sa11tv pelos Anjos : "Santo, Santo, Santo, é o Senhor Jos cx1..•rcitns ., . .~Nem
pode dizer-se que n'cstc e outros textos semelhantes se tracta não da santidade propria, mas da magestadc de Deus; porque somos mandados imitar
esta santidade: ccSêdc santos porque cu sou santo,13;
«E vós mesmos .s êdc santos cm toda a conversação : porque cstü escripto : sereis santos porque cu
sou santon. 1,
57 . (8) Rasãn . A santidade consiste na união
com o Bem por ntfecto, e na conformidade da vontade com a regra suprema dos costumes; mas Deus
está estrcitissimamcnte unido ao Supremo Bem,
que nfto diffcre da divinn csscncia , e por outro lado a sua vontade não pode faltar {1 regra dos
costumes, que cgualmentc se não distingue da divina esscncia; logo OellS é essencialmente santo .
S8. Cm·ol/.
Não só devemos admirar a infinita· santidade de
Deus, mas tambem imita-la quanto é pcrmittido: «Sêde,
portanto, perfeitos, como o vosso Pae celeste é perfeito»~; o que não pode fazer-se senão pela separação das
creaturas e a união com Deus: «A pureza é necessaria
para a mente se applicar a Deus, por isso que a mente
humana inquina-se por unir-se âs coisas inferiores, assim como qualquer coisa se mancha pela mistura de
outra d~ pe1or qualidade, como a prata com a mistura
de chumbo. E' por tanto necessario que a mente .se abs1 Mundi sunt oculi tui, nc viJeas malum : ct rcspicere aJ
iniquitatem non poteris . Habac. I. 13,
2 Snnctus, Sanctus, Sanctus Dominus exerci tu um. l .va .
VI, :l .
1 Sancti estote, quia ego i.anctus sum Levit. XI, 44 .
1
Et ipsi in omni conversatione sancti sitis : quoniam scri ptum est: sancti eritis, quoniam ego sanctus sum. 1 Petr. 1, 1 >.
:. Estote ergo vos perfecti, ~icnt et Pater vester coelesris
perfect11~ est . Afatt . V, ,i8 .
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trahia das cui:sas inferio1·cs , p:ira poder unir-se co1n a
wisa suprema; e pnr is::.o i1 1i1cntc não pode unir-se a
Deus sem estar puran '·

IV. Da bondade e misericordia de Deus

:?

59. JVoçãu: Costuma disti.nguir-sc um~ bonJade tripice: l\i.,.at"ral, que cons1s~c na pr<;>pn~ perfeicão da natureza ; mordi, que l' a LOntonrndade
Ja · vontade L<>l1l a regra dos costumes, e não diffcrc da santidade; e a relativa, que é a propensão
de distribuir bens pelos outros
Já fallamos da bondade natural de Deus, quando tractamos da infinita perfoi\áo, da bondade moral, quando tra..::tamos Ja sa1_ltidadc; ~esta, portant<;>~
fallar da sua bondade.• relal11 a que e a mesma coisa que o amor de Deus p<ira LOl11 a.s crcatur?s;
por quanto na med1d~1 l1.uc a~ am~, _11 essa medida
lhe.quer bem e lhe d1stnbue bcndKtos.
·Esta bondade divina tem varios nomes segundo as varias ~onJi~ões das (t"l:aluras a quem affecta: diz-se be'1e1•ole11ci11. cm q11an\o 1.·onsiste no affcc\o Ja yonladl', /1em•/icenâa, qunndô se manifesta por fados, graça~ l1uando d~spensa bens s?brcnaturacs ás crcaturas que os nao mcrcçem, liberalidade quando distribue copiosamen~c ben~ficios;
misericordia, quando srn.:i.:orre os m1serave1s, paciencia ou longaminidade, quando se demora a pu1

1
Munditia cnim ncccssaria cst ali hoc quod mens IJeo applkctur, C\uia !11ens ~umana im.1uinatur e~ hoc. q~t0d in~eri.~ribu.s
rebus con1ung1tur, s1cu1 qua.ch~ct rcs ex .1mm1xt1one pe1or1s so1 descit, ut argcntum ex imm1xt1one plumh1. Oportet autem quo<1
mens ab inferioribus rehus abstrahatnr, :1d hoc quod supremae
rei possit conjungi ; et idco rrn:ns sim· nrnndiria Deo applicari non
potest. S. 17wm. '! . ·~, q . 81, a. X.
i
S. Tlwm . 1, q . '.! 1, a . :1 ; Licba111m111 ••1. e. ~ 1V ; K110//.
1. .;::. a. VIV; Les.<i11s, ob . cit 1. IX<' XI!: Scheebe11, n. fü~ e
seg.

DIVINOS

1~ir os 111<.tlls; i.:lcnu:ncia 1 Ili 11w,t.{llLlllÚ11Ú{~1dc.· yuando
perdoa os peccndos e rcmittc as penas.
60. 1.'· These: ~eus é iqfh7ifa"1e11te bom e miserlcorôloso. E' ce,.to.

(A) Escriptura.
(8) D'um modo gencrico se diz que Dew: ama
toda -; ~s LT<'aturas í· ~·om roda s rrpart" u•: sru·>
hens : 1oAmn~ toda s :1s i.:oi.,as q11t· e\iskm, <· nãu
11Jia-;tc 11c11ln1ma das que ii1cstt"" 1. .. <)s olhos lk
todos esperam cm ti, Senhor, e tu lhes d~is alimento em o<.:casifto opportuna; abres a tua mão e enches de bençãos a todo o aninal u ::!·
' (b) Apresenta-se como pae optímo, que nos
ama como filhos carissimos, e nos fornece superabundantementc todas as coisas de que carecemos :
«Por ventura niío é eHe o teu pae, que te possue,
fez e crcou :1 • • • Tu, Senhor, nosso pac, nosso rcdcmptor, o teu nome passa de geração em geração. . Por vcnturll póde a mulher esquecer-se da
sua l..'.rl.!ath.:inha, a ponto de Sl' não compadecer do
filho que gerou nas suas entranhas? Mas ainda que
clla se esquecera, eu não me esquecerei de ti,,. ~
(C) Tambem muitas vezes se chama misericordioso, clemente, paciente, longanime, e nas sagradas
Letras encontram-se exemplos innumeravcis da sua
misericordia : «Assim como o pae se compadece
dos filhos, assim o Senhor se compadeceu dos que
1
Diligis omnia quae sunt, et nihil odisti eorum quae fecisti. Sap . XI,25.
~ . Oculi omnium in te spcrantl Domine; d tu das es.:am illorum 1~ tempore ~p~ortuno: apens tu manum tuam, ec imples
omne ammal bened1cuone. Sap. XI, 25.-Ps. CXLIV 1.5-16.
3 '.'um~uid .non ipse est pater tuus, qui possedit ~e, et fecit,
et .:rean1 te ' . . . fu, llomrne, patcr noster, rcdemptor nostcr a
..;aeculo nomcn .tuum . . . ~~mqui~ ob~i visci 1~0.test mulier infam~m
suum ut non m1sereatur f1ho uttr1 su1 ? et s1 ilia ol:lita fuerit ego
tamen non ohliviscar tui . Deut. XXXII, ó; Isa. LXIll, 16;
15.
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o temem ; Senhor Deus, miscri(ordioso demente
paciente e de muita commiscração. . .
Senho;
ha misericordia e rcdempção copiosa. Compadeces-te de todos, porque tudo pódcs, e dissimulas
o_s pcccados d<;>s homens e1~ ra~ão da sua penitencia. . . Comm1serantc e m1scncordioso Senhor :
ira para
longanimc muito misericordioso, não
sempre, nem ameaçará para sempre» etc. t.
(() O mesmo consta da parabola do bom Pastor que andava em busca da ovelha perdida, e pondo_-a sobre os seus homhros, conduziu-a ao aprisco; do modo de obrar de Jesus Christo com a samariJ~na i, Magda/ena 3 , Lachcu ', e o ladrão na
cruz 5 etc.; mas muito prim:ipalmentc porque «não
p~rdoo~1 ,ªº seu propr~o Filho, mas o entregou por
nos" 6 . odas cst~s c01s<1s r~sumc-as assim optimamcntc Lrmtenson ' : " Deus d1spl·nsa os seus bens não
parca mas largamente.· : por que 11 yuc é grande a

No

e

;e

!

1 . Quon10do mi:'"r<:tur pa1er lilio1111u, niis.:1·tus cst L>ominu s
.
tlmenttbus. se ; . D<?mmc Deus, . m1s~· n.:0r~ ~'.' clemens, patiens et
multae m1st>rat1om.s
Ap.ud l •0 11111111111 nu ~c ri•ord ia e t ..:opiosa
apl.1~ eum reJempuo . . .. M1sert'ns 011111111!11, quia omni:i potes, et
tl1~s1~ulas pecca.ta hommum prc~pter pu:nuenriam . .. ~liserator et

m1sencors ponunus : lon~a!11m1s <'t multum misericors, non in
ir:1scetur, n~qu_c m nc~crnum coinminabitur, etc . Ps.
~li, 13~~-x~d. ~XXl\ ,1t; Ps . CXXIX,7; Sap . IX,24 . Cf. Ps.
CII et CXX\· ex integro ; Is.1. LV, i; l~reclz. XXXIH 11 · Joel
ll, 1;-13: :Watt. V, 4~ ; Luc . V, 1 1 : Nm11 . li, 4 : li Pl'tr .'m ,
li Co~" Jt 3 et.: .
··
perpetuu~

'l;

IV .
Luc . X IX, ~ e ~ci-: .
: Luc . \'.I~, 'l7 e SC'J.: .
" L11c . XXIll,4L

·

Joa .

:1

6 Proprio Filio suo
lum . Rorn . VIII, 32.

nr.in

pcrp.:«it, ~nl pro nobis tradidit il-

~ Deus autem bona sua non par~e sed elfosissirne emittit :
nam q~od. ma.gnum est, on~nib11s beneficia clonat ; quod majus est,
<lo~at md1gm~; qu_od max1m~1~ cst, donut inKratis; quod maximo
ma1us, don.~~ mv1tH ; quo1f dt\'mum cs1 1 potest dc.ina sua dat seip .
~um, dat. hhum suum, d.at. oscu~um. cord.is sui, qui est Spiritus S.:
ire. ultem~s non potest dmn<! m1ser1rnrd111, nisi aliquid quaeramus
post omma. Theolo~ . menus et cnr<it ~, 1. J, (fi,o.. 3, e. -i . spec. 3.,

217

lodo$ dispensa bcncfü:i_os ; (? que ~ maior dá aos
indignos; o que é max1mo l!á aos mgratos; o que
é maior que o maxi~o, dá-os aos que não. querem;
o que é divino, depois do~. seus dons, dá a ~1 mesmo~
dá o seu Filho, dá o be110 do seu coraçao, que .t·
o Espirito Santo : ir mais adiante, não o póde a d~
vina misericordia, a não procurarmos alguma coisa depois de tudo,,.
.
.
61. (8) Rasáo de co11venie11cia_.
(1) Pelo que se ensina cm Ph1l_o_soph1;1, [)cus t:
o Bem summo, !l;Upremamente perfeito; mas o hem
é diffusivo de si mesmo ; por isso que do facto da
coisa ser perfeita cm si, propende naturalmente par~
a communicação de si assim como o vaso perfeitamente cheio tende para derramar o liquor q~1~
contem: logo Deus tende naturalmente para a dtffusão da:> suas pcrfeiç<>es. Nem d' aqui se pódc colligir que a (ommunicaç~o dos bens feita ás çr~a
turas é necessaria, por isso que Deus commumca
total~1entc a si mesmo ao Filho e ao Espiritc San·
to, e basta isto para o cxcrcicio da su~ bondade,
sem qUL· seja obrigado a dar alguma coisa ás crea ..
turas.
(•) Quanto ü 1nise~icordia~ deve ser attribuida
a Deus segundo o effe1lo, e nao segundo o affecto
da paixão. Porquanto diz-se misericordioso aquelle
que se entristece da miscria de outrem co!11o se fôra
sua propria, e por isso e~força-se por tira~ a sua
miseria · mas nõo é propno de Deus o cntnstecerse da :niseria de outrem porque é impassível ; mas
compete-lhe tirar esta miseria porque é bom; lo-

go•.
6o . 3.'' Coroll.
(A) Não ha nada que com mais vehemencia nos at1
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,h1e

. lc Deus· ,\11 ·. a consideradio
da
• •
. · · , 1 ,lJ1/U 1 l
.
'
·
ti.ai.a pb1 .l Jade . . pois ,1uc111 ha a i ~ue, pensando nos
d1vma on . ,h_ . . ·\e llcus e no seu amor ·paternal,
· l'r- bene cio~ l
·
·
·
.
mu1np i , es 1
.
·m n·'o amara a duem assim no~
·
xc amar . uc
"
deixe de e.
a Deus, porque e le nos amou• t·
1
ama? . "3~ ~~~~-~ c~;1 sidcração se desperta a couftan(BJ .. • rn terá temor de se aproximar de De_us com
ça; pms que uando se recordn da divina liberalidade ~
confia.nça, .q
. . . ncntc da paraho\a do filho prodt
roiscncordrn, pnnc1p.1 r
.

a (ada um

r \

. . )Or ianlo os peccadores e voltem ao

Lcv,an~en\i~c,ntovidu Jc' miscricordin, lhes sahirá ~o
s.eu p.1~, e )~r~' dar-lhes o beijo da paz: •Vamos, pois,

cncontt o 1 .
tlii·ono d·i graça para alcancarh · . de conhanca ao
· '
,
·
c e1os . 'co1·d1' ., 'e acharmos graca no tempo opportumos m1ser1
'
·
no» ,.:!. E ' .tainbL:m ncccssario •JllC imite'!ws ~ banda~~
\ ~) .' d" d. Deus. 0 meio Jc mais nos approxi'
L:. 1111sencor
d' 111,t '. efazer · bem
aos outros e per d oar-lhe"-~ ·.
os
e
e
L:
.
. bem áque li es que 'º·~
r "
arm
m·'
· os vossos ·1mm
· 1
· gos· , f-tzc1
• ·
.
(( ,..,.mae
1
.
ciuc
vns
perseguem e calummam,
d' . rr. e orac pe os
.
.
,
0 1~1
· d . ti lhos lto vosso Pac l(llC est<i nos ceu~, que
par.1 ser ~s . 1 ·obre os bons e sobn: os roans ~·· .
faz nascei o s•, s

ª

V. Da j ustiQB

Nociio . .l us ti~a

ut.:

Deus~

..

1111
·

~ uma virtude pela qual a vontade se me ma a

ar

--Ucu1u, quoniam L>eus dilexit nos·
1 Nos ergo dili!;amus
J Jo.1. IV, •~l ·
.
liduài ti.! thronum gratiae, ut rnisci
Ade·1mus eq~o ~u m
·
·1·
· ortu
.
.
. ' . uamur ct gr.niam inveniamus m aux1 10 OJlP
ncordiam teonscq . '
no . F;febb:1rlX~c'~~in1i..:o' \'cs1ros, lu::ncfac~tc his qui o~e.rufir pº~
ig crsc ucntihus cl calumn1ant1bus. \OS, ~t sms li a .
et. orate pro .P . · q ·li . cst qui sokm ,. 1111 m oriri foc1t SUJlCr honos
11
tnsvestn ''\ui ; . e~?.' _. ~; · , ; _ I ] 0 ,1 . IV, 7'.11, ili . .·
..
.
· \
d maio->- 'f,il
.
.. · Les1111s ub
... 1t., h~ · Xlll,
.j
s
Tlt . 1 'l · ·~ 1 • .L . 1 ·-..
:
'
•
•
.
b · ,: ·i, ~ ·e••" Gi11outlmrc. hv . IV, .: . 4, P · '.!IR e seg.,
:;che<' e11, n ·

v. >

Solesm . P· 4 1 7 ·

~ "

'

~· sc11.

E' de d. >is m11dos : cum-

la qual o Regedor da communidadc distribuc os
officios e os encargos, segundo a dignidade dos sub. ditos, e os prcmios ou castigos correspondentes
aos meritos.
A justiça com11mlaliva não compete propriamente a Deus, porque nada pc'idc rccchcr de nús: «Quem
foi o primeiro a dar-lhe, e scr-lhe-ha retribuído:>» 1.
(Rom., XI , SS ); na n.~rdadt:, as nossas º"'ras, feitas
pela graça, são justamente remuneradas ; mas não
egualando ppr si o premio, e não merecendo a vida eterna senão pela promessa divina, cahcm antes sob a justiça . Porem a justiça dislributiJJa não
existe verdadeiramente cm Deus, quer remuneratoria, quer tambcm vindicaliva, como se affirma
contra Hermesio, que disputa que ella não pode
existir cm Ocus, porque, diz, Oeu" tudo o que orc·rn, opera-o p1 >r amor de nós.
i i.~ . ·l ." T/Jcst• : :b1ve ad171iffir-s1 e171 :beus justiça disfribufiya, 1'.'' ,·er/u .

si:11tido /ai? significa
1
D· •
·
•
.
lcxo de todas as virtu dcs, e assim não se
'J1 . i.:ompc 'da santidadL·; tomada no sentido stricto,
1st111gu
.
. r
d
.• · i
1

que

mu/ali11a_. pd<t qual damo:- a outro o que Ih<.· <.; devido pelo acccito ou tirado; e distributiva, pe-

)Ot

go !

11

DIVINO~

i..A) :\ Ei;cripl11ra (a) declara J'um modo gencrico que Deus é justo: 1c E's justo, Scnhor1 e é rccto
o teu juízo ... ,, ~ " E's justo, ~enhor, e justos, são
todos os teus juizos, e todas as tuas \'ias são misericordia, verdade e juízo ,, :i.
(b) Affirma d'um modo especial que ha em Deus
justiça remuneratoria: •Quanto ao mais, está colJocada em mim a corôa da justiça, que o justo juiz
1
~

Quis prior <ledit ilii, et retrihuetur ei '
Justl! ~ ·~s, Domine, et
,._.,tum judi c i11111

11111111. ..

/';; .

CXVlll, 1h .
l
.lustu:; e~, llominc, .:t omnia j11<lii.:ia lua justa ~une, et 0111ncs viae tuae mi~cricordia, ct vcritas, ct judiciurn. Tob . llJ, 2 .
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me restituirá n'aqucllc dia .. 1; c at~ mesmo a vindicativa: A mim to('.a a vingança, eu restituirei a
seu tempo ... " 'i «Odiaste a todos os que operam
a iniquidade; perderás a todos os que faliam mentira-.1 :i · Isto mesmo se i.:onfinna brilhantemente com
exemplos, por quanto Deu~ não perdoou aos seus
u anjos que peccaram. mas precipitou-os no inferno para alli serem torturados))~; depois expúlsou
os nossos primeiros pacs do paraizo, puniu os homens l'.0111 o diluvio, dcstrnin Sodoma etc.
65. (8) Rasáo.
(1) A vontade divina, porque e santissima, ama
essencialmente o bem e odeia o mal ; mas em Deus
amar é querer e fazer o hem, mas odiar é subtrahir a graça e inftgir pena ; logo Deus remunera os
bons e castiga os maus . "\cm deve dizer-se que a
vingança é cm Deus al~uma 1.·oisa de desordenada,
pois não é outra coisa mais que a manifestação da
sua justiça, que deve resplan<lci..:cr nos que regem
sabiamente a communidadc, porquanto, se os réus
não forem punidos, as leis ~criío impunemente violadas, e immediatamcnte toda a sociedade se perturbará.
(D) Porém se se perguntar o modo como a justiça se concilia com a miscricordia, responde-se
com o Doutor Angelico : «que Deus obra misericordiosamente, nãn ohrando contra a sua justiça,
mas operando alguma (oisa acima da justiça; assim como se a algucm1 a quem são devidos cem
dinhcrios, um outro lhe der duzentos do que é seu:
1 ln rcliquo rerosita cst mihi corona justitiae, quam reddet
mihi Dominus in ill:i die justus judcx . li Tim IV, 8.
2
Mihi vinJicta: ego retribuam . • . Rom. XH, 19 .
J Odisti omnes qui operantur iniquitatem : perdes omnes
qui loquuntur mendacium . />s. V, ; ; i.:f. Rom . 1, 18.
' Angelis peccantihus non pepcrcit, sed rudentihus inferni
detractos in tartarum trndidit cruciandos /1 Pt'tr . II, 4 .

2~1

este tal não obra ~ontra a justiç~, mas. opera liberalmente ou misericordiosamente. E do mesmo modo se algucm perdoar urna otfcnsa cornmcttida contr~ a sua pessoa. Porquanto quem perdoa algl.lma
coisa, como que o dá>> ' ·
. 60 . 3. º Corqll. ~ ~cditação da divina justiça é des tinada a produzir principalmente dois etfeitos:
(1) O te_1110!· de Deus, do qual se diz: "O principio
da sabedoria e o temor de Deus"~~ por quanto comes te temor s~luta~· no~ aterramos do pcccado e nos estim~l~r:nos a pcniten.cia, ~omo se_ vê pela. conversão Jos
N1mv1tas :1, pela pregaçao de .Joao Bapusta (Matth. Ili
7) e pel~s r•~lavras do _proprio Christo: •Se não fizer~
des penitencia pcre_ccrc1s .todos do mesmo modo•i ': por
•1uanto que~ se nao coh1bc do pe~cado pelo amor, ao
menos reprime-se pelo temor da vida eterna : por isso
exclama o Psalm1s/,1 : "Atravessa as minhas carnes com
o teu temor; pois atemorisei -mc dos teus juizus11 :;_
. (b) 1..•spera11~·a, porquanto se n_'csta vida vivemos oppnm1dos sob o pczo da~ adversidades, sabemos mui~o
bem 1ue as penas da vida .._.resentc nada mais são do
que _outros t<~ntos graus por onde podemos subir a maior
gl~ma ; por isso com o Apostolo 6 , "gloriamo-nos nas
tr1bul~çoe.s, sabendo que a tribulação opéra a paciencia,
a pac1cnc1~ a prova , e a prova a espernnca . Ma :; a es
perança nao produz confusiío.
1

.

'. _<~uu~I _.'>cu:. miscncorJ.11cr agit._ 110~1 _quiden 1 contr.i ju sti·

11.a~ s~am . fac;tendo, ~cd ahqu1J supra iu stmam oper;indo : sicut
st ~hcu1, cu1 dcbcntm ~cntum c;Jcnarii, .a liqui.s duccntos det Je suo :
tahs non cont.ra.i.us1111:im . fa~1t , scJ l1bcrnhtcr vcl misericorditer
operatu~. E~ s1m~ht~r s1 al!q'-:1•~ otfensam in se .:ommissam rcmit-

tat . Qu1 cmm. ahqu1d rcm1tt1t, quodammodo Jonat illud . S . Th .
J, q . XXI, a . :;, ad 2 .
· ~ lnitium sapicntiae timor l>omini . Ps . CX, 1n .
:i
Jo.r . Ili, 4 c seg.
1 Si pocnitcntiarn nem cgcritis omnc~ sim ilitcr pcribitis .

l11c. XIII, 5.

:; Confi~e timore tuo .:arnes mca~ : a judiciis ·~nim tuis ti·
mut . Ps . CXVlll, 120 .
.
. 6 Glori~mur in tr.i bul.ationibu s,. scient~s qaod tribulatio pa·
uenttam operatur, pauenua ª':Item probauonem, rrobatio vero
spem . Spc~ nutcm nnn confund1t . Rom . V, 3-5. ·
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nas op1raçn1s divinas
67 . (A) Distingue-se uma operação dupla: a
imma11er1tc ou ad infra, cujo termo pára no mesmn
agente, e lranseunte ou ad extra , cujo termo estéi
fóra do principio d'ondc procede . As operações de
Deus ad extra silo : a creação. a co11!iervaçáo, o concurso. goPemação, redempção, etc., de que se falia
n'outro logar. Porém as operações ad intra são : a
_Çciencia que pertence ao intellecto, a volição que se
refere ü vontade, assim corno a providencia e apredestinação que diz respeito a ambos. Estas operacóes immancntes são verdadeiramente vilaes e consÍi tuem a vida divina.
68. (8) Vida define-se o principio intrinsccn
substan1.:ial, por. virtude do qual u ente se move;
por isso diz rectamcnte S . Thoma{: "São propriamente vivas as l:Oisas que SC movem a si mesmas
segundo alguma especie de movimento ; quer o movimento se tome no sentido proprio, assim como o
movimento se diz acto de imperfeito, isto é, que
existe em potencia ; quer o movimento seja toma-
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do no sentido commum, cmyuanto que tambem o
movimento se diz acto de perfeito, assim como o entender e sentir se diz mover-se». 1 O ínfimo grau da
~'ida _es~á nas plantas; que segundo a forma que lhe
1mpnm1U a natureza, se movem a si mesmas tendo
só em consideração a cxccui;ão do movimento, segundo o augmento e decrescimento));' e são dotadas
de tres faculdades : a 11utritit•a, augmentativa e generatil1a. Nosegwzdo grau estão os auimaes, cujo prin(Ípio de movimento é a forma não imposta pela natureza, mas recebida pelo sentido, não obstante por si
mesmos não se determinarem o fim da sua operação,
mas serem guiados pelo instincto da natureza. Além
dos dotes que ha nas plantas, gosam de triplice faculdade a sensitiva, appellativa, locomotiva. Acima
dos animacs estão os entes que se movem a si
mesmos, tendo cm vis1a o tim que se prescrevem:
como são os entes dutadus de intellecto e de vontade. Por isso o modo mais perfeito de viver e o
d'aquelles que tcem intcllccto, por isso que movem a si mesmos (()m mais perfeição. Mas Deus e
summa e infinitamente intelligente; logo é n'clle
que cstâ principalissimamcntc a vida.

Art. 1. Da aolenola divina 3
t19. Em Deus ha sciencia pcrfoitissima. Porquan• 1 Ilia ~roprie sunt \'.i\'cntia 1 quac scipsa secun?um. aliquam
spcç1cm motus movent; s1ve acc1p1atur motus proprte 1 s1cut mo·
tus dicitur actus imperfccti, i. e. cxistentis in potentià; sive motus
accipi~tur .:.ommuniter, prou~ motus ctiam. dicitur actus perfecti,
prout mtelhgcre et senllrc d1cuntur movcr1. S. Th. I, q. 18, a. 1.
~ Quac secundum formam inditam eis a naturà movent seipsas, solum habito rcspectu ad cxccutioncm motús secundum augmentum et decrementum. S. Th. 1. e. a. ~ .
3 Cf. S. Th. 1, q. 14 ; Su.irer, 1. Ili, e. 1-S ; Petavius, !. IV;
Salmántic. de Scientia Dei; Billuart, di~p. V-VI; Fràn;elin, th.
40-46 ; tie Aug11stinis, part. Ili, p. 173 e seg.; Ginoulhiac, 1. III, e.
2-7; Scheeben, n . 405 e seg.; Pesch, n . 177 e seg.; A. Farges, p.
346 e seg.; ;'1-/onsahre, ~ Confér., C:irême. 1874; Solesm .. p. 309 e

i;eg.

.

'

to o ente e tanto mais cognos(itivo., quanto mais .e.
.
t ri'al nor isso .1ue 0 conhec1mcnto aperfc11rnma e
' r to . forma
"\
mquar
do Ci)l1 h cc1"d o esta. no. 1..01 •1
coa-se e
. .
· ·
. b
·
te . mas quanto mais immatcnal e uma su gnoscen ,
b
stancia mais fm.:ilmcntc pode rc_cc er cm s1 mesma
a form~ Je outra coisa. E' por isso que as pia1!t•~s
_ odcm conhecer, por (ausa da sua matenahnao p
..
h .· . t
, d'ald· de. os brutos Iª tccm con Ci..1mcn o J?orquc
.
a~m ~odo dominam a matcria, ~ o 1.ntellccto e
~lais cognusótivo por isso que ~sta mais separado
da ma teria. !\-\as Deus é irnmat~nal cm summo ~rau,
como acima se provou, logo e summamcntc. m.t~l
ligcnte. Por isso u~ 3rcgos .chatrn:irn-~o Hz~;. ,1.sto
. 'd t , Fallun:mos Jo ub1ecto, q11al1dade.,, e.,pee, vz e11 t.
.
.·
. .
cies e meio de sue11'.:1a d1vma.
A

1 . Oc :ibjecto da sciencia divina
-. 0 . i ."

E.,t11do da questão.

fAi E' duplo

. .

.

obj1.:ctn da d~vm~. csscncia: o
mesm~ Oem e as coisa~ yue c.sta~ .tora de Deu.s.
Deus conhc-.'L' e (omprchendc 111tmt1va e adqua~a
mcnte a si mesmo : .. o Espirito tudo pcrs1.Tt~ta ainda mesmo as protundidadcs de Deus. ~ois q.u~I
dos homens sabe o que. l; ~o h~m1c.n~ senao o ,esi~1~
rito do homem ~1uc esta n c\lc . Assnn t~mbcm ~s
. ·a. de DellS ningucm as conhece scnao o Esp1(0ls s
·'
·
~
d
rito de Deus". ' Sobre cstcyonto m~1guem poe _uvidas. Relativamente ús coisa~ exteriores, D~us ~o
nhecc cgualmente todas .ªs cmsas, quer ex_1~te11tes,
preteritas, presentes c tuturas, quer pnss11 ets ou
tambem futuras condicionadas.
0

- -,--Spiritus cnim om:1ia scrutatur, c~i:!m pr,ofunJ<1 0.1:i: Qui~
·
· 11um scit uae sunt homm1s, 111s1 sp.mt~~. ho~1~ms qm
~m.m homt' .
q n Dei sunt ncmo cíl!,Znnnt, msi ~pmtti.. Tle1.
tn ipso cst . ita ct qu:i.·
,
·
f Cor. li. i O· I i.
.
, l ..
t5
Thcologi<1 \)0Bmat1c<1- \o · ·'
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1.

(8) Ha comtudo sobre este ponto alguns

erros:

(8) .\lluitos gentios, e entre estes Cicero, alguns
herejes, como Marcion e os Socinianos, e ~ maior
P.artc do.s Racionahstas negaram a Deu~ a prescienc1a dos futuros para melhor salvnrem a liberdade
humana; a respeito J'ellcs pode proclamar-se 0
que S. Agostinho cscn:vcu de Tullio ; ,, Para fazer
homens livres, fd-os sacrilcgosu. •
(8) Poucos d'cntrc os Thomistas. como Ledesma, :1 julgaram que Deus não rnnhece com certeza
absoluta os contingentes condicionados isto é as
.
.
:1
'
'
c01sas
que haviam
l e succedcr sob certas condições, mas. de _facto mm~a ~1contcceram, porque nunca se verificara a cond11,·ao de yuc dependem · te~
,.
.
'
mos um cxcmp lo d isto nestas palavras de Christo : .«Se em Tyrn e Si.donia se tiveram praticado
as virtudes que se praticaram no meio de vós teriam feito penitencia na cin.rn e no cilicioi>. a éontra estes as seguintes theses :
72. 2." These /.ª : ~eus conhece foõas as coisas
até mes1110 os futuros /iyres.

º"

E' certo.

(A) 1!script. (8) ~·um. modo geral se affirma que
a sc1cncrn de Deus e 111111•crsal : " O Senhor conhec~t~ tod~ a sci~ncia. . . niio ha ffeatura alguma inv1s1 vcl a sua vista, porem todns as coisas estão
núas e patentes aos seus olhos,, . '
(•) Conhece todas as acçúes das crealuras: e até
,

\-' e.

1

q.

~

Ct homincs fa..:crd lilic ros, ft•cit sa.: rile,.;os. De Civ. Dei !.
'

[;._ih. de aux1his, di sp. ·: tlc scicnti;i fot. conting. p. 58 2 •
.
~I '.º Ty:ro .ct ~1d o11c tactac cssent vir!utes, .quae factae
}tr~~ :~ ~ob1s, ohm m 1:me re ct cili.:10 pocnitentwm egissent. A1att.
.·1 .C.:o~i:ioyit Dom inus omnem scicntiarn ... non est ulla creatura .mv1s1b1h_;; m. co.nspe..:tu CJUS ; r•111111a :i ut eqi nnda et aperta s unt
<i c u lt ~ f Ju ;,. h ·rft. XI.li. , ~, : Fh:br. JV , , :;.
·

os pensamentos occultos. "Viu todos os tilhos dos
homens ... aquellc que formou um por um os seus
corações, que ~ntendc todas as suas obras ... o
Senhor perscruta todos os corações, c entende todas as cogitaçõcs das mentes. . . Deus perscruta
ns corações e os rins ». •
(G) Conhece todas as coisas futuras, quer necessarias quer livres : "Eis que tu, Senhor, conheceste toda') as coisas. ns novíssimas e as antigas ...
conhece as passadas e julga das futuras ... de longe entendeste todas as minhas cogitações ... e previste todos os meus caminhos .. ~~ por isso se diz de
Christo : .. Sabia Jesus desde o principio quem seriam os que não haviam de crer.» 3
((l Conhece lambem as coisas passiveis, pois se
diz : «Chama as coisas que não são, como as que
são.»

·~

7 3. (8) Ra{áo. :;
(8) Porquanto Deus entende perfeitamente a si
mesmo; por outro lado o seu ser não seria perfeito, sendo o seu ser o seu entender; mas não pode
..:onhccer perfeitamente a si mcsmo, sem conhecer
tambem todas as cois;,is u 1..ptc se estende a sua virtude , isto L-, todos os entes, quer cxistentcs quer
poss1ve1s, estendendo-se a sua virtude a todos estes; logo
1 Vidit omncs li lios hominum . . . qui finxit sini;illatim corda
t:orum, qui intclligit o mnia ope ra e o rum . . OJnnia 1:orda scrutatur
Dominus, et universas men1ium cogitationcs intelligit. . . scrutans
corda et rcncs ll (; us. Ps. :\XXII , d - IS; l Reg. XVJ, 7 ; l Par,1p.

xxvm, q.

. ~ F.:c~e, Domine, t u c ~J g nov is ti o mni~ . novis~in;a et ~ntiqua ...
sc1t praetenta ct tle futuns aesumat ... mtellex1su cognationcs
mea s de !0111-1e ... ct omne s vias me as praevidisti.
l
Sc icbat ah initio Jesu s qui essent non credentes. P.rnlm .
CXXXVIII, 3, 5; Joa. VI, 65 .
1 Vocat "'' quae 11011 sunt, tanquam ca quae sunt. Rom. IV
1

17 .
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CAPITULO Ili

.f . ~

(a) Todas as l:OÍsas que existem ou hão-de existir no tempo, ab eterno estão presentes a Deus·
porl.}ue a eternidade existindo simultaneamente to~
da,_ circumda o tc1:1po todo e corresponde a todos
os msta~ntcs pretcrno~ e futuros, de maneira que
Deus v_c como prese11les toJas as coi-;as que foram
ou serao: logo com tanta dan:za e certeza conhece as coisas futuras como as presentes.
J4-" 3.'' Tllesl' /~·" ~eus conhece infalllvelmenfe
os JUfuros cond1c1onadamenfe livres. E' opiuião
commum e certa.
(A) Script . (8) Oo lcx lo acima rcforido (n . ...,o·i
collige~se qu~. Ch~isto cc~nhcccra certamente ~u~
os Tyno~ e s.1domos h_av1am de fazer penitencia,
~e no me10 d, ellcs _se t1zesscm. os milagres que se
fizeram cm Corozam e Bcthsmda ·
(b) do que se conta u respeito 'de David· 1 tendo entrado cm Cc~lam, pe~·gunta ao Senhor ;e, permanecendo na cidade, Saul viria çercal-a e se
n'este caso os Ceilitas o atraiçoariam: cce o Senhor
diz: d~scerá ... atraiçoarão));~ porém isto importa
conh:c1mento de futuros condicionados; logo.
7::> . (8) Ras: Deus conhece tudo o que é verdade e tem razao de ente; mas os futuros condi~io~ados são em si alguma c~isa verdadeira; o que
c_tao certo, _que podem nm1ecturalmentc ser previstos por nos: logo Deus tem conhecimento d'elles, e sendo a sua scicncia perfeita, conhece-os
d'antemão não conjecturnlmcntc mas infallivelmente.

1

l Rei(. XXlll,

11

e se~.

Ft ait Do rninu" : d<:Sc(·ntkr . . , tradent.

Conciliação da diviua presciencia com a
liberdade

76. Pareceu sempre mui diffkil esta conciliação quer aos indoutos quer aos doutos. Mas deve
notar-se, primeiro que tudo, que uma e outra verJade é certa quer pela revelação quer pela razão :
toda a difficuldadc ,·ersa sobre o modo porque
ambas as verdades se mantecm. E com etfcito, a
ignorancia do modo não tira a certeza do facto.
Posto isto ~
(A) Deus conhece todos os futuros precisamente do modo por(jUC são futuros, e sendo livres as
acções humanas, prcvc-as como livres; por tanto
a prescicncia de Deus, posto que infallivel, não tira mas suppõe a liberdade : pois Deus se enganaria, se as acções que d'antcmão conhece que hãodc acontecer, JH1o se realisassem livremente .
77 . (8) Sendo todos os futuros presentes com
relação a Deus~ a sciencia divina está para as coisas futuras, como n nossa sciencia para as presentes; mas as coisas que nós vemos, apezar de não
poderem deixar de existir no tempo em que as
vemos, são todavia livremente feitas pelos seus
agentes, v . gr. vejo algucm deitado: a minha visão não lhe cau:.a a necessidade de estar deitado,
mas antes o que está deitado é que me pôc na necessidade de o ver : logo o mesmo deve dizer-se
da sciencia dos futuros cm Deus. S. Agostinho 1
1 De lihc~o arbi1. 1. Ili, e. 4.--S. Thoma1 (ln Perihermen .
Aristotclis, lih. 1, lcct. 14) assim cxpiíe cxccllcntcmcnte o assumpto : •Deus cst:í inteirament e tóra da ordem do tempo, como que
constituído na fortal eza da eternidade, que é tola si~nul, á qual _está sujeito todo o decurso Jo t~mp o.l. segundo u~ e simples mtu1to.
E por isso ,rum só lance de vista v..: todas as cmsas que se fazem
segundo o decurso dr> t~mpo, e cnda uma scgund~ o q_ue é e~ si
mc.:;ma e não .:omo se nvera <lc acontecer, mas vc assim omnmo
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.
. ·ta materia com uma compara~~º: i<As1llustra cs
. t a memoria não obngas a fa. ·
tu coro •1 u
sim como
. . passadas assim Deus com a sua
se as coisas
,
.
zere~- .
_ bri a que se façam as coisas que
presc1enc1a nao 0 1 g
·a:. ld
- de a contecer.
h ao. l •) , t • oara resolver as dnucu
a8 rc) Fma mcn e, r . .
.
·1
7 · , . "d d ·amcntc distmgmr-se entre aqm - deve cu1 a os
d es,
. ·~a//il'clmente e aqui·11o que acon1nJ •
.
acontece
l o que
. •ttle . ·0 primell"o
acontece na vet•tece necessan_~,,~~ m~s pode ser necessario ou livre,
dade com cei e, : .. ·determina por necessidade ou
·igentc se
scgun d º. 0 •
. . do· n •,.io sú acontece
com cer·l . -:- }tvre. o segwz
e c11,.ao
' b . de maneira que nao houvera no
· M as e>
t e Za
- , mas tam cm
. 1·azcr o contrano.
f ·uld·1de par.i
·
agente ª"- • ~ a ·'(Jt1tccerú i11/allil•elme11te na vcrD us prcvc, '·
.
que ~ to é com cerle\ai mns ncn_1 sempre ncccsdade, is
' . . . .-. ·1\••unws coisas como tendo
·
te· pots prc\ 1,.; • ti
.
sanamen '
. . t ·z ·1 e ao mesmo tempo ltvrede acontecer com ccr \,; •
mente.
. Ja· a ,. 11 tcndcr 0 modo como
.
'O' D'aqrn. se
...
. ·
79· ( ) .. e"\'l obi"cc<·tio tri\'lal: Deus prereso
vet
-se
·'
•
T
•
d e con1
po de
·h .·1a de salvar ou me havia
.
e cu me . ª'" .
t'a•"l cu o que fi zer, te.viu
d qu .
pnmctrO L·ast·>
· 1 e ..,..•
emnar. no
. ha salva«'io·
caura d a a mm
.•
.,.. ' no segundo
.
~ fizer tenho certa a minha conn ho _asscg
so, faça cu o que . ,
dernnação. d' 'stc argumento é inteiramente fal.~ menor -e- Deus· oreviu qul.' cu n.e h e1·de sa\· 1
_
.
v~
sa; porquanto se

----·- - --·
das coisas que sao, ass11n ..:o~o ? olho e a
aeternaliter cada umu .
. < ~10 na sua causa. 1 orem do facto
·'
m s1 mcs 111 1' 0 •
- se tira
· a sl!a c0 nSocrates sentauo e s~·rat.:s cst<i sentado, nao
.
do homem ver que
"<l · ln .. 1usa para o ctfoito . ··Assim pois
tingencia que olha a o~ ~m l ~ j;,f~llivdmcnte conhece todas .as
se vé que Deus ccruss1ma o e tollavia as que succedem no tem·
coisas que se fazem no ternp n~cessidaJc ~as contin~entemente.•
po não s·ã o ou s~ fazem pororià iuà non cogis facta e~se quae prae' 1 Sicut enim tu m~ii;.1F1' su·1 nnn cogit facienda quae futura
terierunt, sic l)eus pr::cscie · · '
sunt.

var, por isso mesmo previu que eu havia de obr~r
bem; do mesmo modo se previu qu:! cu me havia
de condemnar, previu tambcm que eu havia .de
obrar mal ; e por isso a menor involvc contradil:ção.
Porém para descobrir n erro d'cstc sophisma,
replica-se contra o arguente do seguinte modo :
Deus previu que tu has-de ser rico ou não; no primeiro caso, faça:-; tu o que tizcrcs, serás rico; no
:segundo caso, debalde labutas, porque ficarás sempre pobre : logo dcYcs passar a vida na ociosidade . E' falsa a condusáo; logo pccca o argumento.

II. Doe dotes da sciencia divina
8u. São quatro os principacs, a saber: a scicncia de Deus não só é umvcrsal, \.'.orno se provou,
mas tambem;
1.º Uma e simplíssima, emquanto, n'um unico
acto immutavclmente permanente Deus vê a si mesmo, e na sua essencia conhece as esscncias de todas as coisas e quaesqucr coisas que possam acontecer-lhes: porquanto ser e entender é em Deus a
mesma coisa, como se provou quando se fa\lou da
sua simplicidade; mas o ser divino é um e simples; logo tamhcm o seu entender. <(E assim se vê
de todas as premissas que cm Deus o intellccto intelligivel e o mesmo entender, são absolutamente
uma e a mesma coisa .» 1
Ha comtudo muitas ideias na mente divina ;
porque Oeus conhece a sua csscncia, não só segundo é cm si, mas tambcm segundo é participavel das
creaturas. E na verdade cada creatura tem a sua
Et sic patet ex ornnibus praernissis quod in Dco intelle.:id quo:i. intelligi1ur, ~t species intelligibilis, et
1psum mu:lh~en: , sunt omnmo unum et 1Jem. S . Th. 1, q . 1+ a. 4
1

~us, in~elligens, . et
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µropria espc...:it.: sct;tmJo que ~-~m muJo. proprio
participa da semelhança da d1v10a. essenc1a . .Logo
Deus entende muitas razões propnas das coias, e
sob este respeito tem muitas idl.!ias .. .
. .
Porem esta pluraliJudc n5.o prejudica a d1vma
simplicidade, porque a pluralidade está da p~rte
dos conceitos objcctivos ou da parte das cmsas
que são obje(tivam~n~c entendidas, mas não da
parte do intellccto d1vmo .
81 . 2 .n Intuitiva mas 11ão discursiva ~ cmquanto
n'um 1mico i11t11ito, sem algum discurso ou raciocinio, vê plenamente te 1d<:1s as coisas ; porquanto o
discurso involvc dupla imperfeição, a saber, a successão das idei~1s e o prnµ.rcsso do mais conhecido
para 0 menos cc~nheciLln ~ mas e~ Deus nã~ ha
nenhuma succcssao , nada desconhecido; logo num
só intuito entende perfritanwntc ao mesmo tempo
todas as coisas. '
82. 3." Indepe11de111L· , 1:-.to t:·, não carece de nenhum o\:ljecto externo onde Je\'a _ir pr_o curar as
suas ideias; porquanto, pelo que fica dito, Deus
comprehende perfeitamente a sua. ess~~cia ; mas
todas as creaturas estão na l'sscnc1a d1vma como
na causa cffü:icnte e ao mesmo tempo exemplar,
emquanto Deus pode creal-as, e seµ.tmdo os exe~
plares ou ideias que estão n'cl\c: «Se ~cus precisasse olhar para algum expiar túrn de si, sena um
agente imperfeito; mas isto não se dú, se se poz~r
a sua c:-;scncia corno cxcmplnr de todas as cmsas. )) 1 Logo podl' conhecer todas as coisas na sua
1 S . Th.l..: . •1. 7.
.
~ Si Deu s indigcret n.: ~pi .: c r , · in :1li\Jl10d ~xen~plar cx~ra se,
esset imperfec tum agcns ; ~ c,I hoç no~. contL!1g1t, s1_ ess~e!1tla sua
exemplar omnium rcr11m pon:n11r ..'i. /Ir .• 1 :--ent., d1st . . > l>, q. 2. a.
l aJ 2.

csst:ncw, sem ir ml.!ndigar ideia<:> ás coisas externas.
83. 4.º l11fàllii1el, isto l;, não está sujeito a erro
alg:1m ; porque a verdade é a equação da coisa e
d? mtellecto; mas entre as coisas e o intellecto divm~ ha cq~ação perfeita; porque o entender di \'Íno e a medida e a c?usa de todo o outro ser, e de
to_do ~ outn? entendimento. D'onde se segue que
nao .so ~a n clle a verdade, mas que elle mesmo é
a primeira e a summa verdade ; logo a sciencia ·\e
Deus é infollivcl.
l
5:" E/fica\, cmquanto é causa das coisas, não
por s1 so mas emquanto tem anncxa a si a Yonta:ie: 1 Porquanto a sóencia de Deus está para as
co1~as crcadas, do mesmo modo que a sciencia do
arttficc está para os artcfm.:tos . Mas a scicncia de
arttfice é a causa dos. artefactos; porque o artificc
obra pelo seu entendimento ou pela ideia concebid~ na sua mente, nem precisa de instrumentos scnao em rnzáo da rcsistencia da matcria .
Port_anto, sendo tão grande a mente do suprcn:'º Aru~ce que pode produsir alguma coisa extenor se~ mstrumcntos, é verdadeiramente cffectiva
das coisas que quer produsir. Porem a sciencia só
p~r si não é ~tfcctiva, pois núo obra por si, m~s
some11l.e ~edwnt~ a vontade; porque aliás, ainda
que cx1st1ram crnsas possíveis, sendo conhecidas
por Deus, lambem Deus seria causa do mal, por-

que o conhece .
~or !ssn ~ scic111.:ia, que é a causa das coisas, é
a sc1enc1a unida com a vontade ou a sciencia da
approvação. E assim podem explicar-se os ditos dos
P~dre~ que parec~m oppostos : quando faliam da
sc1enc1a especulativa, sem cooperação da vontade
...

- -1 - -

5 . Tlwm . q. q , '" ~.
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dizem que as coisas não se fazem, mas são suppostas (supponiJyet~ scicn~ia divina ;yorém quando faliam da sc1encta pratica, que dmge a vontade, affirmam que as . coisas não são suppostas (nmz
supponi) mas são feitas pela sciencia divina .
84. Por isso.ª consideração da scienci'.1 d~vinu dü
consolacáo aos piedosos e causa terror aos imptos :
(a) 'porquanto Deus wnh~~c os votos dos justos, as
lagrimas, a lu~ta contra os v1c1os, as bo:l1s obrasJ e tudo
remunerarü amda mesmo um copo d agua fria : conhece egualmente as gra~as de que precisa!llos: c:O
vosso pac sabe que_ careceis de todas ~stas c01sas e se
n' elle esperamos nao seremos confu~d1~os u; t
.
.
(b) mas vê egu3:lmentc as cog1t_a~oes . dos 1mp1os,
ainda mesmo as mais secretas e punira strictamente os
seus delictos secretos. ~

nr. Das especies ou meios da sciencia divina
85. Posto que a sciencia de Deus seja simplicissima ex parle cognoscenlis, admitte comtudo divisão ex parte cogniti. Assim deve distinguir-se a
sciencia speculativa_. 4uc contempla as coisas, e a
sciencia pratica, a qual, cmquanto se conjuga com
a vontade, opéra as coisas; ha tambem sciencia de
approvação, quando tem juncto o acto da vontade
de complacencia e imprrwação ou reprovação que
tem junto o acto de displicencia ou aversão. Mas
ha nas escolas outra divisão que se tira do meio em
que Deus vê as coisas distinctas de si mesmo.
86. O meio por que Deus conhece todas as coisas é a essencia divina, que representa perfeitamente todas as coisas como especie i11telligivel. Porem o
meio in quo é aquillo cujo conhecimento inclue o
conhecimento de outra coisa. Posto isto, investiScit Pater vcstcr -1uia h!s ~1~111ih11s indigetis. Ma_tt. IV!.. 32·
Cf. K110/l, 1. C'. e. Ili, ;1. 1,, ~ .!5, 110"1: i\1011.Mbre, Caremt:
1874. 7• Confér.
t

2

llAS OPERAÇÔES l>IV&NAS

(7am os theologos in quo Deus conhece todas as
.
de st..
coisas d'1stmctas
Na verdade quasi todos os theologos de todas
as escolas admittem hoje em dia as seguintes coisas: .
fa) A essem:ia divina é o meio í11 quo cognito
Deu~ conhece todas as coisas distinctas de si, por
quanto as coisas crcadas_ nã~ ~cem senã<;> . a verdade participada da c~sencrn d1vma, e po~ 1ss~ Deus.,
vendo a sua cssenc1a, na mesma cssencia vc todas
as coisas creadas que d' algum modo participam da
sua essenc1a.
(a) Todavia Deus conhece :is coisas em si _mesmas ou na propria natureza, nao como cm melO de
conhecimento (in medio cognoscinnú) mas ~orno it1
termino do seu conhecimento. 1
Porquanto se Deus conhecesse as coisas em si
mesmas, como cm meio conhecido, este conhecimento seria mcndi gado das proprias creatnras, nem
seria perfeito, não sendo élS coisas ~on~e~idas pela
sua causa altissima, que é a essencta d1vma.
(P) Deus conhece os futuros. 1~ecessarios não sú
na sua csscncia cmquanto part1C1pavel, mas tambepi no decreto ~a sua vontade, o~dc preparou as
causas de t<1cs futuros . Mas a d1fficuldadc está
quanto aos futuros contingentes e lii1res: sobre este ponto ha grande controversia entre nwmistas e
1l!olinistas. ~
!:)

1 '.'legaram isto alguns Scotista.; e Molinistas :_ porém esta
sentença é hoje commum ate mesmo entre os Mohmstas. Cfr .
'Pescli. n. 231.
. ·.
2
Entre outros advogam a oem1ao.~os !h?m1stas Alvarq,
Banne-.
Gonet
,
Salm'111tice11ses,
de
:::.c1enua
D~1,
d1sp.
VII-XII; Gou1
din de .Scientià Dei, q. li; Billuart, de Deo, d1sp. V-VI; defendem
0 ~ysthema . do~, Mo_linistas Moli!1~, concordia; Suare;, , opus~
culum de Sc1cntia Dei; de Augustmis, de Deo uno, th. XX\ -XIX,
Fran;eli11 . th. XLV-XLVI; 'Pesch .• n . 244 e seg .
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S7. 1.'' ~egu11J[) ""' Tl1011Ú.\l.rs, ha sómeo le uma
sciencia dupla :
(A) A sciencia de simples i11telligencia, na qual
Deus vê todas as csscncins das coisas passiveis;
vê-as na sua csscncia, que é todo o exemplar do
ente creavcl; porquanto, conhecendo Deus perfeitamente a sua esscncia, 1..'0ntempla-a, não só como L;
cm si, mas tambcm cmqtw1110 é participavel das
aeaturas : o que equivale a ver os possíveis .
(8) A sciencia da 11isã(), pela qual conhece todas as coisas exisll'11/es, quer presente.;, quer preteritas, quer futuras. E vê na verdade todas estas coisas, não prccis~1mcnte na sua cssencia, mas no decreto livre da sua vontade: ou por outras palavras,
conhece-as de toda a eternidade por isso que ah
eterno quiz e determinou que citas acontecessem. 1
Porquanto Deus v0 todasª" coisas em si mesmo como em meio; porque aliüs seria ohrigado a ir mendigar a sua scicncia üs 1.:nisa'> crcadas; mas não pode conhecei-as na sua esscncia cmqu~mto é essencia, que não representa directamente senão as coisas passiveis i nem no intellccto, que de si nada
mais contem senão archetypos das coisas possiveis;
Jogo conhece-as na vontade, cmquanto decretou ab
eterno produsir cm acto alguma:; coisas possiveis,
de prcfcrcncia a outras. Se se perguntar como se
prevêem os peccados, rl'spondcm que elles se conhecem, 11ão no decreto appr<wativo, mas no decreto pennissil•o, emquanto que Deu.~ ab eterno decreta que cm tal e til 1 caso suspende ou nega o auxilio especial, pelo qual se cvitariíl o peccado. Quanto aos futuros condicionados dizem que os conhece nos decretos subjectivamentc absolutos e objectivarnentc condicionados, v. gr. ab eterno Deus
t

Zigliara, Summa Phil1is. Thcol. n.

~4-

quer que os Tyrios ~e convertam, se se lhes pregar o
Evangelho ; este decreto e absoluto subjectivamente c<quero que os Tyrios se convcrtam1·, mas condicionado da parte do objccto, "dado que se lhes
préguc o Enrngclho)) '
88. O~jectam os .Molinistas, que com estes decretos se dcslroc a liberdade; porquanto se a liberdade é determinada por decretos divinos, não se
vê como e que se pode d!.!tcrminar.
Respo11de111 ós Thomistas: Tudo aquillo que
Deus de(reta ab cll1~·110, 1.:01111..'e_rtcza e infalli\elmentc acontece, mas nao necessariamente. Porquanto
como diz .5. 17umza\ : Por tanto, sendo a vontad~
de Deus e!ficacissima, não só se ~cguc que se façam as coisas yuc Deus ljUer que se façam, 1nas do
modo que Deus .quer qu~ se façam. Mas Deus quer
que algumas coisas se laçam necessariamente, e
outras contingentemente, para haver ordem nas coisas no complemento do univcrson . 2
S. Agosti11ho _illustra a materia com o exemplo
de Pedro, por cuia perseverança Christo orou na
fé: esta oraçüo foi, na verdade, de tíll maneira ef(f

•

1

Outros porém expõem a coisa de outro rnouo, que Deus

ve os_f11t11r11s co11tmgl!1Zll!s 11a.~ suas rasóes inl<'lligil•eis que existem
em s1, suppondo c'. omwJo a detl!rmin.1~-.1o livre da vont.1de divina
para ~1 o_utra parte Lia co111r_adic i.;;1o, porque as idci<1s divinas que
po_r s1 nao rcprc~c111am_senao qllldd1t<1tcs das coisas e as suas propr1_edadcs cssenc1aco;, nau podendo rcprc~cntar as cxisten..:ias das
coisas e todos os seus acc1Jcnt~s, sen1io supposto o acto da divina
voot~d.c do <.JLial toda s c'<t;,s <01sas d~pcnJem . Porún os futuros
cond1c1_011.1dos 1>.:us conht:cc -o.s e1:i s1 mesmo, supposto o acto cooper,at1w1 _d ;~ sL1a i•o11tade, oh1~ct1vam.,ntc condicionado, ou que
sorusse_elfc1~f.' , posta a . c.o nd1çao . Assim o Card. Pccd. S. Tom ~aso ct1·..:a 1 mtlu s,o d1vmo e la scicnza mezza; C,1rd Satolli, oh .

1· Paquet, De l>co Uno ct Trino, Quebeci, 1895, disp. IV, q.
1, a . t>-7, p. :q 1 e scg.
. ~ Cum igitur vtJluntas Dei sit effi..:acissima, non solum se~mtur quod fümt c!1 4.uae Deus vult ficri, scd ct quod eo modo
tia~t quo Deus ca tia.ri vult. Vult autem quacdam fieri Deus neces-

.::tt;

sano, qua.e_d:1m_<.:~>ntmgcntt:r, ut .sit ordo in rchus ad complemcntu :n uni11; 1:s1. .'i . T/1. l, q. 1~1, ;1. ·" -
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ficaz que Pedro, com certeza e infallivelmente, perseverará na fé, porém a efficacia da oração não destruiu a sua liberdade mas antes a aperfeiçoou: Logo qua_n do rogou que a fé lhe não faltasse, que outra coisa pediu ellc senão que tivesse na fé uma
vontade libcrrima, fortíssima, invictíssima, perseverantíssima ? Eis ahi como, segundo a graça e
não contra ella, se defende a liberdade da vontade. 1 O que se proclama da cfficacia da oração de
ChrÍsto, pode dizer-se cgualmcntc dos decretos divinos.
Por outro lado, Deus determina, na verdade, a
vontade a obrar, como primeira causa, mas a vontade determina-se como causa segunda, e assim fica salva a liberdade, pois mio é da essencia da causa segunda, ainda mesmo livre, o obrar independentemen tc da primeira causa. ~
89. 2. º Segundo os lv.loli11istas, além da sciencia de simples intelligencia e visão, deve admittir-se
outra que versa sobre os futuros condicionados e
chama-se media; poryuc o seu objecto está collocado entre as coisas mcrumcnte possiveis e abso-

...'··-.

... ' •·

- 1 Quando rogavit .cri;o nc ~ides cjus ~cticerc t,_ qu!d !'lli~d ro"a1·it nisi ut haherct in hde hhcrnmam, fortrss1mam,mv1ct1ss1mam,
persevcrantissimam vol11111atcm : Ec..:c yu~ma~modum sec~ndum
gratiam Dei, non contra cam, hhcrtas detcnd1tur voluntaus. De
Corrept. et grat. e. VIII, n. 17.
~ Nada dizemos da famosa distinc-r:io de sentido c~mposto e
divino que é commum1T.cntc aprcscntaJo pelos Thom1stas, porque a 'sua cxposi~iío nos pareceu um pouco obscura. O principio
de S. Thomaz acima enunciado, parece mais azado para resolver
a diíliculdade, emyuanto é ,risso sus..:cptivcl. Isto entendeu-o muito hem Bo:m1et (Traité du Librc Arbitre, ..:. 8) o qual diz que nós
somos livres porque Deu s quer que o sejamos, e as nossas acções
são livres, porque Deus faz com que o sejam. Estas coisas são, na
verdade, cheias de mystcrio, mas como diz o mesmo auctor (ibid.
e, 4), a primeira regrá da logica é adherir firmemente ás verdades
uma vez conhecidas, posto seja ditli..:il conciliai-as simultaneamente e devem segurar-se com diligencia os dois cxtrernQS da cadeia,
apesar de se não vêrcm de modo nenhum os tlnneis çom 9ue se:
p!'endem .
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lutamente futuras. Ensinam na verdade que os futuros livres não se conhecem nos decretos divinos,.
mas em si mesmos, na sua verdade ohjectiva. Isto~
dizem, não quer dizer 4ue se não. v~e_m n3: essenda divina como no meio; "mas s1gmfica, diz Pesclt
(n. 271 ), que estas coi,;as ~e não ;êem cm n~nhum
meio que preceda a sua luturaçao,. mas veem-se
sc)mente no signal dn rasáo que e s1multaneo com
a sua foturação » . Isto explicam-no os varios auctores de di \' crsos modos ; porém hoje argumentam
geralmente assim : Deus conhece. ah eterno tu~o o
que é dctcrminad~mcntc verdadeir? ; mas os futuros livres são cm s1 mesmos dctcrmmadamente verdadeiros, pois chegará tempo em que serão vcr?adeiros, isto é, quando se cumprirem ; mas aqmllo
que é dcterminadamcntc verdadeiro no tempo, pode ser visto por Deus ab eterno, estando a sua eternidade em cquayáo com todos os tempo~ .. O mesmo ensinam quanto aos futuros nmd1C1onados :
Deus, na verdade, conhece-os immediatamente em
si mesmos, antes e independentemente de todo o
decreto adual; pois argumentam assim : De duas
proposições contradictori~s, v. gr. :'se Pedro. se
achasse cullocado cm tacs orcumswncias,peccarza» •
e «se Pedro se achasse n'estas circumstancias, não
p~ccaria»~, uma é determinadamente verdadeira, e a
outra determinada mente falsa ; mas Deus pode conhecer tudo aquillo yuc é dcterminadamentc verdadeiro .
90. Respondem, porém, os Thornistas que tacs
futuros não são detcrminadamentc futuros, senão
pelos decretos divinos, pois tom~-sc esta p:oposição : «Pedro peccará em tacs circumstanc1as, ou

··- --,-·si~trus in his adjunctis constitueretur, peccaret.
·• :-;i 1'1.:trn' .-n.11, titu.:-rc1•.ir in hi s adjuncti :<1
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nãon, 1 i1z se não e (crtamcnte verdadeira, nem cer
tamente falsa, mas indeterminada, sendo a vonta
de livre de Pedro csscnl'.ialmcntc indifferente par.
actos oppostos, e por isso não pode tornar-se de
terminada senfü.1 pdos decretos divinos.
Negam-no todavia o:-. Molinistas; porquantc
diz Pesch (n. :.!78): " is tu não provem do decreto d
Deus, mas é verdadeiro antes de todo o decreto d
Deus, nem pode muJar-sc por algum decreto divi
no. Porquanto, sendo impos~ivd que a coisa n'al
gumas cir(umstalh:Ías exista inJctcrminadamentt
mas tenha ncl'.cssariamcnte cxistcncia determinada
nem mesmo Deus pode mudar isto, porque nái
pode tornar passiveis, coisas impossíveis e contra
dictorias n. :!
91. Confossl!mos porem qul! ha difficuldade
de todos os lados, e l'.0111 S. Agostinho dizemos
"~ão espereis dl! mim, irmüos, l.jlle vos ex;plique d
que modo Deus l'.onhcn:, sú digo isto, Deus ná•
conhece como o homem; n<io conhece como o an
jo; e eu não me atrevo a dizer como é que conhe
l.'.c, porque tambem o Tláo posso sab~r . Ma~ u~a S•
l.'.oisa ::ei, que antes 4uc essas coisas extstlsserr
Deus \.:onhccia-as todas". :i

1 Si Pctrus in his adjunctis pc..:..:ah!t \'cl nun.
1lo.: non provenit c:x Jecrcto n c1, sed ant~ omne de.:n
tum Dei verum csl, ncque ullo dc..:rcto Dei m.~tan pote~t . Na1
.::um sit impossihilc, ut rcs in ullio; .:ir..:umstan111s . ex1st~t mde~e 1
minatc, sed 11<:.:essario hahcat ddcrminatam_ cx1 s u:n!1~m, etia1
Dn1s hoc non potc st mutarc, \]UÍ<i non potcst 1mposs1b1ha et co1
tradictoria rcJdcre possihilia .
.
.
.
3 Nc forte hoc a nw, fratn.:s, cxspo:ctctl s, u! exph.::cm ':ob1
q11omodo cognoscat Deus; ho.: sol um d1co, non s1c cogn~sc1t 1
homo; non sic cognos.:it ut angclus; ct quomodo cognosc1!, d1c1
re non audeo, quoniam ct se ire mm pos.rnm. Unum tamen sc10,q~.
et antequam essent, omnia nm·c·r:it fh·u ~. ln P s. 4\)1 n. 18.- Ct
f't,1i:11tge11,. n . 548.
'.!

a ..t.

,;, ·:.

1

g2. A propría rasão mostra q~c ha ~<;>ntadc .;rn

Deus; porque, como rc~tamentc diz~· 1710mar_ :• a
vontade acompanha o mtellecto, po~s tudo aqu1llo
que tem intellecto t~m vontade, a~s1m ~orno tudo
aquillo que tem senttd~ t~m a~pcute ~n.1mal.
Porém a vontade d1vma nao se d1stmgue realmente da esscncitt divim1, mas uassim como o seu
•ntendcr é o seu ser assim o seu ser é o seu quce
1
•
d' . ~
rcr" :i. Fallaremos do objecto, pn.•rogalz1'as e iv1soes
Ja divina vontade .
i . Do object':l da divina vontade

g'.{. 1 .' ' Que u ubjecto da vontade di~ina é o
bem 1 não ha ningt~cm y~lt.'. o ponha. cm Ju_v1da,. s~n
do só o bem a unll:a (Olsa appctc~t'"_'cl. Pode d1st111guir-sc um duplo objc...:to .da . J~vma vuntadc: o
primariu, e a mesma cssc111.:ia d1vma ou a bondade,
0 secundaria são as acaturas. Porque a vont<~d.e
.pcrfcitissima, e?1qui.lnto é vontade de Deus; .dmge-se para o obJccto segundo o c:nod.o ~ m:d1da do
bem que ha n'ellc; mas a cssenua d1v11~a e o summo bem, em quanto que as crcaturas nao ~eer:-1 scnáo o bem partiôpado; logo Deus. quer a s1 pn_n:ariamentc, e ás crcaturas sccundanarnentl! . .S. l~o
nta{ resume assim cm d':1as palavras .esta doutrma
dizendo : rc Portanto assim quer a s1 e as outras
· - 1- -(;f. s. 'ni. q . 1q; Su;lrt'j. 1. .11!, .: . ti-~ ; Petaviu1, liv . _Y,
.:: . •·.+; Billuart, disp. Vil; Jr A11,:usl11~1s; p. IV; Hurte:, n ._!.l·' .C
:;e " Scheeben n. So3 e seg .; Gmo11lh1ac, !. III, e . 8·9, ~. IV, -.: .
1 ~ ~cg.; 4. FaK_es, P,· 383 e seg.; Pesch, n. 299 e seg . , Monsabré, ob. c1t . g• Conter.
~ S . Th. l,q. 19,a. 1 .
.
l
Sicut suum intclligl'l'C esl sULml css~· , Ha ct suum esse e, t
s11um n:llc .
.
. ..
Thc<11ogia ~mauca- \ ol. .•

http://www.obrascatolicas.com

;

li -- D• wontade divina

CAPITULO Ili

.'

bAS OPEl<A~:iJES OIVINAS

coisas : porém quer a si como fim, mas as outras coisas como para o fim» •·
9 4. 2.º Com relação ao mal, deve cstabelecerse o seguinte: Deus por si não intenta mal nenhum:
o mal physico ou defeitos naturaes e o mal da pena,
quere-os per accidens, porém o ~nal da culp~ não
0 intenta uem per se, 11em per U1.::c1dens, mas somente o permilte.
.
.
.
E' certo, contra os hereges antigos, isto e,
os Florinianos, que no seculo segundo ensinaram
que Deus creara os males e que elle é auctor do
peccado, assim tambem como alguns dos Innovadores, que seguiram que Deus quer ab crterno,_ decreta e predestina os peccados, e no tempo 1mpellc
dircctamcntc as creaturas para o peccado 2.
g5. (A) Deu.\· não i11te11ta por si 11e11h1~m mal;
porque a vontade não pode uppeteccr senao o que
é bom ou real ou npparcntc: ora para Deus nenhum
mal pÓde ter a appar~~cia de bem, não ~adendo o
seu intellecto estar su1e1to a nenhum erro .
96. tB) Deus não intenta o mal physico s;não
«peraccidens". Por quanto appetece~s:per ac~idens
a.quillo que alg~:m quer, não em rasao _de
mas
por causa da un~ao c.om outro; mas Deus nao quer
0 mal em rasáo de s1, como se provou. mas, quan ..
do um hem maior, quer physico quer moral, pode
seguir-se de algi:m mal physic.o, nada o~sta a que,
per accide11s, queira o mal phys1co cm rasao do bem

:1,

1 Si.: igitur v11lt ct ~e ct ali;1: ,cd ' " 11t.fi11e111 alia vero ut
.1d tinem. S. Tli. 1. ,-. a . ·~ .
_
.
..
• i
Assim Jlelm1clzto11, o 4ual todavrn na Confissao 4upusto ·
,i 11 n.i regeitou este erro-- Lwinffli11s, Cal1•inu~ ~·~· «Unum 1g1tur at:
que idem facinu~, rut:i adultenum aut h1~m1c1dmm, quantum Dei
auctoris, motons, 1m~ulsons opus cst, ~n~1en . non est, q':lantu_~
autem hominis est, cnmcn ac sccl11s•. (7.wing/111s, de Prov1dentm 1

e . VI, Opera, t .
:i

S. Th .

1,

p . :li.SI.

1 . ..: .

a . ~I

::q.3

maior; n' este sentido diz : «Deus não fez a morte.
nem se alegra na perdição dos vivos" ... 1 «Üs
bens e os males, a vida e a morte, a pobreza e a
honestidade, todas estas coisas foram creadas para vindicta" 2~ porquanto com estas e semelhantes
palavras se dc-.:lara que os male~ physicos, de que
agui se tracta, foram intentados não per se, mas
para pena do pc.;.:cado.
9í. (C) Deus não i11/e11/a o mal moral? ma~ sómente u permille. E' de fé, segundo o Trzdentm~ 3 :
.. se algucm disser qul' Deus obra os males assim
como os bi.:ns, não sc'i permissivamente mas lambem propriamente e .. per se.»•, de maneira que seja obra sua propria, tanto a traição de Judas , como a vocação de Paulo, seja anathema "·
(l'l A Escriptura affirma claramente que _De~s
odeia e ahomina '1 pl.!ú.:ado : "Porque tu nao cs
um Deus yuc queiras a iniquidade, nem junto de
ti hahitimi o mau . O Senhor ahominará o homem
sanguinario e fraudnlcnto" ~; que Deus ?ão tent~
ninguem: "Ninguem que fór tentado, diga que e
tentado por Deus; pois Deus não intenta os males:
porém dlc a ning11cm tenta"\ e ate que Deus mesmo
não pódc olhar para a iniquidade; mas pune-a com
1

rum.

Deus mortcm non fc..:it, nc..: lac.:tatur in pcrditionc VÍ\'O-

~ Bona et malH \' Íta ct mors paupertas et honestas a l>co
;;unt . .. Jgnis, ~rando,' fomes .ct m~rs, omnfri ha~c - ad t•indtctam
creata sunt. Sap. I, 13; Eccli. XI. 14; XXXIX, 3:-.
.
l
.Si quis dixeri1 .. . mal<,i opera ita ut bon<1 llcum opcran,
non pcrmissivc ~olum, scd etwm i:r?pric ct pc'. se, n~c? ut · sH
proprium ?PUS eius non m1!1us prod1110 .luJ;.H.: quam VO(.;dt!O Pauli,
A. S. Trid., sess. VI, e. o .
. . .
.
~ Quoniam non Deus ".olens 1n1qu!tatcm tu cs, negue hab~
tabit juxta te malignus . .. V1rum sangumum et dolosum abomtnabitur Dominus. Ps. V, 5, 7.
~ "lemo cum tentatur, di,·;,it quoniam a r:>eo tcnt:itur, Dem
enirn intentator malorurn cst: ipsc .. utem ncn~mcm tentai . .lm; ·
1, 13.
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supplicios eternos : "Os teus olhos são puros, para não veres o mal, e não poderás olhar para a
iniquidade n 1 • • • ,, Pois ignoraes que os iniquos não
hão-de possuir o reino de Deus~" 2
!\fas todas estas coisas exduem omnimodamen·
te a volição do receado.
,-18. Costuma ob;ccta1· -.~e que nas · Letras divinas ha
alguns Jogares cm l}ue se aíllrma que Deus cega os homens e os indurcce etc. Porém todas estas coisas, examinando o contexto, signiticam que Deus permitte que
os homens se ceguem e se endureçam. Tomemos para
exemplo o caso de Pha!·aó de qucr:i se ~iz: «~ o S~
nhor endureceu o coraçao de Pharaou :i; tsto nao se diz
d'elle, senáo Jepois de muitas \'Czcs se ter declarado
que Pharaó endurecera o seu coração v. gr. <<Vendo,
porém, Pharaó, que se lhe déra de~canso, o seu. coracão se ton1011 pesado, e náo os ouviu, corpo o Senhor
Íhe tinha ordenado" ~. O mesmo Pharaó reconheceu isto mesmo, dizendo: Ainda agor~ l<~mbem peq1~ei; o Senhor é justo: eu e o meu 1~u,·r_. , 11n,r1os» 5. Por isso ~~m
rasão infere o auctor da .<.;,abedoria 6 que Deus affhgmdo os Egypcios com pragas tivera em vista a sua correcção e penitencia.

99. (D) Porém que os pcl.'.(ados se fazem · com
permissão de Deus, consta do facto de nada acontecer sem o querer ou o permittir Deus, que é o
Regedor ou o Governador Supremo:; «nada se
faz, diz S. Agostinho, se o Omnipote'nte não quer
t
Mundi sunt o..:uli tui, 11c ,.jJca ,; , m;ilulll et respicere ad
iniquitatcm non e~tcris. H'.1b: 1•. d .
.
.
.
2
An nc:sc111s qu1;i m1qu1 rcgnum 1Jc1 non poss1debunt ~ l
t:or . VI, q.
1
lnduraYitquc 1>nminus ,·or l 'harn"ni~. 1~·xo4 . IX, 1z.
.
• Videns autcm Phar;in quod dilta c~set rcqu1e.s, mgravavrt
cor suum, et non a11diú1 '")~, , j,·111 praccq>c1«1t Dommus. Exod .
VIII, 1S, 18,3:1. .cc.::.,
.
.
' Pecc.1v1 etwm nunc ; !>0111111111 .111st11_1: ego et populu~
m~u s , impii . Exod . IX, Zi'.
.
~ Xl, 5, 1:>.
.
; Non fit aliqu i,I, 11i~1 onrnq.,ll<' ll~ ticri velit vcl .fi.<1l, si11endo ui Ji.11, n :l ipsc /1cinido . Enchiridion, n . ')·' .

que se faça ou t:u11se11/i11d11 que se fara ou fa1en-

do-o e/le mesmo."
Porém, se se investigar a rnsão porque D~us
permittc o peçcado, pódem aprescntar-.,e as segumtes rasões dc Lessio: 1 «A primeira causa é geral;
porque é decoroso que u governador .univers~I e
supremo, depois dl' ler preparado as coisas, opt1ma
e sufficicntissimamcntc para o bem commum, consinta que obrem com movimcnt~s seus. : por outro
lado o auxilio dado nJo pareceria sufficientc, e a
obra boa. pareceria coac.:ta, nem seria digna de tamanho louvor. Em segundo Jogar, para que a crcatura racional se cxc.:ite a fazer o bem e a evitar o
mal, deve estar sempre applicada e sollicita para
não faltar ü gra(,:a. . . Em terceiro togar, porque
do mal conheceu que nascem maiores bensn. Por
isso diz S. Agostinho:~ "Nern Deus omnipotente que tem o summo poder das coisas, sendo
sum~amentc bom, consentiria de modo nenhum
que houvesse algum mal nas suas obras, se não fôra tamhcm bastante omnipotente e bom, para fazer bem até do mal" .
Porém os hcns principacs que se tiram do mal,
são a manifestação da justiça cm punir os pcccados 1 ou da misericnrdia cm perdoai-os, o excn.:icio
das virtudes, v. gr. , da paciencia pelas attlicçócs
1 Prima causa cst gcncralis ; quia Jc~ct gubcrnat?rem l!niversalem et suprc~rnm, ut po~tquam res ?Ptl':le ct ~uffic1ent!ss1ll!e
ad o:tmc bonum mstruxu, smat _cas agi sms mouhus: nhoqum
auxi!ium collatum non v1deretur lu1sse suffic1.ens, et honum opus
videretur conctum, nec ess~t tuntii laude J1gn.um . Secu11do, ut
·reaturn ratíonrilis scse cxc1tet ad bonum fac1endum et malum
~itandum, $Cmpe_r in~t:nta ct sc;illicita ne gratiae. desit. .. Tertio,
quia ex maio novu ehcere max1ma IJona . Ob . c1t . 1. XI, n . 27 .
~ Neque Deus omnipotens, rerum gui ~ummn potestas, cum
summe bonus sit, ullo modo sin~ret mah altqu1d esse m openbus
suis, nisi usquc ~dco .e~s.et ommpotons ct honus, ut hene1aceret
etiam de maio . l·.nchindton, n . 1 1 .
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intligidas pelos impios, da humildade pela consideração da propria queda etc. Logo Deus, como provisor sabio, pódc permittir os pcccados.

n. Das prerogativas da vontade divina
1 oo. A vontade de Deus gosa de muitas prerogativas : sendo Deus um acto puro, a sua vontade não differe da sua csscncia, nem a vontade do acto, de maneira que Deus é um wzico acto,
o qual, pela sua virtude infinita, equivale a innumcros distint:tos actos de amor e de odio. de misericordia ou de justiça etc
·
l~eve notar-se que l_)cus nüo se ..:on~m~ve verJade1ramente, nem S(' 1rn. 1wm ~e entristece, mas
metaphoricamcnk cm qt1m1to produz actos que se
crn.:ontram nos homens (ommovidos ou irados. Além
d'isto a vontade divina une-se necessariamente com
o seu objecto primario, isto é. o bem supremo, de
maneira que não ha n'clla nenhuma investigação
mas fruição pleníssima Jo hem conveniente' ·
Porém a sua prin(ipal prcrogativa é a liberdade. A Liberdade, <le que se tracta, é a iscmpção da
necessidade, quer externa quer interna, e póde definir-se o poder de escolher enln.• muitas coisas. Todos concordam em que Deus não é livre nas obras
ad int1·a: pois neccssarimucntc quer e ama a si mesmo ; porém nas obras "ad extra ;, é JierdadeiramenJe !iJ.. ,-e, posto que, em vista do que fica dito, não
póde fazer o mal morul cm rasão da perfeição da
sua natureza . Esta litwrdade, negou-a Abelardu
(1116), TVicle.Dt.·(.375), Ca/J 1ir10 (1536), qui: ensinaram que Deus não podia fazer senão o que fez;
Leibniti._ e os Optimistas, que disputavam que Deus
· 1

D11peyrat, l\bnclucciu, Th"olol(ia, p . li ,.:. ll, a . 6 .

'.!.p

é livre no sentido de poder aear ou nJo, mas dado º.caso de qu~rer. crear, é ohrigndo a escolher
o opt1mo; mas prmc1palmcntc os R,1cio11alistas como Con~in, Saisset, que seguem que a creacão e:
necessana t .
·
1o1 . 1 ." '/'111•st· : ,PflU$ é liYrfl fim Ioda$ as obras
• ad e.'\: /J"a ».
E' de fe~ 4un11to li creação, segundo o l'aticano: "Se ~lgucm disser que Deus creürn não por
vonta~e h\Tc de toda a necessidade mas ttio nccessanamentc como se ama A si mesmo, seja anathema » '3.
.(A) Escriplura .
(1) Por quanto da.-. obras naturaes se diz : " ( >
Senhor fez 1..JlHltlto quiz no céu, na terra, no mar
e em todos os aby~mos ... 3 Faz segundo a su~
vontade tanto nas virtudes do céu como nos habitadores da terra,, 4•
, (t) O mesmo se declara das obras sobrenatul'aes:
'<_1 odas es~as obras opera-as um e o mesmo Espinto, reparll~do por cada um segundo quer>> 5 "Obra
toda~s ª~s c_01~as segundo o conselho da sua vontade n . E n.a 'e:dadc o que operamos por conselho
da ":ontaae, nao o queremos por necessidade.
(C~ Porém. que De~s não é obrigado a escolher
~ º!'.~1mu, colhgc-sc d estes e d'outros textos seme' Deus, s.e é causa, pód~ ~re.ir e se é causa absoluta, não Ó·
de cr;ar (Cau_sm, lntro<l. à. 1 ~isto. de la Philos . leç . 5) .
p
, S1 quis .. . Deum d.ixent non voluntate ab omni necessita.
te hbera, sed tam necessarJO creasse. quam necessario amat · _
sum, A . S.
se1p
~ . 3 Ü!'JlnÍ~ quaec.umque voluit Dominus fecit in ca:lo in te .
ra, m .man et m ommbus abyssis . Ps . CXXX IV ii.
'
r
.
' . Jux~a voluntatcm suam facit, tam in vir~utibus cccli 11ua
m hab1tatonbus terrae . Da11 . IV 32 .
"'
m
.
~. Haec omnia operatur un'us atque idem Spiritus dividens
smguhs
vult . 1 Cor . XII 11 .
·
ti
oprout
. secundum
,
peratur omnaa
consilium voluntatis suae

Ephes . I,
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lhantes :
Senhor escolheu as coisas estultas do
mundo, para confundir os sabias, e escolheu as
coisas fracas do mundo para confundir os fortes» 1.
D'aqui se vê que Deus podéra escolher instrumentos melhores para prégar o Evangelho ; mas
demontra-s.e principalmente .que a Encarnação, que
a obra opt1ma de Deus, for decretada livremente
como abaixo se provaní.
102. (8)
,
• Rasão. A vontade divina 1 sendo dirigida pela sabedoria, quer necessariamente as coisas que são ncccssarias para o seu fim , e quer livrem.ente as que núo são ncccssurias para o fim;
e assim t_amhcm n<'is queremos não por necessidade as coisas que são para o fim, a não serem de
tal ordem que o tim não possa existir sem ellas.
Mas nenhuma das u >isas l)llt> existem fóra de
Deus '.;fto ncct•ssari~1s, n<Ío lhes Sl·rvindo ellas para
augmento Je pertc11;iío : logo DL"us, não obstante
ser in se um entt.• ab.wlufo, 1.p1er livremente outras
coisas fóra de si (alia a se ''"'' libere) t.
302. :l.(, Conciliação da liberdad~ com a immutabilidade de Deus. A ditticulade <.'Stü cm que d'uma
parte, tudo o que se acha em Deus, é immuta,·el e
neccssario, e por olltro lado, o neto livre deve ser d'algum modo contingente, podt>ndo ser ou não ser.
Mas p~imciro que tudo deve notar-se guc as verdades1 Já co?l certeza demonstradas, não pódem negar-se, por isso mesmo que não pódem conciliar-se:
porém isto ao.:usa imbecilidade do intellect~ mas
não impossibilidade intrinscca das coisas. Posto isto, os theologos exrngitarnm, um duplo systema
1
'

9,uae stulta s1:1nt niuodi, elt·~it l leuo;, 111..:onfundat sapien·

t~ s; et mfirma m111uh eleg1t Deus, 111 «onfundat fortia . J C..or.
'· 17.
·

!

s.

1'1t

r.l1. ''.'·ª · :i .

para J'algum modo r~~olvcr esta ditficuldadc, que
;onfessamos ser quast mscparavcl.
. .
w4. Os Scotistas, com poucos ou~ros, ad?11t:em em Deus um acto duplo, um que e essenc1a_l e
1ecessario com que quer e ama a s1 mesmo, porem
)Utro accidcntal e livre com que quer e ama as
::reaturas. E assim explicam facilmente a liberdafo · mas para salvar a immutabilidadc dizem que
1 ão' se cxdue d'clla qualquer mu d ança, mas so' a
nudança com que Deus seria melhor ou pcior.
E na verdade, o acto livre com que ena ou ama
1s crcaturas, não. o faz peior nem melhor. Porém
:ste svstcm~ é commummentl' regcitado, porque
mppõ~ cm ~~us modo~ ~~ci?cntaes que repugnam
~1 sua simphc1dadc perte1t1ss1ma.
1 o5. (8) Porém os "/1wmislas, com outros theoocros commummentc, ensinam que cm Deus ha um
.u~co acto, u qual, cm rasão da sua pcrf~içáo .infi1itél, pód1.· sl'r simultancame.nt.c nc~cssano e hvrc,
:m quanto ., e limita ao ~cr d1v1~0; hvre em qu?nto
:: terminado ús creaturas. E assim se salva optlmancnte a immutabilidadc de Deus, sc~do ella, n'elle,
1m sô acto. Por\~m a liberdade explica-se assim :
10 acto livre e permittido distinguir tres coisas : o
;njeito que quer, a coisa querida e a relação entre
1mbos.
E na verdade, para que alguma coisa seja livrenentc produzida, basta que .seja livre a r~lação en:rc o sugcíto e a coisa querida ; mas assim succefo quando Deus quer as creat~ras: por quanto,
ipesar do acto de querer, considerado en:i Deus,
;er neccssario, a relação que tem com a coisa que·ida nãn é nel.:essaria, sendo aquella coisa de si
2ont;ngcnte (' rodcndo existir 011 não 1.
1

HiÚ11.1rt . dt l'>c:o, .li sp . VIL
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III. Das divisões da vontade divina
Posto que a vontade de Deus seja cm si um
acto unico e simplicissimo, divide-se comtudo de
muitos modos cm rasão dos objectos a que se refere e dos effeitos que opéra: comtudo estas divisões
não são rcaes mas s(1mcntl' virtuaes, ou segundo 1)
nosso modo de conceber.
1 06. 1 ." O primt·iro divide-se cm vontade de
beneplacito e vontade de si/{11al: o primeiro é a vontade propriamente dita ou a volição interna; o segmzdo é sómente o signal externo da divina vontade que se chama vontade cm sentido metaphorico. D'cstes signaes L·ontam-sc vulgarmente cinco.
praecipit, et prohibet,. permillit, cu11sulit, irnplet, que
0 S. Doutor expfü:a da seguinte maneira 1: ccOu púde dizer-se que a premissáo e a operação (implet)
se referem ao presente, a permissão para -o mal e .
a operação para o bem. Porém para o futuro a
prohibição a respeito do mal; a respeito do bem
necessario, o preceitu, mas a respeito do hem superabundante, o cmisellw ."
107. 2.º A vontade de hcncplacito divide-se
em antecedente e cnnst•que11te; porem esta divisão
não é declarada do mesmo modo por varios Thcologos:
(A) Segundo os Thomistas a vontade diz-se antecedente. cmquanto se dirige para o objecto considerado secwzdwn se, e postas de parte as circumstancias; consequente, emquanto se dirige ao objecto
vestido de todas as cin::umstnncias ; assim v. gr.
t
Vel potest ,fai qu.od pt•rm_issio et oper.:Jtio (impl~t) rcl'erantur ad praescns, perm1ss10 qutdcm ad malum, operatto vero
ad bonum. Ad futurum vero prohibitio respectu mali; respectu
vero boni necessarii pra?cept11m ; rcspectu vero superahundantis
boni consi/i11m. S. Th . I, 'J · 1q, a. 12.

o JUIZ quer anlt!cedenlemenle que todo o homem
viva, mas consequentemente quer que o homicida seja condemnado a pena (:apitai ; do mesmo
modo Deus considerando os homens secundum se,
quer a11tecedenteme11te que todos se salvem, porem
considerando que por muitos motivos convem que
permitta que alguns cáiam cm peccado, quer consequentemente que alguns se c,mdcmnem por causa dos seus pcccado3 1.
(B) Segundo os Molinistas a vontade anteccdellle é aquella pela qual Deus, antecedentementc
á previsão absoluta do bom ou mau uso da liberdade, decreta fazer alguma coisa ; a vontade consequente L~ aquella, pela qual Deus quer alguma
coisa, consequentemente ü absoluta previsão do
bom ou mau uso do livre arbítrio:!.
108. 3 .'' A vontade de Deus é condicionada, se
a sua execução depende de alguma condição; absoluta, se não depende de nenhuma condição. Em
segundo logar é e/fica\, quando se obtcm o ctfeito
que se teve cm vista, ou inefficar.. quando se frustra o ctfoito intentado. Tudo aquillo que Deus
quer simples, absoluta ,. conscqucntcmente, sempre se cumpre J : n'estc sentido lê-se na Escriptura: "Toda a vontade minha se cumprirü . . . Fez
tudo quanto quiz" ~. Mas aquillo que Deus quer
antecedente ou condicionadamcnte, algumas vezes
não se faz~ v. g1. «qui:z. que te purificasses e não

1

J

•
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Cf. 1Jill1111rl, Jc Ucu, Jisp. Vil, a . 5.
Cf . dt> .4111rustinis. de Deu uno, par~ IV,

Cf. S . Tlt . l, q. 19, a . ti .
Omnis voluntas me:i tiet .. . í)uacc11mque voluit fiet . Isa.
10;

Ps <:XIII,:; _
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estás purificada . Quantas vezt:s qui\ congregar os
teus filhos ... e 11ão quizestei> 1.
Art. 111. Da P•ovldencia de Deua 'I
. 1('9. 1." 1Voção. A Providencia costuma defimr:sc : ordenação das cni:ças para n devido .fim por
n!ezo.s aptos para co11scgu1r aque/le jim. A providencia e formalm~ntc um a~líi do intellecto a quem
toca prover o 11111 e os meios para elle. mas tambem
s~ppõc o acto da vontadl', porque irn'porta a intcnçao do fim e a determinação dos meios. Por isso
adverte rcctai:icntc S. 17umta{ 3 : ,, Duas coisas per:tencem ao crndado da providencia. a sal-ler: a ras~o de ordem, q~ue se chama providencia e disp~si
(,:no, .e a .exec~1çao d~ ordem, que se diz governação.
A pnme1ra d estas e ~terna~ a segunda temporal".
Combateram a cx1stc11L·m Ja providencia divina os Epicoristas que imaginaram um Deus ocioso
que se n.ão importava dus sua-, crcaturas; os Stoicos que JUigaram que ellc cuidava das coisas mais
no~res, sem lhl· importar Jas mais pequenas; a
maior parte dos Deis/as ou Hncionalistas, segundo
os qual's o mundo 0 govl'rnaJo por leis naturaes
sem alguma intervenção de Deus, assim como os
Pessimistas, como Schopenhauer e Hartmamz, que
affirmam que o mundo, tal c.o mo existe, é absolutamente mau .
·
1 :\·lu_n~are te l'o/ui, et mm es m1111data . . . Quotie; volui
congre.~ar~ _hhos tu.os . .. ct 1wlui~ti •.1-:;ech.
37.
~ . Ct.

s., 1h . 1.

xxm,

q. n; .''iuarer, 1. III e. 10· Petavius J.
VIII; Bzllu'!r~. d1sp . IX, a . 1; Lessius. 1. XI; 'A . Fa~gP.s, p. 4
Pesch.,n . .>2.i e s~g . ;-:M011s.1brt!, C1m:::me 1876, 19-23.e Confér :
. . • Ad p:o.-1dcnt1;H: cu~am Juo pertinent : scilicec ratio 0 ,. .
.11111.~, q~ae d1cllur prov·1Je1111a e1 disposilio, et e.xecutio ordinis,

9Q;

quae d1-..1tur gohernatio. Quorum pnmum est aeternum · secunJum temporal e. S . 1'h . 1. c' , a 1 ad ~ .
'

110. :.!." These: 2J1us ft"I cuiõado de Iodas as
coisas e dtrige-as ao fl"I Õtfermiqaõo.
E' de fé segundo o Vaticano: ((Porem todas as
coisas que fez, Deus defende-as e governa-as com
a sua providencia, attingindo de fim a fim com
fortaleza e dispondo ludo com suavidade".'
1 1 1 • (A) Escript .
(1) Declara-se d'uma maneira geral que Deus
provê a todas as coisas: "Attingc de fim a fim fortemente e dispõe todas as coisas suavemente» ... ~
«Não ha outro Deus senão tu que tens cuidado de
todas as coisas., ~ .
(&) E esta pn 1vide11cia de Deus estende-se as
coisas mínimas:" :\ão se vendem dois passaros por
um real e todavia nem um Sí'i d'ellcs poisará na
terra sem o 4ucrcr do vosso Pac :1 4 ,,
(C) Ainda mesmo aqucllas coisas que parecem
fortuitas se attribucm a Deus: "Lançam-se sortes
na urna, mas são reguladas pelo Senhor» 5.
(d) Olha especialme11tc pelos homens, sc_ja quanto ás coisas tcmporacs, seja quanto ás cspirituaes :
((Por isso vos digo que não estejaes sollicitos na
vossa alma sotrc o que comereis nem do que haveis de vestir . . . Porque o vosso Pae sabe que
prccisacs d'cstas coisas. Procurae. primeiramente,
o reino do ccu e a sua justiça, e todas as coisas servos-hão accresccntadas ... Todos os cabellos da

1 ~sa \'CfO quae ..:ondiJit, Deus rrovidentia SU;J tUC·
tur atquc guhc~nat,_attini.;ens a fine usquc ad finem fortiter, et Jisponcns omnia suavlt.:r .
2 • Attin~it a fine mque a finem ad finem fortiter, et di~po.
n1t omma suanter.
1 Non est ali11s Di:us quam tu, cui ~ura est de omnibus.
Sap . VIII, 1 ; XII, i3
• Nonne duo rasserc5 asse veneunt, et unus ex illis non
l.adet super terram sme Patrc vestro ! Matt. X, 2'.·1; .:f. VI, 25 e
se~ .

''

Sortes mittuntm in sinum, ~ed ~ í>omino tcmpcrantur .

Pro1•. XVI, :iJ.
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vossa cabeça estão contados : não estejaes com temor~ pois que sois melhores do que muitos passaros n 1.
(1) A mesma providencia estende-se aos actos
livres~ com que os homens tendem para o seu fim :
"O coração do homem dispõe o seu caminho, mas
ao Senhor pertence dirigir-lhe os passos.2n ., Domesmo modo que as divisões das aguas, assim tambem o coração do rei está na mão do Senhorn 3
(1) Os aconte\.:Ímcntos são. tamhem dirigidos
por Deus e de modo que contnhuam para a salvação dos eleitos : «Vós pensacs mal de mim, mas
Ocus converte o mal cm bem ... Por mim reinam
os reis e os legisladores dci:retam o que é justo ...
Pois tudo e por vossa 1..:ama, para que abundando
na graça, por. muitos cm a1..Çí.fo de graças, abunde
para gloria de Deus,,. 1
1 1 2. (8) Rasão. :; (1) Por4uanto a Providencia
importa duas coisas : designação do fim e dos meios
para o conseguir; mas estas duas coisas conveem
ao ~ume Supremo; porquanto obrando todo o
agente em rasão do fim, Deus, creando varios entes, teve um fim determinado para o qual os ordenou; demais d'isso 4uem quer o fim quer os meios

. - t- Jd~~ -dico vobis, nc so)Jiciti sitis animae vestrae quid
manducctis, neque . .:orpo:i ~-~stro q1;1id indua.mini ... 5_dt enim
Pater vester quia ~~s om1~1bus md1geus. Q~acrit~. ~rgo pr1muf!l regnum Dei, ct ju~tt.ttam. ~JllS, et hacc om~ta adJICiet?tur vob1~ ...
Vestri cnim cap1lh capms omncs numeral! sunt: nohte ergo t1mere multis passeribus meliorcs cstis vos. i\fatt. VI, 25 e seg.
'
~ Cor hominis disponit viam suam, sed Domini est dirigere gressus cjus. . . .
.
. .
..
3 Sicut d1v1s1oncs aquarum, lia cor reg1s m manu Dom1m.
Prov. XVI, q; XXI, 1.
1 Võs cogitâstis de me malum, sed lJeus vertit illud in bonum., . Per me re_ges rcgnant, ct lcgum conditores justa decernunt ... Omnia emm propter vos, ut gratia abundans, per muitos
in grati.arum ~ctione, a~undct i~ gloriam D~I. Gen. L, 20; Prov·,
VllI, 15; II Cor. IV, 1); cf. ff,r,,.. Ili, 22-2.'.
· ;. $. Th. I, q. 22 1 a. 1-2.

: por isso Deus determinou os meios idoncos paa o attingir ; e não sendo aquelles meios efficazcs,
,e clle mesmo não dirigisse as creaturas para o seu
im, clle mesmo tem cuidado de todas as coisas ;
ogo.
(b) Se Deus não provêsse ás coisas creadas, iso seria ou pór falta de sciencrn ou de poder ou de
rontade, mas nada d'isto pode dizer-se: porquano Deus 1 infinitamente poderoso, conhece perfeitanente quer o fim que ha a attingir 1 quer os meios
•elos quacs se deve conseguir, quer os impedimenos que o podem retardar ou os meios com que se
cmovem os ohstaculos ; cmquanto om11ipole11te.
om uma só ordem da sua vontade pode conse;uir ctfo.::az111cntc o que sabiamente ordenou; nem
fie falta vo11tadt', porque não pode dcsprcsar, nem
lesamparar as crcaturns que fez, sem detrimento
la sua bondade ou sabedoria; pois diz S. Ambroio: ., Não sendo injustiça nenhuma o não ter feito
.lguma coisa, não cuidar do que fizeste, seria in..:
lemencia summa". 1
1 d. 3." Das leis da divina Providencia. Só im·erfeitamente conhecemos estas leis ; pois, como
iz S. Thomar. ';) "se as mesmas naturezas das coias fossem por nós conhecidas, comtudo a ordem
'cllas, segundo que são dispostas pela divina proidencia e umas para as outras e se dirigem ao
m, só levdrn;:ntc podia ser ordem para nós, não
ttingindo nós n ('.Onhecimcnto da rasão da divi1 Cum aliquid non fecisse nulla injustitia sit, non curare
uod feceris summa inclementia. De offic. !ih. 1, e. 13.
2
Et si ipsae naturae rerum essent nobis cognitae, ordo ta1en earum, sccundum quod a divinà providentiã et ad invicem
isponuntur ct diriguntur in finem, tenuiter nohis nutus esse pos~t quum ad cognosl'.cndam rationcm divinac Providcntiac non
c;tinsamus. C. G.;ntilc~, l. JV 1 e. 1.
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na providencia». Sobre este ponto faremos algumas poucas advertcncias.
r 14. (A) O fim pelo qual Deus creou todas as
coisas e para o qual todas tendem, é duplo :
(1) O fim da obra é a gloria de Deus e o bem
do homem, mas com a condição d'elle servirá gloria de Deus, segundo aqucllas palavras : 1< Gloria
a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens de
bôa vontade. . . C) Senhor obrou todas as coisas
por causa de si mesmo" 1 Por isso o Vaticano, definiu: f(Se algucm negar tJllc o mundo fôra creado
para gloria de Deus, seja anathcma '"
(D) Porém o tim du operante, que Deus determinou para si, foi o desejo de Lommunicar aos outros a sua propria hnndadc, para manifestar a sua
perfeição mas não o de adquirir coisa alguma :t :
11 Só este verdadeiro Deus, diz o Vaticano, por sua
propria hondadc e , ·irtude n111nipotente, não para
augmentar a sua hcatitudc nem para a adquirir, mas
para manifestar a sua perfeição pelos bens que dispensa ás creaturas ", J ct(. D'onde se segue que · a
gloria de Deus e a verdadeira beatitude do homem
vem a dar na mesma coisa; porquanto a summa
gloria de Deus exterior e qut! nós o conheçamos
perfeitamente, que o amemos e yuc o gostemos;
porém o nosso summo hem é vêr a Deus, amai-o,
gostai-o. :1
1 Gloria in ai tissimis l>eo, ct in . lerr:i pax hominibus bonae volunt:11is ... Omuia rroJHcr scm~tif"um orcratus cst Oomi ·
nus. Luc. li. 14 ; Prov. XVI, -1-·
z Si quis .. . mundum a<l llei gloriam con<litum esse negaverit, A. S.
J
Hic solus verus Oeus, nit Vaticanum, bonita te suà et omnirotenti virtute -non a<l 11ugenélam suam bcatitudinem, nec ad .acquirendam, s_ed. ad ma_nifestandam _rcrfectionem suam per hona,
quae c~eatur1s 1m~ertnur, ~te. S .•1 li. 1, g. ·H• <J . 4.
• Cf. Lessrus, ob. <"H. 1. l\, e. 11. 112 .

AlTRIBUrü~

ülVINOS

1 1 5. (8) Deus preordena todas as coisas; quer
naturaes quer sobrcnat~raes, para a salvaça~ _das
almas, pois diz-se : c1 Pois operou todas as coisas
or ca'usa de vós, para que a graça abundante, por
de muitos cm acção de graças, abundasse
•
•
para a gloria de Deus n • 1
Realmente a obra de Deus cxcellen~1ss1ma, a
ue se referem' as outras, isto é, o mysteno da En~arnação, foi decretado propter nos et propter nos-

~eio

tram salutem.
11 6. (C) A providencia sempre C<?~segue o se~
fim geral e primario, p~ra o _qual dmg~ toda.s a~
. · as , u" s·1hcr
a marnfcstaçao dos attnbutos
COIS
· ~
1
d - . de
Deus, por isso qu~ ':ª mes.ma. ~cprov.açao _
°,s m~:
pios brilha a pcrtc1çao da 1ust11,;a, m~s nen~ sempre
consegue o fim especial e secu!1darzo designa~~ a
cada uma das creaturas; por isso que o Pro~1sor
geral deve preferir ao bem privado o bem .u~1vcr
sal; e na verdade o bem universal, pode ex1g1~ qu_e
haja leis gcraes, por forly'.a das qnaes ~qu:pre1u~1cado 0 bem particular, ou as creaturas rauonaes e
livres podem faltar ao seu fim..
.
. .

r 1 7 . (0) Posto que a Prov1.dcnc1a se cstcnd.a a

todas as coisas, até mesmo ás mfimas, e pro.,,:eia a
todas immcdiatamcntc quanto á determmaçao do
fim e dos meios, comtudo, quanto á ordem da e~e
cução, governa as coisas inf~riores pelas su~~n~.
rcs, não por defeito da sua virtude, mas por Laus.a
da abundancia da sua bondade, afim de commumcar a dignidade da causalidade tam~em á~ ~reatu
ras. 2 Por isso diz Dioniosio: 3 cc F:' lei da d1vmdade
1 Omnia enim propter v~s, ut .gratia ~bundans, ~er muitos
in gratiarum actione, abundet m gloriam Dei. 1I Cor. l , 15.
l
S . Th. l, q. 22, a. 3.
..
. ,. . .
3 Ista lex est divinitati~ immob1ht:r firm.a ta , ut m~enora rcducantur in Deum per supenora. De Ecdes. htcrar., e. - · _

Theologia Dogmauca- Vol. 3.

http://www.obrascatolicas.com

0

1

/

CAPITULO 111
DAS OPf.RAÇÓFS TllVINAS

immovelmente firmada, tJUc as coisas inferiores sejam condusidas a Deus pelas supcriotcsn. E assim
os mineraes servem ás plantas, as plantas aos animaes, os animacs ao homem, o homem a Christo
e Christo a Deus: "Todas as coisas são vossas'
porém vós sois de Christo e Christo e de Deus.)) 1 '
1 1 H. 4.'' Reso!l'em-se as d{!ficu!dades. As difficuldades com que costuma comhatcr-sc a Providencia, tiram-se principalmente da cxistcncia dos males, quer na ordcmpl~ysica quer moral, e da destribuição desegual, e ate injusté.1, como dizem, dos bens. ·
Porém tudo isto nada prova contra a divina Providencia, como o vamos mostrar.
r r 9. (A) Os males plu'sicos cm4uanLo são defeitos naturacs, <L'> dores, enfermidades, calamidades
publicas etc., ,:hamam-sc nwle.s porque são contra
a orden~ particular d'alguma 1.H:atura, porem considerados cm si, não são essencialmente males. Posto isto, podem explicar-se :
(a) A ordem physica, 1.·omo inferior á ordem
moral, deve estar-lhe sujeita, e por isso os males
na ordem physica podem entender-se per accidens,
com tanto que conduzam ao bem universal e á
gloria de Deus; mas assim é: porquanto, como diz
S. Tlwma:r,, t ase se impedissem todos o.; males
faltariam muitos bens ao universo. O leão não vi~
\·cria se não matasse os animacs; nem os martyr~s
se exercitariam na pu(iencia, se não fr>ra a perseguição dos tyrannos., ; logo Deus, como provisor
universal, permittc que aconteça algum . defeito
1 . Omi:iia enim l'estra sunt; rns autem Christi, Christus autem Dei. I Cor. 111, 22.
2

Si omnia mala impedirentur, multa bona deesent universo. NoP ~nifY! esset vitíl leo~is, si non esset occisio animalium; nec
~~ser
pauentia martl'rum, si 11011 ,·~~et rersccutio tvrannorurn. S,
711., 1. lj. 2~, a. ·i ntl. :?.
·

'algum particular, para que se não impeça o bem
n t l Confessamos na verdade que nao raras veto a .
.
Deu .
nos são desconhecidas as razoes, porque
s
zes
·e
ermitte este ou aguei l e ma l , porque º.ª-o L·onhc
.
L. p . ·utficicntcmentc a ordem do universo, mas,
mos :-.
e 7~L
d - fa -to
1
como rcctamcnte o adverte''· "º~n~;, " o. L.
de ignorarmos a causa porque ~l d1vm~1 Prov1~e'.~:
eia dispensa cada uma· das coisas, nao _c toda"'1.ct
duvidoso, yuc cm tod(Js os bens e males q_uc Sl~L
ccdcm yucr aos hons' que~ .aos mm1.s,. h~1_1a red~
. .a a1ual
a d1vma . Prov1dcnua ordcrazdo,
s'C''t111do
r>
.,
,
na todas as coisas . E porque a igno~a~~_s. i~arc~c
nos que acontec1.111 desordenada e 1rr~tLl(:n~lmc1!
te· do mesmo modo que, se algucm ~·ntrLbstc n_a oth.
ci;ia d'um uirpintciro, parcccr.-l~c-ia que o~ mstn.1ntos est ·ín i11111ilmcnlc rnulttphcados, se ignorasnlc
.
<
. . LOm
.
t d .
.. o modo
de usar de (tJU<.1. um d' e li e:-.,
l~ o a
se multiplÍ(;.11,:;.ío n~ostra-sc per fe1tamc
·
•nt e· rn L·1onal
sua
.

ao que conhece li virtude da arte.•'. .
, . • ,·.
ft) Dado, porem, o peccad?. on~mal~,· L.UJ,ª c~i~:
tenda se prova n'outro _logar, 1a~'la1~ faulmc~tc _se
intendem os ma lcs ph ys1(os.: pois sao uma ~on.s_e_
, · do j)e 1.,L.·tdo
gucnua
~
• e l)CJr isso
·_ deve ser
__ . .attnbmda
. ,
aos nossos primeiros pacs e nao a Deus, ~::.sim como
actuaes
JUStamente
tam b em a Pelia dos rncccados
_
._
, · . - ...1
de.· satls
mpos·t a,. •·11 e·m J'isto sao occasmo
.
d 1a(,:clO
f . e
de merito, assim como de cultivar a \ irtu e, 11.an1 -E
. ··
h
1 ne. ·mius 4 uâ Je ..:aus<i divina ProviJc11ti<1
: x oc lJLIO•
.·
h .d 1spensct
nan e sst"tam.cn dubium • nuin
, . in omnibus
· honis et
smg_u
'·
.· . hotiis. sivc mali~
li" • quac C\' COllllll
SIVt.:
. ' s1t • rc..:ta. ra. llo, . senm ·
ma . , .1111 r · . Providcntia omnia orJinat. l•.t .llu1a cam .1 gnnradun~ q~' ' IVl;bis uod inordinatc cc irrutionabi_hter e~enrnnt; s1rnus, _v1~~tu!' n
qt officinam fabri viderecur c1 quoJ mstrumen ct utf:~rll:i~':s~r:;i~~tiliter multiplica\a, .si i:esciret rati?nel!l uteb1.1I~
m camen muluphcauo ex causa rauona 1 1
di unoqu~que_; 9uortu
rtis intuetur De Veri(ate, q. 5, a. 5 ad 6.
appa•et e1 qu1 \'trtu emª
' · h l 1
li· p; elo 1 Ex
-Cf: S. A11gus!. ~e G~nes.i contra _.\.tarnc .. , e. i ' 'n ': ...
position des pnnc1p . vcrnes de l;1 101.

ª '
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do o homem continuamente advertido pelas miseria d' esta vida, que não tem aqui sobre a terra uma
cidade permanente, 1 mas deve ir-se em busca da futura : e assim os males physicos condusem ao bem
de ordem mais alta.
1 20. (B) Quanto aos maies moraes, Deus, em
cm vista do que fica dicto, não os quer mas só os
permitte negativamente, emquanto os não impede,
posto que os prohibc pela su:i lei. Posto isto, argumentamos assim: o mal moral só prejudicaria a divina Providencia em tanto quanto não houvesse
razão nenhuma Jc o pcrmittir ou nenhuma possibilidade de tirar d'cllc o bem; mas nenhuma d'estas coisas pode dizer-se : porquanto
(1) ha ra\ãO de permillir o peccado, e razão dupla, da parte de Deus e da parte da creatura: da
parte de Deus, porque a sua indepcndencia exige
que pela malicia das crcaturas não possa ser impedido de crcar as coisas que süo possíveis e uteis;
mas se não podcsse permittir o pcccado não poderia crear aqucllas creaturas que prevê que hãode peccar, e assim o cxercicio do seu poder seria
limitado pela malicia das crcaturas; ora isto repugna á sua indcpendcncin.
Da parte da crealura, porquanto «assim como
a perfeição da universidade das coisas exige que
não só haja entes incorruptiveis, mas tambem corruptivcis; tambem do mesmo modo a perfeição do
universo exige que haja algumas coisas que pos' Hebr. XIII, 14.- -l)_u;into pode a pa..:il-n-:ia nas adve1sidades para exercido das virtudes, e quanta consolação offerece no
meio das dóres d:• alma e do corpo a rcligiiio christã, optimamente o declaram entre outros lt-lg1· G,ty, Víe ct Vertus chrét., vol.
III, De la Douleur .:hréticnne; Bo11gar1d, Le Christianisme et les
Temp;; préscnts. vol. 1, •h. )( 1 ,. 'l"8 : H . Perrf'._VW' . La Jonrnéc
d(•S ~J:li;ld..:~.

sam affastar-sc da bondade; e donde se segue que
algumas vezes sejam deficientes n.'
(~) Além d'isso, da pcrmi-;são do pcccado 11ascem alguns bens, quer a manifesta~ão d'alguns attributos de ÜC!us, principalmente da misericordia
e da iustiçu, quer o exercício de virtudes especiaes;
v. gr. da penitencia, como dissemos acima (n. <18).
121. ( C) Porém a destribuição desigual dos bêns,
considerada cm si, não obsta de maneira nenhuma
ü divina Providencia~ exigindo-se para a perfeição
do universo que as crcaturns sejam umas mais perfeitas que as outras. Mas objecta-se que as pessoas
piedosas são algumas vezes affiictas com calamidades, ao passo que os ímpios vivem no meio de
honras e riquezas.
(1) Deve primeiro que tudo notar-se, que nem
sempre succcdcm hcns aos maus, e os males aos
bons: mas a maior parte das vezes os bens e os
males acontecem indiscriminadamente a uns e aos
outros, segundo aqucllas palavras: ((Que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus e chover
sobre os justos e injustos.»:?
De mais a mais, ainda mesmo nas coisas adversas, os justos gozam da paz d'alma e d'outros gosos cspiritual!s, ao passo que muitas vezes os maus.
no meio das delicias, são angustiados com o::; remorsos e com vnrias lorturas. Isto mesmo se affirma frequentes vezes claramente na Escriptura
principalmente nos Psalmos, e se affirma ao mes~
mo tempo que a felicidade dos maus é caduca :
1 .Si~ut perfec1i~ univcrs~tatis rerum requirit ut non solum
.
smt ~nua 1:i~orrup.r1b1lrn, sed etmm corruptibilia; ita pcrfcctio uni\'ers1 rcquirtt ut smt quacdam quae a bonitatc deficcrc possint ·
ad qu.?d sequitt1r ea intcrdu.m deficere. S. Tlr., 1. q. 48 a. 2.
'
- . Qu1 sol~~ suum orm facrt super lionos et malas, et pluit
super 1ustos et m1ustos . }.fatt. V, 4) .
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•<Vi o ímpio extraordinariamente enaltecido e levantado como os cedros do Líbano; e passei e já
tinha desapparecido .,. 1
(b) Mas dado tambcm que os justos sejam affiigi~os por muito~ mais males do que os injustos, a
coisa pode explicar-se do modo seguinte. ·Deve
ter-se sempre diante dos olhos que os bens temporaes não são o fim do homem, mas antes meios
p~ra o atti_ngir, e que a vida presente e de prova\'ªº· cstad10 de trnhalho e de merito, mas não de
recompensa; mas, posto isto, optimamentc se entende a razão de obrar de Deus parn com os bons
e maus; pois <.fuma parte núo ha nenhum ímpio
que não tenha feito algum hem e é conveniente
que Deus o retribua L'<H11 um premio temporal ,
tendo ellc de ser cxcl11ido da eterna bemaven~
turança; por cutro lado, l~ dillicilimo encontrar
justo que não peccassl', e ~ conveniente atfligil-o
temporalmente, pnra mais depressa alcançar a eterna hema\'enturança; pois diz S. Agostinho: «São
proveitosos estes males qlll' os fieis sotfrcrn piamente ou para emc11dar p<'ccadox, ou para exercitar e prol'ar a justiça, 1111 para demonstrar a miseria d'c.<>la l'ida; parn lllll' ;1q11ella, onde estará a
verdadeira e perpetua heman·nturan(,'.a, não sú seja mais ardcntcmcnlc desejaJa mas lambem com
maior instam:ia procurada.,, ~
Por outro lado, se a virtude aqui recebesse a sua
recompensa tc~1poral e o vici• >fosse punido, a maior
1 Vidi impi11111 s11perc\<11tatum, l'I elevatum sicut ceros Libani; et transiv i et ecn: 11011 ,·1·:11. l's . X XX\' 1, :J <; -31>. Integer legatur psalmus, pariterquc. l's. 1.XXII.
•
2
Prosunt ista mala, LJUac fideJ.:s pie perforunt, ye] ade~nen
da11da pecca/a vel. a<l exe.n:cnliam .probm1d,~mq11e j~sti~iam, v.e l ad
demonstrandam vnae /11.yus 1msenam. ut 1lb, 11h1 ent beatttudo
vera atquc perpetu;.1, et desidere111r arde111i11s, l'I instantius inquiratnr. De Trinit . 1. Xlll. n . ·lu .

parte dos homens cumpririam os seu:; deveres, não
pelo amor de Deus e pela honcstid :1dc Ja justiça,
mas pela e:-.j)l:ram;a do lth.:ro ou temor das penas.
Por isso diz .•..; _ Agosli11'1u: "Porem quiz que estes
bens e males temporaes fossem communs a uns e
outros, para que não fossem appctccidos com mais
cobiça os bens que se vê que até os maus possuem, nem se evitassem torpemente os males, com
que até os bons são muitas ,·czcs mortilicados ... Do
mesmo modo 1 nas coisas prosperas, se Deus as n<1o
con1.:edesse 1.:0111 t:vidl·ntissima largueza a quL!m lh"as
pede, diriamos que estas coisas lhe não competem
a elle ; do modo mesmo sl! as dera a todos os que
lh'as pedem, julgaríamos que não deveríamos servil-o senão por lnes prcmios; nem uma tal servidão
nos tornaria piedosos, mas antes cuhiçosos e avarentos.)) 1

Art. IV. Da Predestinação e Reprovação
Estado da queslão . 1 ." Predestinação em
qualquer prl'ordena(,'.úo pela ytrnl Deus dcLTeln ab eterno o qul' faz no tempo. Porem no sentido mais slricto significa a ordenação pela qual
Deus dirige as crcaturas inteliectuacs para um fim
sobrenatural: n'estc sentido define-a assim S. Agostinho : ~ « prcsciencia e preparação dos beneficias
1 :!2.

geral

t~

. 1 Isca vero tempora_li bona ct mala utrisque vol1Jit esse communia, ut oec hona cur1d1us . appet~ntur, quae ma li quoque habere ccrnuntur, nec 1~1a!•~ turpl!er evrtentur, quihus ct honi plcrunquc afficmntur: . . S1m!ht(·r.m. repus s~cundis, si non cas Deus qui busdam peteot1hu~ cv1J<!nt1~s1ma largnate conccderct non ad eum
ista re:tmerc dicer~mus; it.emque. si omnibns eas pete~tiln: s darct ,
nonmsr proptcr tah praemia serv1endum illi esse nbitraremur ncc
pios n~s facerct ralis servitus, sed potius cupidos et avaros. D~ Civit. ne1, 1. 1, e. ~.
. 7 . Pra~scicntia sci!icet ct pr'.1epar:itio hencticiorum Iki, qu;I
cer}1ss1mc hhernntur qlllcumquc hl:erantur. De dono pcrsev. e , 4 ,
n . .15.
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de Deus pela qual ccrtissimamcntc se livram todos
os que são livrados.,,
Por tanto, a predestinação não é outra coisa
mais do que a Providencia na ordem sobrenatural,
e abraça dois ados, um do intellecto, com que
Deus prevê que alguns se hão-de salvar, outro da
11ontade com o qual quer que se salvem.
Podem distinguir-se duas, uma completa ou adquada, que abraça toda a serie das graças que conduzem ú saJv;.Açáo; J'Orem outra i11completa_, e inadquada, que se refere 011 :t cadn ama das graças em
sepnrndo da gloria 011 ü gloria considerada separadamente.
Por isso pode dar-se prcde-.tinação para a fé,
para a justificação, para a graça, para a gloria. A
maior parte das vezes a predestinação é chamada
~as Sagradas Letras proposito, eleição, e os predestinados chamam-se eleitos, dilectos, sa/z1os. '
0
1 23. 2 . E' cerlo que existe predestinação quer
para a graça quer para a ,:.:lona, e é até mesmo de

fé divina.

(A) Nas Escripturas diz-se da primeira: "ºqual
nos predestinou para a adopção de filhos por .Je.
sus Christo)); ~ e na verdade, o predestinar para a
adopção de filhos é o mesmo que predestinar para
a graça 1 sendo sómente pela graça que nos tornamos filhos adoptivos de Dt.:us; da segunda se lê:
«Vinde, hcmdictos de meu Pae, receber o reino
que vos esld preparado desde o principio do mundo"; 3 de uma e outra: •e Os quaes conheceu antes
:p:edesti~ou que se tornassem conformes á ima-

~ Ep~1es. 1, 1-1 ~; Rom. XI_, S-7; l 17ress.

I,

4; l Petr. I, 1.
Qu1 pracdcsunav1t nos m adoplionem filiorum per Jesum
Christum. Ephes. J, 5.
3 Vemte, bcnedi.:ti J>atris m1:i, possidctc par.-rtum ''obis regnum a constitutione mundi. Malt. XXV, 34.
. i

gem de seu filho ... os que predestinou, lambem os
chamou; e os que chamou tambem os justificou;
e aquelle que justificou, tambem os lJ!orificou. » 1
(8) Por outro lado Deus nada faz no tempo
que não tenha preordenado ab eterno; porque aliás
mudaria de conselho: porém no tempo salva uns
de prefercncia aos outros; logo preelegcu estes ab

eterno.
124. :tº Agitam-se porém muitas questões sohre a extensão e causa da prcdestina~ão; e para
separarmos as 1..'.0isas certus das incertas, primeiramente reivindicaremos a doutrina catholica contra
os Protestantes e Janscni-.tas, depois exporemos os
principaes S)'sthemas dos theologos.

I.

Da vontade salvi!ica de Deus contra oe
herejes

1 :.!5. 1.º

Erros. (A) Os Predestinacianos, cujos

chefes principacs foram Lucido presbytero, condemnado no Cone. de Arles (475); e Golhescalco no
Cone <lt: J.°\'loguncia (848) e Carisiaco (849) condemnado, ensinaram que Deus não quer que todos
os homens se salvem, nem que Christo morrera
por todos, mas sómente pelos predestinados.
1 ili. (B) Calvino renovou o mesmo erro, pois
diz: i «Üs homens .não são creados cm condição
egual, mas para uns está preordenada a vida eterna, 1Jara outros. a condcmnação eterna. E assim
.•. 1 • Quos

praescivit e~ pr~edcstinavit con~ormes tieri irnaginis

F1!11 sui. ... 9uos p. racdcsuna\'lt, hos ct vocavlt; ct quos vocavit
hos etjustijicavit; quos autcm et justificavit, hos et glorificavit .'
Rom. VIII, 2~-30 .
:t Non enim pari conditione creantur homines, scd aliis vitu
retema, aliis damnatio retcrna prreordinatur. !taque prout in alterutrum finem quisque conditw; est, ita vel ad vitam, vel ad mor. tem praedcstinatum dii:imus . lnstit. 1. Ili, .: . 21, n. S-7.
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segundo foi cread'? para um d'es~es dois fins, a~im
0 dizemos predestinado para a vida ou para a morte n. Os seus discipulos e os Calvinistas, que tambem se l..'.hamam Presb_1~tcrianos t, dividiram-se em
duas seitas :
·
(8) Os Antelapsarios ou Supralapsarios affirmaram que tarnbem antes da queda prevista do pri-

meiro homem, foram alguns predestinados para
vida eterna, unil·nmcntc pela rasão que Deus
quer manifestar, já a s11n misericordia 1 já a sun
justiça.
.
.
(9) <)s Jnji·alap.rnrws ~)u. J>orllapsarws, ao~ quaes
a dita doutrina pareceu mrn1amcnte dura, ensmaram
que só depois da queda prcvis~a de Adão, Deus
destinara alguns homens para o inferno: por quanto, pelo peccado de Adão, todos os homens se tornaram réos de condcmn~H;:ío~ d'csta massa de condemnados, Deus escolheu ~ratuitamcnte alguns para a eterna bcmavcnturança, sem attenção nenhuma aos nieritos, e foi s<'> a estes que Jesus Christo
remiu· 11orc;m os restantes, por sua justa von tadt:,
' r
decretou
Jcíxal-os cm cstndu de con demna~ao,
l'
por isso a estes n;ío se L'Olll"cdc nenhuma graça sufliLientc para se converterem.
Esta ultima opinião, depois Jos decretos do
Synodo de Oordraccna ( 1G1 8... 1619), decahiu entr-c os Calvistas ~ . ~os nossos dias alguns na Ame-

3

-lta

--·- 1
vo..:antur quia prc s hyteros, non. aínem eriscopo~ agnoscunt, (De Fcclesiâ, n. 1 !) . Enrum l11ston::in: brcv1ter dehneat H.
Lyon , A Study of thc s~>·-ts, P· .<i:) ~.se~;' lllSIUS P: Schajf, Cr~eds
of Chnstendom, !, pp . n•:•1 -l\1fi. Ct. (.; .. A . Bnggs, .Americ_an
Presbvterianism ; R. F.. 17iompsu11, Amcncan Churc_h H!storv ~e
ries, ,;oi. VI, Prcshytcrian>; Mestral, Table.au de 1 Eghse chrt:i .
au XIX" s., Lausaunc, 1870, p. 1,20 e sq~.; L1chte11berger, Encycl.
vol . X, p . 745 .
, d
·
~ Decreta hujus Svno..li lcf;crc cst apud Schaft. Cree s ot.
Chris tcndom . vol . Ili, p . .1 .' 1 l' se"~ IHn decreta confirmata sunt
in Confessione IVt>stmo11astP1'iPnsi ( 1lt,P>· quae hodie est veluti

rica, tendo por chefe C. Briggs, exfon;aram-sc por
modificar esta doutrina e emendar um pouco a confissão de fé Westmonasbricnsc, mas na reunião foram regeitadas estas emendas.
(C) Os Jansenistas, assim chamados de Cornelio Jansenio, bispo Iprcnsc, dissimularam o seu erro com tantos equívocos que mal se póde perccher o que dizem.
Ensinaram, na verdade que Deus, antes da quéda prevista, queria sinceramente a salva~ão de todos, mas, depois da quéda prevista, não queria
verdadeira e sinceramente senão a salvação dos
eleitos; para clles prepara-lhes graças efficazcs, mas
para os outros graças que, não obstante serem cm
si sufticicntcs, não são todavia bastantes para superar a concupisccncia llic e/ 1111nc premenlem; por
isso Christo morreu para merecer sómente aos eleitos graças verdadeira e relativamente sufficientes ~ e
para os outros auxilios lacs com que não pode
vencer de facto as tentações urgentes no estado
preo.;cntc 1.
128. i." 'J'/1ese : ~eus por vonfaue anfecedenfe
verdaõelra e slncera, 'fUer, ainõa depol.s da quéda
prews.fa, a .S(l/vaçáo de fodo.s, e qão de.sflna niqguem para os suppliclos eternos, antes de prever
os õemerlfo.s.

(8) E' de fé, que Deus quer sinceramente a salvação de alguns ao menos dos que não são predestinados, e até mesmo de todos os fieis; porque a proporegula lidei Preshyleranorum; integre refertur in op. citato Creeds
of Christendom, mi. lll, p. lioo e scg.; de iis qui non prac<lesti1)antur, statuitur (e. Ili, n . 7) : «Rcliquos humani gcneris Dco placuit, sccundum. consilium voluntatis. sua e insc~utabile, in glonam
supremac suae m creaturas potcstaus, praetenre; eosque ordinare ad i~nominiam et iram pro peccatis suis, nd laudem justitiae
suac gloriosacu .
1 Cf. L~/i •S.H' , dL· Ileu, :ipud Mi!{llP ·1·ht:ol . Curs . 1. VII,
P · 4:i4-43o .
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sição de Janscnio, que attirrna l(que é semipelagianismo dizer que Christo morrera absolutamente por
todos os homens» i, entendida no sentido de que
Christo morrera sómente para sa/11açáo dos predestinados, não só foi condcmnada como impia e blac;phema, mas tambcm como lzeretica ~; além d'isto
todos os fieis são obrigados a professar o Symbolo, cm que se diz «que desceu dos céus por causa
de nós, os homens, e por c.;ausa da nossa salvação" 3;
logo é de fé que Christo morrem ao menos por todos
os fieis, e que por isso Deus qul'r sinseramente a sua
salvação.
(l) E' certo e proximo de .fé, que Deus quer sinceramente a salvação de tudos os adultos, ainda
mesmo dos infieis, como se verá pelos argumentos
que abaixo addusircmos.
(C) Segue-se commummentc que Deus quer sinceramente até mesmo a snlvação dos infantes que
morrem antes de se poderem haptisar.
1 29 . (A) E,·cripl.
(.1) Deus, ninda mesmo LÍL:pois do pcccado original, ama todas as crcaturas, de todas se compadece, ainda mesmo dos pcc~adorcs, dá-lhes logar para a penitencia, e quanto é da sua parte, está prompto a perdoar a todos: «Compadeceste-te de todos
porque és poderoso, e dissimulas os peccados dos
homens por causa Ja penitencia . Pois amas todas
as coisas que existem, e nada odiaste de quanto
fizeste. . . Pois perdoas a todos, porque são teus,
Senhor, que amas as almas . . . Porque, julgando,
1
Semipelagianum esse dicc:rc Christum pro hominibus om·
nino mortuum esse .
?
Ap. De111ing, n. 970 .
3 Qui proptcr nas homil1l' '• ct proptcr nostram salutem descendit de ccelis.

dás logar nos pcccados á penitencial) t, mas Deus
não amaria a todos, nem se compadeceria de todos se ab eterno decretara que alguns se salvem,
' outros se condcmncm, antes de previsto~
.
e que
os
seus demeritos; quer em rasão do seu beneplac1to,
quer tambem cm rusão do peccado de Adão; logo.
Confirma-se com os textos cm que se declara
que Deus não quer a morte ':!o impio, náo que_r qu~
alguem pereça: mas pelo contrario chama ~iao so
os justos, mas tambem os peccad~rcs.: << ~1vo :u,
diz o Senhor, não quero a morte do impw, dtz o Senhor, mas que se converta dos seus Gtrninhos e viva ... 'Não demora o Senhor a sua promessa . . .
mas obra com pacicncia por vossa causa, não querendo que alguns pereçam, mas que todos voltem
á penitencia ... Pois não vim chamar os justos,
mas os peccadorcsi> 3 ; pois alh tracta-se certamente de homens cahidos e pcccadores, e todavia Deus
apresenta-se como querendo sinceramente a sua
salvação.
1 3o. (a) Isto póde provar-se especialmente quanto aos fieis: pois da Escriptura se collige que Deus
quer ~im:c~umentc ª, sa.lvaçáo dos outros _q.ue não
são predestinados; Chnsto declara, com effe1to, que
a vontade de Deus é que se salvem todos aquelles
que o Pac lhe tinha dado: ((Esta porém é a vonta- --·t~l\'Ü~;;:-cris omnium quia omnia potr:s ; ct dissimulas peL cata hominum proptcr pren~tei:iti'.1-m. J)ilig~s enim omnia guac sunt,
et nihil odisti corum. quac _tccisti .... Par..::ts autem. o~m~us, quoniam tua sunt, LlommeJ qu1 amas animas ... Quomam 1udi.:ans das
locum in peccatis r<;;:~nenua.e · S.1p . XI, 24-2í; . XI!! 19 .
?
\fivo ego, d1c1t Dommus, nolo mortem 1mp11, sed ut con ·
vertatur a viã suà et vi\'at ... Erech. XXXll I, 1 1.
.
3 Non tardai Dominus promissionem suam .. . sed patii:nter
agit proptcr vos, 110/en:~ aliqu?S per-irc,,scd omnem ad poemtentiam re,·erti . . . '.'lon emm vem vocarc 1u~to~ ~cd peccatorcs . II
Per,·' Tii, '.>: ,\fatr IX, 13.
'
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de do Pae tJUe me envidou, que nada perca do qm
me deu mas o rcsuscite no dia novissimon t"
~las nem, Je facto, todos eram predestinados:
por isso que .Juda!-i era um d'elles, e todavia pereceu, s.egundo aquellas palavras : «Guardei os que
me deste, e nenhum d'cllcs pereceu senão o filho
de pcrdii;áo» ~· Confirma-se com estas palavras
do Senhor: ,, Porquanto Deus amou de tal sorte o
mundo que deu o seu Unigcnito, para que não pere~a todo ayuellc que n'clle crê, mas tenha a vida
eterna» 3 .
Porquanto a palavra 1111111do não póde restringir-se sómentt: Jns predestinados, mas cxtende-se
pelo menos a tod1J:- os (rentes, os quaes por isso
Deus quer yuc se saln·m. Além d'isto, diz S. Paulo ~: ((Esperamos Clll l>cus vivo que e salvador de
todos, principJlmcnte dos.Jicis"; mas nem todos os
fieis são predestinados, mas alguns d'elles pódem
condcrnnar-sc, .segundo estas palavras: « ".'lão queiras perder com a tua u>mida aquclle por quem
Christo morreu" \ lot-:o.
r 3 1 • íC) Finalmente tum bem isto se demonstra
cspecialm~nlc quanto aos injicis, principalmente segundo o texto de S. Paulo 0: «Suppli-.:o-vos, pois,
1 llae~ cst. <l!JtClll volunta' ..:jus 'tui misit me Putris, ut omnc quod dedu mrhr non pcrdam ex eo, sed resuscitem illud in no\•issimo die. Jo,1. VI, 3f)-40.
2
Quos dcdisti mihi, custodivi, ct nemo .::x ris periit nisi filius perditionis. Joa. XVII, 1 ~.
'
3
Sic enim L?cus .dilexi~ mundum, ut Filium suum unigeni·
tum Jaret, ut omnr5 qu1 cr_c1!tt m cum non percat, scd habeat vitam acternam. Joa. Ili, 11>.
1
Speramus in Deum vivum (1ui est salvator 011mium maxime fidelium. I Tim. IV, 10 .
'
> Noli .:ibo tuo illum perdere pro quo Christus rnortuus est.
Rom. XIV, 15.
6
Obsecro igitur primum omniurn fieri obsecrationes orationes ... pro om11ihus huminihus, pro regibus et omnibus qui in
sl)blimit<ite sunt ... l lnc eni111 h<mum et acceptum est coram Sal-

OPl!RAr.:11~:s

l>IVINAS

271

que primeiro qul! tudo se fa1;:am pctiçóes, orações ...
por todos os homens, pelos reis, e por todo~ os que
estão na sublimidade ... Porque isto é coisa boa
e bem al'.ccita cm prcscnçu do Salvador nosso Deus
que quer que todos os homens se sa!JJem e venham
no conhecimento da verdade eh:. »
N'cstc texto S. Paulo supplica que se façam
orações por lodos, porque Chris10 deu a si mesmo
como redcmpção por todos, e por isso tambcm se
tracta do homem cahido ; mas vê-se do contexto
que a palavra todos Jbrm;a tamhcm os i11jieis, porque no versículo segundo se tracta dos reis e dos
magistrados lfaquellc tempo que ainda eram in··
fieis.
Por outro lado lrada-sL~ (vcrsiculo IV"1d'aqudlcs que nc(cssitam de d1cgar ao (onhccimcn\t) da
Ycrdadc, c por isso mesmo dos inticis. Finalmente a
rasão porque Deus 1..1uer 1..JllL' todos se salvem é a
seguinte: "l I m s• i Deus e mediador de Deus e clos
homens, o homem< :hristo .Jesus: 4uc deu a si mesmo
em redempçãn por lodos» 1 (~-6); mas Deus é Deus de
todos, Christo é cgualmcntc mediador de tcdos, e
deu-se a si mesmo cm rcdcmpyáo por todos ; logo
ninguem fica excluido Ja vontade salvadora de

Deus :t.
vatore nostro Dco, ')ui om11es homines n1lt s.:ilvua tit•ri. t::C aJ ,1.,11itio11em ~·eritatü vcnire ct.:: . / Tim . li, 1 . ,; .
•
r.
1 Cnus cnim Dc:us, unus ct mcdiator lJci Ct hominum
ho·
mo Christus .Jesus, q ui dcdit rede111ptio11e111 st:mecipsum pro ~mnr

bus.

2 Contra esta interprcta~ão oppóc-se a auctoridade de S.
Agostinho, o qual repete outra interpretação triplice das palavras
deS . Paulo : (a) Todos os que se salvam, só por Deus se salvam;
(b.I Deus quer que se _s;1lvem alguns de todo o genero de homens;
(e) Deus faz que que1rnmos que todo!> os homens se sakem. Primeiro que tudo notamus que esta ulrima intorprctação não se oppõe á nossa; porque Deus pela sua graça, não póde causar cm
todos o d~sej.o de se sa~vare_m. Notmn_os primeiro qut! tudo que
esta pmn~1ra mtcrprct;1~:1<1 nao se oppoc a nossa, se tlm tal <lese-
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I32. (d) A sentença de Christo no juízo ultimo
suppõc manifestamente que os reprobos não hãode ser condcmnados senão cm rasão das suas obras
más, mas não por bcncplacito de Deus, ou em rasão do peccado original, pois Jesus Christo lhes fallará assim 1: ccApartal!-vos, malditos, para o fogo
eterno, pois tive fome e não me déstes de comer))
etc.; ma~ a unica causa aqui assignalada para a
sua reprovação é o dcsprcso das boas obras; logo
não são reprovados scnüo por um tal despreso previsto.
133 . (8) ]/·adicção.
(8) O C. Arausicmw //~5:.?~J)solemnernente confirmado por Bonifacio II, traz estas palavras: «Que
alguns, porém, foram predestinados para o mal pelo poder divino, não sú o não cremos, mas tambem, se ha quem queira crêr um mal tamanho,
com toda a detestação lhes dizemos anathema » !_
Do mesmo modo na Epistola do Cone. Arelatense,
realisado cerca do a11110 4i 5, lê-se: ccAnathema ao
jo não forconsentaneo com a sua \ontade. Deve além d'isso, advertir-se que o S. Doutor n'outro logar (v. g. de Spiritu et lit. e.
33, n. -'8; Je_ Catech. rudibus, n 52 ; contra Julian, l. VI, 8,' 14,
24 etc.) ensma abertamente que Deus quer a salvacão de todos
de "'!~m~irn que S. Prosf'.c'r'?,_ seu discipulo tiel, repêl!e como ca~
~umm.a mepta u _accus~ç:~o !cita po~ alguns c?ntra S. Agostinho,
isto e, que seguira opmrno contraria . .. (Object. vinc. e. 1, 2).
Por tanto, S. Prospero quando parc..:c negar que Deus quer que
todos os homem se salvcm, cntcndc as palavras do S. Doutor 11ão
..:amo a vontade de Deus a11tecedente que se estende a todos mas
de vontade com;eguinte que se limita áquelles que hão-de perseverar até ao fim . Cf. Hurter, de Deo, n. 118-121; Faure m Enchirid. S. August., e. 1 o3.
'
t
Disccdite a me malcdictl in igncm aeternum ... escrivi
enim .;t no_n dedistis mihi manduca;e_. ;,'vlatt. XXV, 41 e se&.
- Al1quos vero ad malum d1vma potestate praedesunatos
esse, non solum. non crcdimus, sed etiam, si sunt, qui tantum ma·
!um credere velmt, .::um onmi dctest11tionc illis anathema dicimus.

Cf.

D~wrilzg, n. 170.

que disser que Christo não morreu por todos, nem
quer que todos se salvem>i 1•
(b) Entre os Padres,.~ nenhum dos gregos negou esta tbese, segundo a confissão dos proprios adversarios,
e nem mesmo nenhum dos Latinos ate ao tempo de S.
Agostinho, mas pelo contrario todos, quando se lhes offerece occasião, atlirmam clarissimamente que Deus, em
rasão da sua bondade, quer sinceramente a salvação
de todos, e nem ha outra rasão d' alguns serem condemnados sc11fín os se11s pl.'.cc1dos, que nunca foram expiados.
Como porém os l'r0k .-.tanlcs e Janscni'.>ta::, dama111
que S. Agostinho neg:1 que Deus quer a salvaç<lo de
todos, colhemos alguns trechos das suas obras : no
livro /),1 <:atltecl1. rudibus, lJUC esacvcu (a ...Joo), sendo
já bispu ha cinco ;mnos, depois Jc ter abandonado o cr
ro dos Semipclagiunos, di?: 11Üc rnja ruína, isto é, das
penas sempiternas, querendo Deus misericordioso livrar
os homens, se 11.io forem inimigos de si pnp1·ios e 11c.fo
resistirem â misericordi..z do seu Crcadc1r, mandou o seu
lTnigenito» 3 (e. -.ili . n. ~'.!).
Nem falia com menos clareza na obra de Sph·itu et
J_i/le1·â (a. i • :!): "Pois Deus quer que todos os home11s
se sah•em e venham ao conhecimento da verdade ; mas
não de rnodo que lhes tire o livre arbítrio pelo qual, segundo o bom ou mau uso que d'clle fizerem, são justissimamcntc julgados»•. (L. 33~ n. :iH). Outras palavras
semelhantes se encontram n'outras obra:-: do Santo Doutor.
Por tanto se ha alguns lagares duvidosos, devem
c:-:plicar-sc por outros mnis claros; nem I.'. para admirnr
1 Anathcma illi qui dix.:rit c1uod Christus nun pro omnibus
mortuus, est, ncc omnes homines salvos esse velit.
2
Patrum testimonia collecta hahcs apud Pet,wium, de Dco,
l, X,.:. +-5; de Incarn. L xm, .: . 1-1+: P11SS•lgli.1, [lc partition.:
divinac voluntatis, Romac, 1851 ; brevim apud Fra111efi11, (th.
L-LIH, de A11gusti11is, de Dco, th . XXXVII-XXXVIJI.
, í A quo interitu, hoc hest pll!nis sempiternis, Deus mi~cri
cors volens homines liberare, si sibi i_psi 11011 sint inimici, et 11011
resistant m1sericordiil! Creatoris sui, m1sit, Unigenitum suum.
~ Vult autem Deus omnes homines salvos fieri et in agnitionem veritatis venire; .non sic tamen ut eis adimat Íibcrnm arbitrium,
quo l'el bcne vcl mate utentes, justissime judicantnr.
Thcologia Dogmatirn--Vol. ).u
11'
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uc ~. Asostinhu pareça algumas vezes negar a nossa
p01s escreveu contra os Pelagianos que negayam
a predestinação, cnsi.nando que Deus não quer mais a

~esc :

s:ilvação dos prcdcstmados do que a dos reprobos; e
refutando estes erros cllc mesmo emprega palavras que
Jc\·cm modificar-se pelo contexto e por outros logares 7.
1 34.

(C) Rasáo theologica.

·.
(8) Primeiro que tudo, cons.t~ que o systema d~s
supralapsarios se opp6cm marnfestar:nente aos attnbutos divinos: á bondade, sendo coisa cruel entregar algumas acaturas ao.s eternos sup~licios, a.ntcs d'algum peccado previsto: nem se d\ga que isto póde fazer-se pura manifestar a justiça de Deus;
porque o dccn~tar ab eterno a repr~vaçã~ de alguem
antes de previstos os seus dcm~ruos, e antes ?m
acto de injustiça, não podendo mnguer:i ser pum~o
sem ser réo; á sabedoria porque o legislador sab10
não tem intenção de impôr penas senão quando são
necessarias para punir o peccado; á san.tidade, porque Deus, predestinando alguns para o i~ferno, deve predestinai-os para o pcccado, . e a_ss1m se torna
auctor do peccado; finalmcn te, .á 1ust1ça, po~ quanto, apesar de Deus não ser obrigado a destinar as
creaturas para um fim sobrenatural, se d_e facto lhes
assigna um Dm sobrenatural, deve a s1 mes~o ?
fornecer-lhes os meios sobrenaturacs para attmg1r
este fim.
1 3 S . (•) Argumentos semelhantes militam ~am
bem contra os infralapsarios. Porque Deus, ainda
mesmo depois da quéda, apresenta-se nas Sagradas Letras, como Pac bom e providente, que cuida com sabedoria de todos os homens, a todos ama
e só com rclutancia, cm rasáo dos seus graves petcados, os pune com penas; mas se, depois do pecAd t:usiorem mentis ~. Augustiui cxposionem vide Peta..
1•iu111, liv . X, e. 7 e scg.; Fr,mi':li11, th. S1·h.
1

..:ado original, Deus não i~tenta senão salvar alguns
da massa da iniquidade, onde está o sua sabedoria'!
Por um lado, os homens permanecem destinados
para um fim sobrenatural, e por outro lado, cm rasão da culpa não pessoal mas da sua cabeça, são
incapazes de conseguir este fim ; onde está a sua
bondade? por quanto, pod~ndo facilmente preparar
os meios nccessarios para a salvação, e tendo, de
facto, instituído o meio da rcdempçáo, que ex se pódc aproveitar a todos, positiva e directamente recusa a muitos este meio; onde está o seu amor?
pois quem ama quer fazer bem; e com effeito Deus,
n'esta hypothesc, ama na verdade alguns, escolhendo-os, porém tem odio a outros, e sem alguma
culpa sua, entregando-os, antes de prev~s~a a quéJa pessoal, a eternos e horrorosos supphc1os ! Concluamos, pois, com o Psalmista: <<Assim como o
Pac se compadece dos seus fühos, o Senhor se compadeceu dos que o temem; porque cllc conheceu o
barro de que somos feitos, porque se recordou que
somos pó" 1.
·
1 36. 3." Resoh•em-se aJ dijficufdades.
(A) Os Calvinistas e Jansenistas argumentam
principalmente da Ep. ad Rom. ':!, onde S. Paulo,
explicando a rasáo porque muitos Judeus recu~a
ram crêr cm Christo, ao passo que muitos gentios
haviam de entrar na Egreja, entre outras coisas diz
o seguinte: «Porquanto, não tendo ainda nascido ou
não tendo feito algum bem ou mal, não pelas obras,
mas por quem o i.:hamou, lhe foi dicto : que o maior
sirva ao menor, como foi escripto : amei a Jacob,
mas tive odio a Esau ... ; portanto não é de quem
· 1 ·QuomÕdo miseretur pater filiorum, misertus cst Dominus
timcntibus se;. quonia".1 ipse cognovit figmentum nostrum, recor·
c.latus est quomam pulv1ssumus. Ps. Cll, 14 .
?

RO"'-

rx,

t>-33.
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quer nem de 4ucm ..:orrc, mas de Deus que se compadece, logo compadece-se de quem quer e endurece a quc.m quer ... Porventura, o oleiro não tem
poder de fazer da mesma massa do lódo um vaso
para honra e outro rara contumclia Jl>i'
r.37. Resp. (&) Dcv~ p:imciro que tudo notar-se,
que S. Paulo clarn e d1st111ctamentc cnsinCJ n'outro
Jogar que Deus quer que todos os homens se salvem, que Christo morrera por todos, ainda mesmo por aquelles que pod<.:m perecer, como se evidencia ~a mesma these :_ mio consentem, por tanto, as leis da. hcrmencutKa que o cap . IX se expo~~a de manem.t '-)llc contraríc a dita doutrina, prinupal~1entc se d~l m_csmo texto_ poder colligir-se
uma mtcrprcla\uo d1 versa e mais clara ; mas assim
acont~ce. Porquanto do contexto e de todo o thcor
d~ Epistola, se _vê c~aramcntc que. S . Paulo falia ,
nao .da ?..rcdcstmaçao para ·~ g.lona, mas da' pred:stmaçao ~::tra a graça, pnn1.:1palmentl! da i•ocaçao i:ara a je, e toda a sua argumentação vae cn~a.m1~hada a dcmon~trar que a vocação para a fé
e mt~1ramcntc grat111la: o que todos os catholicos
de boamente concedem. Alem d'isto, n'este capitulo ~o~o, explica o modo porque Israel se tornou
de!ectivel na fo por culpa sua, a saber, porque scgmu as obras lcgacs e rnío a fé, (3o-331 e adJuz
alg~1!s exemplos para mostn.ir, ljllC Deu~ não obrüra m1~stamentc, rcgcitando os Israelitas: que nimiarncn~e confiavam na .-; ohras lcgacs. e Lha mando os
gcnt10~ para a te.
··- - .- _Lum- enim nonJ~m na11 tu1s~cnt, aut ah-tuid boni egissent

E na verdade, todas estas coisas não se opp6cm
á thcse catholica, tendo Deus otferecido o dom da
fé, quer aos Israelitas quer aos Gentios, e não o tendo os primeiros perdido senão por culpa propria.
1 38. ())Exponhamos os logarcs mais difficeis: •
"Amei a Jacoh e nborreci a Esau" ( r 3); o sentido

t'.· : Amei a Jacob L' :i sua gcracão, e dotei-«)<; com
n)uitos ben s WtTe11<h'. mas oJici a Esau e ú sua
desccndcncia, istu '-; : amei-o menos e tiz-lhe bcneficios menores, L' assim .->L' explica n que ~e tinha
dicto 110 ' . 1 '.2 : ,,po rque o maior servirá a<) menor,, ~- Esta comparação mostra, na Ycr<lade, que
Deus, ainda mesmo na urdem sobrenatural, não
ama cgualmcntc a todos os homens, mas confere
a uns mawrcs gra~as e a outros menores ; mas
d'aqui não pode colligir-se que alguns homens são
privados de toda a grn'r'.a e de todos os meios de
se salvarem.
(C) Accrcsccnta-sc : «'.\ião é de quem quer nem de
quem corre, mas de Deus que se compadece» 3 ( 18) :
o sentido d'cstas palavras é que a graça de Dc~1s
não depende das obras naturacs ou lcgacs, mas da
misericordia de Deus, sendo gratuitamente concedid~, ~1 e a todos, como se prova n'outro logar, e
t

J;~cot>

dilcxi, E sau autcm odio habui . Cf. C(w/u;r, ob. cít.

t. 1, I'· 120 e scg.

~ Quia major scrviet min ori. Isto mesmo admittem-no hoje optim os ex egeta s pro tc'i.t antes: e. A cleiçiío ahsoluta de Jacob
(11mor p a ~a .: om Jaeob , od10 a Esau) é a eleição s im ples d'um de
prefcr cn-:101 '.'º outro, p<i ra s e _torn ar ~a~eça d 'uma estirpe escolhida e se r ennquec1do l" O tn ma tores pnnleg1o s : o que de modo nenhum se refere á s;ilv aç iio e1ern11 . i'\o texto original, a que S . Paulo ~ollu<le , Esau é svnonimo de Edomu. (Gore, StuJia hihlica , Ili
p. ·+4, apud 17ie Inienu1t . Cl"it1c.1/ Commentmy, Romans hv St.211~
dal', l'<ew-York, t~Q5, p. 24;.)
' ·
• · 3 '.'lon volentis, neque currentis, .• ed miserentis cst üei.
. '~ Isto mesmo c.once~em-no hoje os i;iodernos pr~test~ntes,
pois lc-sc na obra acima c1tad:1, p. 2)4: nS. Paulo ensma a man~ira de principio que. a ~raça de 1?eus só nasce da sua vontade,
n;rn cmquanto Deus d1strtbue mdehherndamenttt os seus dons, mas

aut. malt . . . non ex openhu s, sed ex \'Ocance dictum esc e 1· ·
·.
maior
s er~tc
· t n.lt~on,
·
· s1cur
·
·
qu1.1
.
scnpntm
csc : Jacob dilexi, Esau •autem
od10 h~bu1 ... 1g1t~r non vol~nlls, ncquc currcntis, sed miserentis
est Der· . . ergo cuius vult m1scr~1ur, et quem \'U]t indurat . .. An
non hab~t P?tcstatcm figulu.s luu ex ~ tUcm mansà foc ere aliud
qmdem ias tn honon:m, aliud 1·cro ln c0ntum(·liam

r
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L'.OlldUe: u1.:ompade~·c-St~ de quem quer e endurece
a quem quer>) q 18), isto é, permitte que se endure<;a, negando graça ulterior e mais abundante como acima (n. 97) o prov<lmos.
(t) Quanto á comparação do oleiro (2 1), pode
explicar-se assim: Assim como o oleiro nada deve á massa do lôdo e d'ellfl dispõe a seu bell'prazer, assim Deus não deve nenhuma graça sobrenatural á massa de gencro humano; logo sem injustiça alguma pode l'.Om:cJcr mais a um e menos
a outro; portanto d'estas l.'.omparações nada pode
concluir-se a respeito da nossa thcse ; e por outro
lado, o Apostolo n'cste rnpitulo e no seguinte escreve algumas coisas que antes a confirmam, v.
gr.: «Üs quaes chamou, e não só dos Judeus mas
tambcm dos Gentio<>. . Porquanto não ha distincçáo de Judeu e de <irq~n, porque todos teem o
mesmo Senhor, rico para com tudos os que o invocam ... estive por tods-> o dia com os braços estendidos para o rovo que não cria e qne contradizia •l. ~ E na verdade tndas estas coisas provam
que Deus é bom e misericordioso para todos, até
mesmo para aquellcs que resistem ü sua graça.
13q. (8'1 Tambcm objcl..'.tam as palavras de
Christ~: « Éu roguei por cllcs e não rogo pelo
mundo»l; mas sem fundamento, por isso quê do fat:to de Deus não ter orado d'csta vez pelo mundo,
não se segue, de modo nenhum, que nunca orara

por cite, principalmente quando depois accrcscentara: «porém cu não s<'> rogo por cllcs, mas lambem por aqucllcs que hão de crêr, pela sua palavra, cm mim ... para que o mundo aêa que foste tu que me enviastci> i (20); d'ondÇ_je colligc que
orara pelo mundo, não emquanto é mau, mas para receber a fé que conduz ü salvação.
140. (C) Tarnhcm se objectam estas palavras
do Senhor : u Este é o meu sangue do Novo Testamento, que scní derramado por nmitos para remissão dos pcccados" ; 2 Jogo não é por todos.
Resp. A palavra muitos significa algumas vezes
grande multidão e algumas vezes significa todos,
como se colligc Ja Ep. aos Rom. 3, onde S. Paulo,
foliando do pcccado original e da rcdempcão, diz:
••Assim como relo pclTado de um sô, incorreram
todos na ...:ondcmna~áo. . . assim como pelad csobcdicncia d'um si'> homem, foram muitos feitos peccadorcsn ·~ : d'onde se vê que muitos e todos tornam-se no mesmo sentido; a rasão é porque n'cste caso todos era certamente muitos.
Por tanto, o sentido d'este vocabulo deve determinar-se pelo contexto e pelos logares paralellos: e na verdade, cm muitos outros logares se diz
que Christo derramara o seu sangue por todos, como consta da thcse .
As difficuldades tiradas do modo porque podem salvar-se os inficis ou infantes que morrem

cniqli;1n1() - li'c~ta dist1~buição, _qlle ~e faz scn~ nenhum meri(0 nosso, elle mesmo nao é mov1,lo por <Hltrn rasao ou por alf:um

t Non pro eis autcm rogo tantum, sed et pro eis qui credi·
turi s~n~ ~er verhum corurn in me ... ut credat mund11s quia tu
me m1s1st1.
2 Hk est sanguis meus novi Testarnenti, qui pro m11ltis effundetur in remissionem peccatorum. Matt. XXVI, 28.

merito nosso• . (flmrmond.)
.
1 Cujus vult miscrctur, et quem vult mdur:it.
.
2 Quos et voc.avit nos .nr?n sol um ex .Ju<lae1s, s.ed et1a~ ex
Gentibus ... Non emm est d1stmct10 .ludae1 et Graec1; nam ide~
Dominus omni11m, di ves in 011111es qui Ín\·ocant ili um . . . tot? d1e
expandi manus meas ad populum non credcntem, et contrad1centem. Rom. IX, 24; X, 12, 21.
:1 E~o pro eis ro~o, non pro mundo roi;o . .!011. XVH, 9·

l

Rom. V, 18-Q.

Sicut per unlus delictum in omnes homines in .: <1n.J"mnationem , .. SÍ.:Ut r<:r i11ohcrlienti11m llllÍH<; hominÍ~ }'<.'C.:;atorrs ("OJl\ ·
tituti sunt multi.
4
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antes de puJercm ser haptisados, resolvem-se no
Tr. da Graca
, (n.º" 88, q 1.).
'.

~

II. Systhema doa theologos sobre a predestinaçào
14 r. Estadu da q1h·slãu. Primeiro que tudo devesaber-se em que todos os theologos catholicos estão de
accordo:
(a) A predestinação para a primeira graça actual faz se antes d;1 previs:ío dl' todn o rnerito, não podendo merecer-se por modo nenhum.
(b) A pre<lestinaçiíu para " ultima graça actual ou
para a perseverança final, n;ío câe sob o merito de con,figno ; controverte-se porém se de sob o merito de
congruo. A predcstinaç;fo tomada adguadamente, emquanto abraça toJa a serie das graças desde a primeira graça <Ht ú gloria, ~ grat11ita, l' por isso mesmo se
foz antes de previstos c s rnerit11s ~ porque a ordem natural supéra ª" forças e :1s cx igcncias da natureza, e o
destino a ella é inteiramente indevido.
Tracta-se, por tanto, da predestinação para gloria
precisamente tornada. Agui tambcm todos estão de accordo que a gloria iu femp"1·t• CHI cm ordem de execução, é conferida cm rasiio dos mcrilOs; mas a questão
versa sobre se Deus tenha decretado ab ete1'110 dar a
gloria aos eleitos cm rasão cios seus meritos naturaes
previstos, ou independentemente d'ellcs. Sobre este ponto excogitaram-se dois systhem;1s.
q:!. 1. '' Os Afolimsl<1s e muitos outros theologos,
como S. Frm1cisco de S ..1/lcs. Tur11el_r, Trasseu seguem
que a predcstinaç;ío dos ad uh os para a gloria é post
praeJJisa mL·1·ita, t e coordenam d'este modo os decretos :
ta.) Deus ciucr, ;1i11J::1 mesmo supposto o peccado original, com vontade antc.:cdente, sincera e verdadei 0

i
Vi: esr1.: :.ffgL1n11:11to ,·Ili Bt'úlll••. Ji.! D1:0, e. 14, q. 4; Les siu 111_. Opusc. de Praedestinationc• <!I Rcprob.; Frmqelin, th. 59-Go;
de Aug11stini.1-, th ..p e sei:.~. ; P,·~· <"11, 11. :>S:l c :;eg.; H11rter , 12i:l .::
~eg. : apresentarnns uma hr<:!vc wnop sc d'este auctor.

tos divinos :

ra, que todos os homens se ~a!vem e lhes prepara m:ios
remotos e proximamente sul~c1cntes. para a salvaçao ;
(b) Por predilccção especi<~l. destm~ pa~a algu!ls graças, nas guaes prev~, com aux1l10 da sc1encw media, que
clles hão de consentir ;
(e) Prevê com a sciencia da visão, que elles h~o-dc
obrar bem e morrer cm estado de graça, e, depois de
previstos os seus mcritos, predestina-os para a gloria ;
(d) Prevê egu~lmentc q~c alguns hão-de m?rrer cm
peccado, e, depois de previstos os seu~ demernos. condcmna -os an inferno. Argumentam assim :
q3. !.A) Christo no ultimo juizo ~irü a~s eleitos:
,, Vinde bemdictos de meu Pae ; possui o remo que vos
está pr~parado desde a creação do mundo,. ~ois ti~e
fome e déste-me de comer. etc.» t ; mas este 1u1zo seria
uma simples licçfio, se Deus, independentemente dos !11critos. destinasse os eleitos ü gloria. Nem vale o dizer
gue àqui se tr~cta sú1~1entc
c:rdem da e~ecu ç~o i porquanto o premio dos 1ustos att1:1bue-se aos mer1tos, assim como a pena dos .m.aus se imputa. aos se~s dcmcritos ; mas nmguem d1ra que a pena fora ~estmada aos
reprobos antes de previstos os seus demerJtos; logo.
q+. (8) Augmenta a forç a do argumento, se os ditos testemunhos se confrontarem com aguei les nos quaes
se apresenta a vida eterna como corôa, que se não d;i
sem combate legitimo, como 1·ecompensa que se dá aos
mcritos, assim como o fogo é dado cor'::º pena JU~ta aos
demeritos; 2 e na verdade, aos maus nao se d~stma pen a ames de prtYistos os pcccados; logo.
14~. (C) A ~loria apresenta-se c01_110 ~ependcnt~ Je
nós de rnancira que possamos decalur d ella; por isso
so~os tarnbcm adv1.:rtidos <I usarmos d'ella com grande
diligencia, para que nos. não torn~mos reprobos : <<Exforcae-vo!' cada vez mais por me10 de obras boas para
tornardes certa a vossa vocação e eleição»; 3 mas seria

da

1
Venitc bencdicti Pntrb mci; possidcte p aratum 1·obis rc15num a .:onstitutionc n~u~di . Esttrivi enim et Jedistis mihi man ducare et.:. ;"\fatr. XX'· ,-';!- e seg.
,
.
2
/ <:nr. IX, 24; Il 7 irn . IV, 7; I (..or. Jll, X; Xom . li, ' .
.
1
Map;is satagitc 111 per bon:i opern cerram vesrrnm vocauo11 .; m fociatis . TT. P1•fr. 1, 111 .
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inutil uma tal diligencia, se a gloria fosse destinada infallivelmente antes da previsão dos meritos ; logo.
146. (0) Vem aqui a proposito as palavras de S.
Paulo : 1 «Os ciue elle conheceu na sua presciencia tambem os predestmoun; sobre as quaes palavras escreveu
S. Ambrosio : :t a Não predestinou antes conhecer pela
sua presciencia, mas predestinou premios áquelle cujos
meritos conheceu com prcsciencia».
147. (E) Se se admittir a opinião opposta, as exhortações perdem a sua força, e levam ao torpor e ao desleixo da salvação, pois qualquer pode argumentar assim : ou sou predestinado ou não : no primeiro caso,
faça o que fizer, serei salvo; no segundo, por mais que
faça, não me salvarei ; por isso viverei a meu bell'prazer.
148. 2." Os Tlwmisti.1s, Auµ-usli11ia11os e Co11gruistas, e muitos outros, como os Sa/111.:mtice11ses, não poucos Scotislas etc. seguem que a predestinação á gloria
se faz an/e p,.ae1•isa me1·ita, posto que a reprovação positiva acompanhe a previsfü> Jos mcritos. 3 Os Thomistas costumam ordenar assim os divinos decretos:
(a) Deus por vontade amcccdcntc, verdadeira e sincera, ordena todas as crcaturas racionaes para a eterna
felicidade, ainda mesmo supposto o peccado original, e
lhes prepara graça verdadeiramente sufficiente;
(bl prevendo porem nos seus decretos, que ellas não
hão-de fazer bom uso dos meios sufficientes, escolhe
umas de preferenci.1 a outras, que quer salvar com um
decreto absoluto e efficaz ;
(e) prepara-lhes ~raças efticazes para obrarem bem e
salvarem-se ;
(d) prevendo, nos seus decretos, que os eleitos hãode fazer obras boas, e que hão-Je perseverar até ao
fim, decreta conferir-lhes a gloria como recompensa;

te) prevendu, porém, egualmcnte nos seus decretos,
que 'outros hão-de morrer em estado de p~ccado mo~tal,
destina-os ás penas eternas. Os Co11g,.,1tstas compoem
quas1 do mesmo modo a ordem dos decretos, m':s. com
esta excepção, que Deus conhece os futur~s cond1~1on~
dos não nos seus decretos, mas por meto da sc1e11c1a
' Argumentam nss1m:
.
media.
1 . (A) O ApoS!olo cscrcye estas palavras a r,es49
peito da predestmaçao: 1. "!\~sim como nos elegeu n ellc mesmo antes da const1tu1çao do mundo pai·a que fossemos santos_ .. o qual nos predestinou para a adopção
de filhos, segundo o proposito da ,sua yontadc;,, pa_ra lo~
var a gloria da sua graça ... l) D aqui se vc, diz Billum·t ., l. c.,
.
(e.l que Deus nos escolh~ra, não po~quc hav1amos de
ser sántos, ou porque prcvm que hnviamos de ser santos, mas pat·a que fossemos santos ;
.
(b) que nos elegera scg~n<lo o propos1to da sua vontade, isto é, v~ntade gratu1t11 par~ recommend~r a s~a
graca ; e por isso, a nosso respe!t~, porque nao havia
em 'nós motivo nenhum de tal cle1çao.
150 • (81 Mas muito mais illustres que os outros, I! o
testemunho do mesmo Apostolo ad Ro1'!., c.: 8, 9 e .11,
onde tractanJo ex professo da predestmaçao g~atu1ta,
explica-a _e p1·u1•.i-a e dt'.fi·11dl'-•l contra os que a impugnam : dcp11e-a :
.
.
(a) decreto (p1·opv~1t!1m) de Deus,_ 2 de~reto segundo a
ef eiúio de Deus, 3 e/e1çao da graç~, isto _e, gratuita, po;quanto, corno accres~cnta: «se !sto _foa, por gra~a, na~
foi jü pe1'1s obras: ahás 3 graça Já nao e graç~·; explica os seus varios dotes, que ao~ que assim sao chamados todas as coisas cooperam p<1ra bem: «Or8: nós sabemos que para os que amam a Deus todas as coisas lhes
contribuem para seu bem, <\quelles que segundo o seu

Quos praescivit, hos ct praedesiinavit. Rom, VIII, 3o.
Non ante pracdestinavit quam praescivit, sed quorum merita pracscivit, eorum praemia praedestinavit. De Fide, J. 5, e. 6,
n. 82.
3 Cf. Ah•are;, de Auxiliis, disp. 37; Go11et, de Voluntate Dei,
disp. 5; Salmanticenses, de Praedcstinat. disp. 1X; Goudin, de Provide ntiâ, q . li ; Bi/luart de Deo, diss. IX, a. 4; Bellanninus, de
Grat. et lib., l. ll, e. 10, 15; Su,1rer. de Auxiliis lib. 3. de Praedest.
e. 8 .

- ---- Elcsit nos in ipso_ ancc ~rnndi c~nstituti~nem, ut essemus
sancti . . . qu 1 pracdcs.tinavlt ~os in adopt1o~em fih~rum, secundum
propositum voluntaus suae, m laudem glor1ae gratiae suae. Ephes.
I, 4 e seg.
2 Rom. VIII, 28.
3 Rom. IX, 11.
.
~ Si gratia
n_on ex orenhus : alioquin gratia jam non
cst ~ratia . Rnm. XI, 5-h.
· --

1

-

i

1

iam
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inutil uma tal diligencia, se a gloria fosse destinada infallivelmente antes da previsão dos meritos; logo.
146. (OJ Vem aqUl aproposito as palavras de S.
Paulo : t «Os que ellc conheceu na sua presciencia tambem os predestmOLu; sobre as quaes palavras escreveu
S. Ambrosio : x a Não predestinou antes conhecer pela
sua presciencia, mas predestinou premios áquelle cujos
meritos conheceu com presciencia».
147. (E) Se se admittir a opinião opposta, as exhortações perdem a sua força, e levam ao torpor e ao desleixo da s:ilvação, pois l(Ualqucr pode argumentar assim : ou sou predestinado ou niio : no primeiro caso,
faça o que fizer, serei salvo; no segundo, por mais que
faça, não me salvarei ; por isso viverei a meu bell'prazer.
148. :.?." Os Tlwmisl<ls, AuKustim"a11os e Co11gruistas, e muitos outros, como os s,1/ma11tice11ses, não poucos Scotislas etc. seguem que a predestinação á gloria
se faz mtlt! pr.urisa me1·it.1, posto l!lle a reprovação p~
sitiva acompanhe a previsão Jos meritos. 3 Os Thomzs/as costumam ordenar assim os divinos decretos:
(a) Deus por vontade antecedente, verdadeira e sincera, orJcna tod;Js as crcaturas racionaes para a eterna
felicidade, ainda mesmo supposto o peccado original, e
lhes prepara graça verdadeiramente sufficiente;
(bJ prevendo porem nos seus decretos, que ellas não
hão-de fazer bom uso dos meios sufficientes, escolhe
umas de prcfercnci:1 a outras, que quer salvar com um
decreto absoluto e etlicaz ;
(e) preparei-! hcs graças clficazcs para obrarem bem e
salvarem-se ;
(d) prevendo, nos seus decretos, que os eleitos hãodc fazer obras boas, e que hão-de perseverar até ao
fim, decreta conferir-lhes a gloria como recompensa;

(e) prevendo, porém, egualmcnte nos seus decretos,
que outros hão-de morrer cm estado de pcccado mortal,
destina-os ás penas eternas. Os Co11gruistas compõem
quas1 do mesmo modo a ordem dos decretos, ma.s .com
esta cxcepção, que Deus conhece os futur~s cond1~1on~
dos, não nos seus decretos, mas por meto da sc1mc1a
media. Argumentam assim :
149. (A) O Apos;oln cscrcye estas palavras a r,espeito da preJestmaçao: t. "~~sim como nos elegeu n elle mesmo antes da const1tu1çao do mundo para que fos semos santos .. . o qual nos predestinou para a adopção
de filhos, segundo o proposito da sua vontade, para louvar a gloria da sua graça . . . » D' aqui se vê, diz BilJuar·t ., 1. e.,
(aj que Deus nos cscolh~ra~ não po.rque haviamos de
ser santos, ou porque prevm que havia mos de ser santos, mas pa1·a que fossemos santos;
.
(b) que nos elegera scgi:ndo o propos1to da sua vontade, isto é, v~ntadc gratuita par~ recommcnd~r a s~a
graça ; e por isso : a nosso respe!l~, porque nao havia
cm nós motivo nenhum de tal ele1çao.
1 :io. (8) Mas muito mais illustres que os outros, é o
testemunho do mesmo Apostolo ad Rom., c. 8, 9 e .1 1,
onde tractanJo ex professo da predestinação g~atmta,
explica-a e pro1•,h1 e d(:f'end('-,t concra os que a impugnam : de.fine-a :
.

Quos pracscivit, hos cc pracdcsiinavit. Rom, VIII, 3o.
Non ante prat:destin:wit quam praesci\'it, sed quorum merita pracscivit, corum prnerni11 prucdestinavit. De Fide, !. 5, e. 6,
n. 82.
3 Cf. Alvaref, ele Auxiliis, disp. 37; Gonet, de Voluntate Dei,
disp. 5; Sa/manticenses, <le Praedcstinat. disp. 1X; Goudin, de Provi de ntiâ, q. II ; Bil/11art de Deo, diss. IX, a. 4; Bellarminus, de
Grat. ct lib . , 1. li, e. 10, 15; S11arer. de Auxiliis lib. 3. de Praedest.
;

i

e. 8.

(1)

deCJ"elo (propositum) de Deus, t dect·eto segundo a

e/ eic.io de Deus, 3 eleiçâo da graça, isto é, gratuita, porquanto, como accres~~nta: ásc !sto ~foi, por graça, nã?
foi jü pelas ob!·as : ahas a graça Já nao t: graç~»i 4 exph·
ca os seus varias dotes, que ao~ que assim sao chamados todas as coisas cooperam para bem: 1Üra nós sabemos que para os que amam a Deus todas as coisas lhes
contribuem para seu bem, áquelles que segundo o seu
--

·-·--

- ··

----

Elef;it nos in .ips~ ante !1rnndi c?nstituti~nem, 11t essemus
sancti ... qu1 pracdes_unav1t ~os m adopt10~em fih~rum, secundum
propositum voluntatls suae, m laudem gloriae grauae suae. Ephes.
J, 4 e seg.
:
2 Rom. VIII, 28.
3
Rom. IX, 11.
.
1 Si gratia jam non ex oreribu;;: alioquin gratia jam non
cst ~rntia . Rom. XJ, 5-C..
1
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decreto são chamados Sancosn; 1 declara que de tal decseto fluc a vocação el~caz, a justificação e a glorificaçao: ''.Ao~ que predestinou, .cha.mou-os; e os que chamou, 1usttficou-os; e os que 1usttficou, tambem os glorificou u; 2
(b). pcrgu_ntando d~p~is a razão porque tão poucos
I_sracl1tas. creem cm ( .hnsto, responde que nem todos
toram .cfl1caz11:icntc pr«s~cstinados, mas que alguns fo .
r~m so cscolh1dos grat111t:irneme por Deus de preferen cia aos outros; e esclarece com varios exemplos esta
cli!ição gratuita; :1
. (CL resolve_ final.mente _as objecções ~ontra a predes tu~aç~o. gratuita, a .maneira dos Thom1stas, quer pelo
prmc1p10_~eral : «() homem, q11em és. tu que respondes
a Deus» r • quer pelo exemplo d11 oleiro que do mesmo
harro prepara um vaso p«ra honra e outro para contu ·
mclia." E na verdade, Ilido isto nada mais é senão a
mcsmissima tlH!S1.' dos · 1.·110111istas: poi~ suppóe que Deus
nos escolhe par;.t a glon :1,_a ben,cplac1to seu, que todos
os bens tfoem d cst;t clc1~·ao, ate mesmo os nossos meritos.
(C) (~ontirm<t - sc ~0!11 esta~ palavras do Apostolo: ti
«Quem e o que ~e d~tlcrença t o que tens tu que não
recebesses?'' p01s n estas palavras a distinccão entre
eleitos e reprobros attrihuc -sc n;ío aos nosso~ meritos
mas a b~n~·fici~> g1:a_tuito de Deus; por isso que se a
nossQ elc1_çao fora le.1t'.1 pos/ praen'sa m!!rÍ!a., poderia
alguem dizt·r: c11 dtllcn·nço-me a mim mesmo, isto .;,
pelos meus meritos.
·
1 :i1. ( D) .Tn:io ~quellc q11i; obn1 prudente e ordenadamcncc, pnme1rn intenta o fim do que os meios; mas
Deus obra prudente e <lrdcn;1J ;1111cnte, e por outro lado
Quoniam diliizentih11 ,; l>e11ni omnia cnoper:mtur in honum,
propnsirn111 1·oc"11 sancti. R.om . VIII, 28 .
~ Quos pracd c stina\'it, lvis <.:! vo,·avit · ct quos vocavit hos
l!t justiflcavic; 4uos amem jus11lkavit, illos 'ct glorificavit.
\'Ili . 3o.
..

.•

Ih l]lll sec·undum

Rom .

1

Rom. IX,

•

O homo, tu qui, <.: s •1ui r"'l'''nJca ,: lko. R.om. IX,

~

Quis te disccrnit > (l11iJ habes quod non accepisti? I Cor-

;, Ro1n.

IV, 7.

6-1~ .

IX,~ 1.

20.

os mcritos são meios, a gloria é o fim; logo intenta primeiro a gloria do que os meritos.
1 '2. 3." Conclusão. Referidas brevemente estas coisas, cada qual siga a opinião que lhe parecer, visto que
não ha censura nenhuma contra a opinião opposta. Segumio o nosso parecer~ o mysterio da Predestinação é
1mpenctrave!. S. Paulo depois de o expôr nas palavra:-;
que s;ío entendidas de divcr!'ios modos nas diversas escolas, accrês.:enta cMas p alavras que mostrmn clara mente a imbecilidade do n1lsso engenho quando se tracta de resolver questões d'esta ordem: .,Q' altura das
riquezas, d,1 sabedoria e ·da sciencia de Deus '. Quão incumprchcnsin~ is <ío 11s seu s juizus e invcstigaveis os
seus caminhos ! P01s •1ucrn conheceu o sentido' Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro)>~ 1
Duas coisas se colligcm com certeza da Escriptura,
a saber ~ l(llC a nnssa salva~iío está, quer na mão do Senhor, quer na mão do nosso conselho. Deus cum certeza que não faltar;í, mas pelo .:ontrario repartirá comnosco, não só graças sullicientes, mas tambem abundantes,
resta por tanto 1.1ue, por meio das obras boas, tornemos
certa a nossa vocacão e ekicáo.
1 ~3 . 4." Cornl/,Írius. (A)· Disputa-se tambcm a respeito do 111m1ero dos predesli11<1dos: nada de certo pode
estabelecer-se a este respeito:
(a) Que é grande <1 numero dos eleitos, colligc-se
d' estas palavras : "Depois d'isto vi uma grande multi dão que ninguern podia contar, de todas as gentes~ tribus, povos e linguas, que se achavam diante do throno e a vista do Cordeiro•.':!
154. (bl Aíllrma-se commummente, que são menos
os escolhidos do que os reprobos, se se considerar o
~re11ero h11111L?110 1111ive1·sal; porem o texto da Escriptura
~ronde isto se colligc não tem força demonstrativa ; as
palavras c~iío muitos os chamados e poucos os escolhi1
O altitudo divitiarum sapicntiac et scientiae Dei ! Quam
incomprchcnsibilia sunt judicia ejus, et invcstigabiles viae ejus 1
Quis enim cognovit sensum Dommi l Aut qui s ejus consiliarius
fuit? Rom. XI, 33-34.
2
Post hncc v1di turbam magnam, quam dinumcrare nemo
roterat ex omnibus gcntibus, et tribuhus et populis, et ling11is stantcs ante thrnnum ct in conspenu Agni. Apflc. VIII,'}
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analysado 0 con~cxto, significam que mui~h e. até
mes~o todos os Judeus, são chamados á fé. emM . r1~~,
mas ue oucos haviam de entrar na EgreJª· a1s l ficeis qde ~xplicar são estas palavras : ~ En!rae pela porta estreita, pois é
e ~spaçoso o caminho que cllnduz á perdição, e sao mu1tos os que entram _por e e.
Quanto é estreita a porta e apertado o cammho que
conduz ávida, e são poucos os que ~ encontram.».' Pode comtudo dizer-se que Chnsto falia aqut nao
de todo o gcnero hnmano e rara todos os seculos, mas
dos judeus que viviam n' aq_uclle te~po, poucos ~os
uaes ucriam entrar no cnm!nho estre•!º dos ~onse .os
~ dos ~receitas que acima tmha dcscnpto. Uma c_o1da
só é fora de duvida, a saber, que nenhum a~ult<;>, am a
smo entre os inficis, se condemnará senao tiver defc uido ravc e scicntemcntc e por vontade contra as
1·~~ uc c~nhccc e sem perseverar pertinazm~nte!1º seu pectds q ,
fi
Por IS"º diz <iene,. . 3 oNao sao na verca o ate ao m.
·
·
- d 1
dade tantos reprobos cor1:10 vuls.armente .s alh ec ami~
dos. or isso que a Egrc1a tem mnume~os fi . os occu
t
\trespeito dos quacs clla dir;i no ultimo dia: quem
~!'gerou estes filhos, e onde estavam cllcs ?u

dosJ>

1

'·'!}º

1

- --1-~i~ítisunt \'OCati, r:1u.::i vcro clccti. Matt. XXII. 14; cf.
Afa/dorz,1t. et Kl11:zbe11 bmiei-, tn h. loc.
·
rta et s atiosa
:.t Jntrate per angustam portam, quia. lata po . .
P
.·
t uac ducit ad perditionem, ct multi sunt qm mt~ant per
Ha es q
t norta ct arct·1 via cst quae duc1t ad vnam, et
eam. Quam ani-;us a >
'
'
•
pauci sunt qui invcnzunt cam. Matt._Yll, '3• 14; J 0 declamantur;
3 Neque vera tot sunt rep1oh1. .. quot ~u S .
.
dº
ahet innumeros filios occu\tos, de ~u1bus ~psTob 1ce t
1
nam Ecclesla h '
.
·
·h · . . . · · b erantr
eo.
· dº noviºssiºmo · quis venuzt m1 1 zstos, ct 1st1 u 1 ·
,, .
m 1e
·
· .,
· H
• not 2 • L acor"a1d
at scholast. 2 3.p. ss.-CI. 11rter, n. 14), . . . ' .
hé 1
ogComn;.er 1851 RJsultats ,!u Gou\' . divin; Bt!rg;er,SD1cd. t o .
1
• se Jé •· cc .e .as. parare ' bo Elus·
'' · Faber
Crca tor 1 H. Ili , e. 2, onuc
d
veÍ do Êvan~dho se tomara o fundamento do rac1ocm10, de:
b o ~s
1.
- era pequeno mas grande o numero os
vbenamnossqcuoench~~:d~u~c~ªs~lvos . .lcsus Christo compara adsepabra·
·
·
fi na J1 scparan o a oa
-orne
d · bons e dos maus
no dº1a <1e• .l mzo
çao ~~ da zizania. Ora, n' um campo cultivado cut<ladoTme~te,
seme é mais co iosa a zizania do que a hoa semente.
am em
~~~~~tece a com~aração dos p~ixcs bons e ma~s, e qual o ~esc:~
d a quem succcde pescar maior numero de peixes maus. e q
bor .-;i E das dez virgens que foram chamadas para as nup~a~, cinons.tram em casa do esposo. Na parabola dos talentos ois seróco en
.
. • d
d ,, do banquete um s
vos são premiados e um so, .. oo emna o . .-.a
'
é !an~ado fóra.»

1 .;.;. (e) Se se tracta sómente de catholicos, ensina-se
commummente com Suare\, que até mesmo entre os
adultos são mais os escolhidos do que os reprohos, não
obstante a maior parte dos homens r.eccar mortalmente, comtudo resurgcm no sagrado tribunal, e são poucos os que no fim da vida, não se doam sinceramente
dos seus peccados e se recusam a receber os sacr:imentos. 1
156. (d) Se se tracta de todos os ch,-istãos, quer catholicos, quer schismaticos, quer herejes, muitos seguem
que o numero dos condemnados é maior do que o dos
eleitos. Comtudo a apinião contraria parece-nos mais
provavel; porque a terceira parte d' elles morrem antes
de terem auingido o uso da razão, e tendo sido a maior
parte d'ellcs baptisados, salvam-se; além d'isso os que
vivem entre os acatholicos sabem sutlicicntemente que
muitos dos Protestantes e schismaticos estão na boa fé;
podem por tanto, ainda mesmo quando cahiram cm
peccado mortal, reconciliar-se com Deus por meio da
contricção perfeita, e até mesmo se se tracta de schismaticos, pela absolvição que, ao menos i1l articulo m01·tis, será valida, supprindo a Egreja a todos a jurisdicção
n'aquellc instante. Por outro lado Deus não falta nas
coisas necessarias, e por isso no ultimo instante da vida, lhes dispensará graças espcciacs para se poderem
arrepender; logo nada obsta a que possam salvar-se.
Se alguns Padres parece que ensinam o contrario, fa}.
Iam dos herejes fonnaes mas 11ão dos maleriaes. Nem
entre as seitas 11ão christás faltarão t:leitos: porquanto
os Judeus e os A!ulzometa11os, que ainda conservam náo.
só o monotheismo mas tambem alguns fragmentos da
revelação primitiva ou ir.osayca, podem crêr n'um Deus
r·emrmerador· sobrenatural, e fazer actos de contricção
perfeita com auxilio de Deus. 'l Os PaJ(,foS, por~m, que
t
Suarer, de Praedestinat. lib. VI, e. 3. Cfr. Faber, 1. e. onde diz judiciosamente : •Sedulo distinguendum est inter catholicos qu1 de rectâ vià actu divertunt et quaestionem ucrum aeternam salutem adepturi sint ... Perplure> sunt qui scelestissimam vitam per decem aut viginti annos duxerunt, et illico ad bonam frugem_ redcum, veluti si vulcanica materia omnino in eis consumpta
fuent.»
z Isto mesmo ensinava-o bem claramente Lugo (De Fide,
disp. XII, scct. 51 n. 5o-5 z) : •finalmente os Turços e .Mahorntta-
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não conservaram nenhuns ~cstigíos da re : elação, se observarem os preceitos da lei natural, podem ser con~u
sidos a fé por 1·eJ1ela~ão i11te!·i01· ou por outros meios
que Deus sabe, corno se expoe no Trai. da Graça. (n.

88.) 5 . (8) Dos sig11.us •{a p1·ed_est111aÇ•l'!·
·
A pesar de
1 7
nin uem poder~ sem uma revelaça? especial, est~r certo âa sua. salvação, 1 ha comtudo s1gnaes prov~vets; pelos quaes podemos ter boa esp~rança a resp~1to d ella.
Estes são todos aqucllcs que d um modo geral nos podem coodusir ü vida eterna :
.
(a) w 11 sáencia tim1J1·,1f11, 4ue t~gc do peccado como
da presença da cobr~; ~ porque so o pcccado pode ser
causa de condcmn açao.
.
_
(b) A pacie1~cia. nas adversidades_ .e . a ..mo1·t~_fi,caça~>
voluntaria; pois di z o Apostolo : "Se soth emos e para
sermos gloritkaLlt>s. » :1
.
.
.
(e) A sincera e a 'crdadeira Ju11111/dade pela q.u al Pº.dcmos abundantemente obter a gra\a nece~sana para
a salvacão: « dü a suu ~raça aos ht.1m1l_des. ». •
(d) () 111111 ,,. dos i11i1111gos e a mzsencordta para com
os pobres; porqua~t<~ aqucllc que ~erdoa as offensas
dos outros, conscµuira de Deus perdao dos peccado~,
segundo aquellas palavras: J Pcrdoac-~o.s as. nossas d1;
vidas como nús as pcnloa!nos ~os nossos de\·edores .. ;,.
Bemaventurados os miscncord1osos, porque alcançarao
misericordia. '' ,;

--~-~s houvc~sc que im·e::n.:Í\·Clmentc e rrassem ácerca. de
~l:;i~to< e da sua divindade,_ ni.ío haveria nenhum motivo para rul~
•ar

ue não possam crer num Deus r<!munera~or sobrenatural .

po

iião
creem isto em razáo dos argumcnt~s _t1~~do.s das creat.~ =
aturnes m·is reecoem este do~ma da t1 aJ1c.,,ao . esta trad11.

'r

to

g is

r.~~ ºproc~d~ d:l \•crd rnlcirn Egre ja dos fieis, e ~hegou até elles,
u ' se misturassem outros erros na sua seita, e .ror conse-

~inte qp~dcrão algumas vczcs~ movidos por um~ tal fe~, fazer um
~cto de wntricçãoperfcita . Ct. D11blm!c~1y, ob. c1t .~ P._ :l2; e se~.,
onde falia erudictamente do estado rchg1oso ,fas seitas nao chns-

tãs.
i
J

1

7·

..

Tride11t ., se,;s. VI, can. ili.
Eccli. XXI, 2.
. ·
R
VIII
Si tan1cn compat i11111r. ut et ..:oni:;lontic1:mur . um.
,

(e.J O Zelo pela salvação das almas: •Aquelle que
fizer com que o peccador se converta do erro do seu
caminho, salvará a sua alma da morte, e cobrirá a multidão dos seus peccados . » t
{f) Devoção singular para com o SS. Coracão de Jesus e para ~om a 11. 1·;,·gem: porquanto a pnmeira favorece maximamente o amor de Christo: e na verdade
quem ama a Christo pode dizer confiadamente com
Paulo : ~Quem nos separará da caridade de Christo ?
Estou certo que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principadu_s, nem as virtudes,' nem as coisas presentes nem as futuras, nem a fortaleza nem a
profun~idadc, nem crcatura alguma, nos podcrtl separar
da caridade de O~us que está .. em Jesus." ~ Quasi o
mesmo ~e pode dizer da d.:!vuçao para com a SS. Vir~em; pois s~ndo clla a med1.•adora para o Mediado,·
(Do 1-erb . f.ncan!·· n. 2~)'2), e o acqueduto da graça,
quem a ella adhe_nr, ~unca carecerá da graça neccssana para a salvaçao e irá seguramente para Christo.
uPor esta razfto cmpcnhac-vos cada vez mais, irmãos, para tornard~s ~crta a ~ossa ''ocação e eleição
pelas boas obras; pois tazendo isto não peccareis. Pois
assi~ se vos ministrará a.bundante'?ente a entrada para
o remo eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Christo. o :i

s:

toribus nostris .. . lkati mi ~e ri..:urJes, '1Uon1am ip~i miscri..: ordiam
.:onsequcntur . A1,1tt. V, ;.
1 Qui converti fecerit peccatorcm ab errore viae suac salva bit animam cjus a morte, et operiet multitudinem peccato'rum.

.!.Te. V,

20.

Quis ergo nos separa bit a caritate Christi ? ... Certus sum
enim quia ne.que mors, neq~e vita! neque angeli, neque princípatus, neque ~· •:tutes, neque mstanua, neque futura, neque fortitu ~
do, nequc alt1tudo,, ncquc i;>rofundum,. neque. e reatura alia poterit
nos separare a cantute Dei, quae est m Chnsto .lcsu . Rom. VIII,
35 -31).
· l
Quapropter, ~·ratrcs, magis. satagite, ut per hona opera
cercam vl:stram vocattonem ct clecuonem faciatis : haec cnim fa.:icntes non pc.:.:abitis aliquardo. Sic enim abundanter ministrabi tur vobis introitus in aetcrnum regnum Domini nostri et Salvato ris .Jesus Christi. Il Petr. l, 10-11 .
i

Humilibus autcm dat gratiam . I Petr. V, 5.
Matt . VI, 1 2 .
.
d' · ·
d b'
J)imiue nohis ,khiP nostr <i 1 s1cut et nos 1m1tumu'I e 1-
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Theologia Dogmatii.:a-Vol. 3.0

j)e j)eus .Trino
HBGlores aGUDSUHar
Entre us Padre•: S,t·c. 1I : S. Justino, Dialogus cum Tryphonc, onde discorre principalmente a Divindade do Verbo; Jerful/iano, liber contra Praxeam.
----S,Pc. II l: S. J(lppolgfo, Contra hreresim Noeti ; S.
~lonlsio filex., Fra~menta ex Libris quatuor adversus Sabcllium, Fragmenta ex .i. Libris ad Dionysium R.
Pontific .; S. Çregorio ~haumafurgo, Expositio lidei
in SS. Trinitatcm . · S.n. IV : S. filhonaslo, Orationes quatuor contra Arianos; Li~er de Trinitatc et Spiritu S.; Epistola Je Nic:cnis decretis; Historia Arianorum, etc.; S. J(glario j)icfav., Libri 12 de Trinitatc;
Libcr de Filii ct Patris unitate; S. C11rlllo J(ieroso/.,
Catccheses aJ Jll~mi_nan~os , catcch. 6-É..,, 11, !6-17; S.
,Basllio Cesar., L1bn qumque advcrsus Junommm (quo rum trcs priores certo genuini sunt, posteriores autem
duo dubii); Liber de Spiritu S.; S . .)'lmbrosio, Libri
V de Fide (alias de Trinitatc); Libri 3 de Spiritu S.; S.
Çregorio Jfa~ian~ .. Orationes \ ' de theologi:l (orat .
III-IV); S. Çregorlo }f41ss., Oratio catechetica m_agna;
Libn 12 contra Eunom111rn ; :/Jidgmo filex., L1bn 3
de Trinitate; Liber de Spiritu S. - Saec. V: S. (!grlllo
filex., Thesaurus de Sanctâ et Consubstantiali Trinitatc; de Trinitatc dialogi 7; Opu!culum de SS. ct vivifi d Trinitatc ; S. flfosfinho, Libri IS de Trinitate ;
y'f·ilio Gapsen_sw1s, D1alogus contra Arianos. ---Saec.
V : ,Boefius, Libcr quomodo Trinitas unus Deus ac non
trcs dii; Ptrum Pater et Filius ac Spiritus S. f,ie divini·
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tate substantialitcr prrediccntur ; S. Fulgentlo /iusp .• .
Libri tres ad Tras11nundum, regem Vandalorum; ad
Fel icem ~otarium de Trinitatc Liber unus etc. -Saec.
VIII: S. Joao j)amasc., Libcr de S. Trinitate ; de
H\'mno Trisagio; filcumo, de Fide snnctre et ind1vidlÍre Trinitatis ; Libdlus de procl!ssione Spiritus S.
Entre os Theologos: Sat•c. XII: S. fi11sel1110.
Liber I de lide Trin1tatis ; Liber 1 de processione Spiritus S.; ificl]ardo õe S. Vicfore. Libri 6 de Trinitate.
--·Saec. XIII: S. ?:ho111as fi'f., O. P. Summa theol.
J, q .. '.!7·..J-~, cum Co~mcntariis Cnjetani; Cont. Gentes, hb. 1\, cc. '.!-2Li ; S. }Joavenfura. O. M. ln 1.
lib .. Sentc~iti~rum; êgiaio /ioma11~s. ln 1. Sentent ·.
-- Sat'c . ...~ I 1 : ]. 2). Scofus, O. 1\1 ., ln 1. Sentent. ,
pefro paluõa1101. O. P. 1!1 I. Sent~n.ti~rum. -Saec.
XY: Carõ. }Jessarion, L1ber de Spmtu S. contra
Marcum Ephesinum.-Saec. Xl"Jl: Çreg . de Valentia S . .J., Analvsis lidei catholicae de SS. Trinitate ;
Su°arez, S. A. :de S~. Trini~a.tis _mp!erio; }Jecarro.
S . J. Summa theolo~1ca, ~C. .s~. fnmtate; ,]). Jiul~.
S. J. Commendatana de 1 nnltate ; }'etavlo, S. J.,
Dogmata thcologica, de Trinitatc: 7homassino, Orat.,
Dogmata theologica, de dívinâ e~ SS. Trinitat~; Jotfo
de S. J'honra, O. P., !hcolog1a, C,omment. _m f . .P:
S. Thomac; Salma11t1c1nses, de S. Mvsteno Tnmtatis. -Saec. X l "J //: 'Wifasse, De SS. Jrinitate, ap.
1Vligue Theol . Cu rs. , t. V11 l ; J(ilber, S. J . , De Deo
Uno et Trino (in Thcol . H' in-ebur;.re11sz); }Jilluarf, O.
p . , de SS. Trinitatis mvstcrio. -Saec. XIX: ])erro·
n1, S . .J., Tr. de SS. 'l'rinitatc., Fram:ell11 S. J., de
Deo Trino ; :Xnol, De Deo Trino; Ju11gman11, Tr.
de Dco Trino; <!ard. Safo/li. de Trinitate; :Xenrlck,
Tr. de SS. Trinitate ; J. J(. j(ewm"q• Arians of the
4 th Century; A11notated translation of St. Athanasius;
Cl11oul/Jrac. Histoirc du Dogme Catholique, 2• éd., t.
Il et Ili· ScJteebe11, Dogmauk, vol. li, n. 680 e ses.;
õe' ltég11orr, S. J., Eludes de théologie posiuve
sur la S. Trinité, Paris, 18q2; Solesmenses. De Deo
Trino, Solesmis, 1894; JJll/ot, S · .J · De Deo Uno et
Trino, vol. II, 189:, ; J'H.ch. S · J., Praelect. dogmat.,
vol. II, 18<)5, De Deo Trino; J(urter, }Jonal, êgger.
7epe, e otitros auctores dos Compendios,

Entn: os Protestantes : sobre o mesmo dogma
entr: outros escre\'eram }Ju//, Dcfcnsio fidei Nicrenre
( 168:J); 'Wafe_r{a11d, The importancc oi the Doe trine
o t~~ H; · _TrmllY,! 171~11; Faber, !he Apos,tolicitv of
Tru!n~~iamsm, ( 18.h ); S111e~fo11, J he doctrme o( thc
H. Spmt ( 1~X:i ); )ttever, Dtc Lehrc von der Trinitaet
in iher historichc!1, ~i:tt~vic.kelung, 1844; €ck, Etude sur
le dogmc de la 1 nmt~ d aprcs lcs données du !\. Tcs·
tamcnt, Strjsbourg, 185~1; 2Jorner, System der Christl.
Gl:rnbenslchrc, 18 7~1, vol. 1, a11~lice n:ddilum Doe trine
of thc_ pcrsnn of Christ, F.dinbu'rgh , 1H91; J(od1fJ, Systcm~lic thcolog_y, \'OI. 1; Va11 ôoster,Jee, Christwn Dogmat1cs transl. trom thc dutcn bv J. Watson and M.
E1•a11.~. Ncw-York, 1l\X7 etc .
'
·

1

n,.
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Extraotos da Sgmb011 de s. Btnanaslo
1 • Todo aqucllc que quizcr ser salvo, é primeiro que tudo ncccssario quc professe a fé catholica;
e se qualquer a não conservar inteira e inviolada,
sem duvida que pcrcccrü eternamente.
2 . A fé ca thofü:a é esta: veneramos um só Deus
na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundirmos as pessoas, nem separarmos a substancta.
3. Porquanto, uma é a pessoa do Pae, outra a
do Filho, outra a do Espírito Santo.
4. Mas é uma a divindade do Pac, do Filho e
do Espírito Santo, egual a gloria e co-cterna a magestade.
Qual é o Pae, tal é o Filho, tal é o Espirita
Santo.
Inacado é o Pac, increado é o Filho, incrcado
é o Espírito Santo.
lmmenso é o Pae, immenso é o Filho, immenso é o Espírito Santo.
Eterno é o Pac, eterno é o Filho, eterno é o
Espirita Santo.
E todavia não são tres eternos ma~ um só eterno .
Assim como não são trcs increados, nem tres
irnmcnsos mas um incrcado e um immenso.
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Do mesmo modo é omnipotente o Padre, om~
nipotente o Filho, omnipotente .º Espirito Santo.
E todavia não são trcs omnipotentes, mas um
só omnipotente .
.
..
Assim Deus Padre, Deus Filho, Deus Espmto
Santo.
E comtudo nfto são trcs déuses, mas um só
Deus.
E é Senhor o Pac, Senhor o Filho, Senhor o
Espírito Santo.
,
E comtudo não são trcs senhores, mas um so
Senhor.
Porque assim como somos obrigados pela fé
christã a professar singularmente que cada m:na
das pessoas é Deus e Senhor; assim a fé cathohca
nos prohibe cfo.er que hn trcs deuses ou senhores .
5. O Pac não foi feito por ninguem, nem creado nem gerado.
O Filho é só do Pac, não feito, nem creado,
mas gerado.
.
,
O Espírito Santo vem do Pac e do Filho, nao
feito nem crcado nem gerado, mas procedente.
(~. Logo é u~ Pac, não trcs Paes : um Fith.o
não trcs Filhos: um Espírito Santo, não tres Esp1tos Santos.
7 . E n'csta Trindade nada é primeiro nem posterior nada é maior ou 1ncnor; mas todas as tres
'
.
pessoas são co-ctcrnas e cguaes a s1 m~~ma.s .
De maneira que cm tudo, corno Jª acima se
disse, se deve venerar a Unidade na Trindade e a
Trindade na U nidadc .
Logo quem quizcr salvar-se deve fazer ass.im
a respeito da Trindade .

EIGBrpta 11 sgmbola Btbanaslano '
1. Quicumquc vult salvus esse, ante omnia opus est ut tcncat
catholicam fidcm: quam nisi quisquc integram inviolatamquc servavcrit, absque <luhw in aetcrnum pcribit.
2. Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate vcnercmur: neque confundentes pcrsonas, neque substantrnm separantes.
:; . Alia cst enim pcrsona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti.
4. Scd Patris, et Filii,ct Spiritus Sane ti una est d1vinitas, requalis gloria, co:-ctcrnn majcstas .
Qualis Patcr, talis Filius, tnlis Spiritus S:mctus . ,
lncrcatus Patcr, iocreatus Filius, incrcatus Spiritus Sanctus.
Jmmcnsus Pater, immcnsus Filius immensus Spiritus Sanctus.
+ :ternus Patcr, aitcrnu! Filiu, reternus Spiritus Sanctus .
Et tamen non tres aetcrni, sc,1 unus aeternus.
Sicut non tres increati, nec Ires immcnsi, scd unus increatus, et unus immensus .
Similiter on.nipotens Patcr, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus.
Et tamen non trcs omnipotentes, setl unus omnipotens .
lta Deus Patcr, Deus Fihus, Deus Spiritus S:rnctus.
Et tamen non tre!> Jii, sed unus et Deus.
lta Dominus Pater, Oominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus.
Et tamcn non trcs J()mini, scd unus est Dominus .
Q:.iia sicut singillatim unamquamque pcrsonam, Deum ac Dominum confitcri christiana \'Critate compcllimur; ita tres de os aut
dominas diccrc c.11holi ca religionc prohibemur.
5 . Pater a nullu~ est fa~tu,, ne ~ creatus, nec genitus .
Filius a Patrc solo e~t, non foctLJs, nec creatus, scd genitus.
Spiritus Sanctus a Patre et Filio non factus, nec creatus, nec
~enitL1s, sed proccdens.
6. Unus ergo P•ttcr, m>n trcs Patres: unus filius, non tres Filii : 11nus Spiritlls Sanctus, non tres Spiritus Sancti.
í. Et in ha .: Trinitatc nil1 il rrius ª 'Jt p'lstcri us, nihil ma jus aut
rninus; scd lota: trcs pcrson;c core terna: sibi sunt ct .:o..~quales.
tu ut per omnia, ~·cuc jam supra dictum c •a, ct lJnitas in Triuitate, et f rinitas in Ü nit:lle veneranda sit .
Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate scntiat.

1 Cf. Denz i n~er, 1))-136 . - [)~
T r . J,, Frmtibu• lhL-ol. . 11 . 10 .
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or auc1Dritori1atc liu.ius Symbo !i vido

ObJnta, utilidade 1dlvlsl1 do Trantaa1

Depois de termos disputado ácerca de Deus
uno e dos seus attributos, devemos agora tractar de Deus trino segundo as pessoas, ou do mysterio ineffaYel da Santíssima Trindade, e, auxiliados com a luz da fé, exporemos as mesmas obras
de Deus ad inira, a sua vida interior e as proprias
profundidades de Deus, que nenhum homem viu,
mas que o Filho nos narrou : e fazei-o-hemos com
modestia e reverencia: por quanto, aqueHe que prescruta a magestade, será opprimido pela sua gloria>> 1.
S. Thomaz. :i cm breves palavras descreve o modo
porque devemos proceder na explanação d' este mysterio : "Deve n'este ponto proceder-se de maneira
que as coisas que se ensinam nas Escripturas, se• Qui scrutator est majesta tis opprimetur a gloria.

xxv, 27 .

Prov.

l
Erit hic modus servanJus ut ea qure in sermonibus S .
Scripturn:. sunt tra~it';l, quasi principia sumantur, et sic ea qua:
in sermombus prred1ct1s occulte r.ob1s traduntur studeamus utcumque mente capere, a laceratione infidclium defendendo; ut tamen
pr:rsumptio pcrfecte cognoscendi non adsit. Probanda enim sunt
hujusmodi auctoritate S. Scripturre, non autem ratione naturali ;
scd tamen ostendendum est quod rationi naturali no n sunt opposita2. ut ah impugnatione infidelium defcndatur . Contra Gentiles,
1. IV , e . 1.
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jam aqui tomadas como pri11cipios, e assim procuremos de qualquer modo comprehender com a mente as coisas que nos ~><ío occultamente, ensinadas
nos ditos discursos, defendendo-as dos falsos juizos c!os infieis; mas é preciso que não haja presumpção de ter um conhecimento perfeito.»
Por quanto devem provar-se pela auctoridadc
das Escripturas e náo pela rasão natural; mas deve
comtudo mostrar-se que não são oppostos á rasão natural, para se defenderem dos ataques dos
inficis.
q. A utilidade do que vamos dizer, vê-se de
que ·exposemos no prefacio do Tract. de Deus uno
mas de mais d'isso se collige.

(a) Da dignidade do objecto. ~ão póde haver
nenhum objecto mais nobre do nosso conhecimento do que D.!us lrmo,' considerado na sua vida interior; e apesar de podermos saber poucas coisas
d' este mysterio, vale: mais saber pouco de Deus,
que é a fonte dl! toda a perfeição, do que muito
das coisas terrenas.
Por outro lado, é ditfü:illimo, sem uma noticia
da Trindade, o poder entender os outros tractados
theologicos; pois estes falla~n da commwzicação da
vida dil'iJ1a feita ús crcaturas !J~la Encarnação, graça e sacramentos: e como poderia entender-se aquella comrnunicação sem primeiro se descrever a mesma vida divina na sua fonte :1
(b) Da necessidade de conhecer este mysterio:
pois todos são obrigados, ao menos por necessidade de preceito, a saber as 'coisas que a fé ensina
sobre a Trindade; nem admira, consistindo a nossa beatitude na contemplação da Trindade, segundo aquellas palavras: «Consiste, porém, n'isto a vi-
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da eterna, cm conhecermos a ti unico Deus verdadeiro e a Jesus Christo que nos enviasten 1•
E' preciso, por tanto, que se occupem com
toda a diligencia do estudo d'este tractado, os que
devem instruir os outros, não se devendo esquecer
as palavras de S. Agostinho :i: «Nem mais perigosamente se erra cm parte alguma, nem se procura
coisa alguma com mais trabalho, nem coisa alguma se c1Kontra com maior fructo.,.
(C) Dos erros q11e se devem nfutar : o mysterio
da SS. Trindade, cm ras5o da sua sublimiJaJc, foi
impugnado pelos hercjcs logo desde o começo da
Egrcja; hoje é lambem impugnado pelos lhzitarios
e Racionalistas) como se mostrará claramente pelo
que vamos dizer : estas ditfü:uldadcs é de importancia maxima expôl-as e rcfutal-as.
10. Divisão. Para procedermos com ordem logica, depois de darmos a noção do mystcrio e dos
erros que lhe são l:ontrarios, abriremos dois capítulos, um sobre a Trindade das pessoas na unidade da natureza, o outro sobre as Relações divinas,
corno se cxhibc na synopse seguinte.
l Ha:c est autcm vita retema, ut cognoscant te sol um Deum
verum, ct quem misisti, Jesum Christum. Joa. XVII, 3:
..
i ~cc pcriculosius alicubi erratur, nec J;iborosms ahqu1d
quacritur, ncc fructiosius aliquid invenitur. De Trinit., !. I, e. 3.
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( Diffinição do mysterio da SS . Trindade
Prolegomenos\ Erros oppostos·

C;'\Ptn: 1·
Ex1stencia da
: SS . Trindade
·.

,

1

CAPlrr li

r

ART. 1
Trindade das pessoas

( Escrip.
( Tradtt .

1r

ART. li
Consuhstantialtdadc

( do Verbo
( do Espirito S ·

Al~T. Ili
Co11.:orda1K1<1 .:om a rasão
Mystcno da ss. l"rm<lade

,

l

]'rolegomenos

acima da
rasão.
não contra·
convenien.

ART. 1. Da (;cracão do Verbo

Das Relaçõ;is i\HT . li. l>a l'ro.:essão Jo Espirito Santo .
1 das tres
Cornllarios
)
pessoas
ART . III. J las divinas i\lissões

I. Definição do mysterio da SS. Trindade
11 .

A palavra Trindade (em grego

Tpta•)

que

l se encontra nos cscriptos de S. Theophilo Anthio-

ueno 1 (a. 180), significa, segundo alguns, a uniade de trcs, ou, segundo outros, e muito maio:; proavelmentc, triade :1, ou terno ou ternario.
1 2 . Quanto á coisa (quoad rem) define-se mysrio d'wn Deus em Ires pessoas ou mais ditfusa1ente: mysterio de tres pessoas realmente distinctas
'uma e mesma numericamente substancia, nature3
1 ou esse11cia .
Este mystcrio, pois, importa duas coisas:
(1) a distincção real entre as tres divinas pes)as,
(a) e a unidade perfeita da natureza não só ge:!rica, ou especifica, mas lambem numerica. Para
1elhor intelligencia d'esta difiníção, devem expliAd Autyloc . Iiv . H, n . 15 .
Cf. Petav. de Trinit. J. VIII, e . 9 ; Ginoulhiac, ob. cit.
>l. li, p. 6-8 .
l
QuoaJ rcm, SS . Trinitas definitur: mystcrium unius Dei
tribus pers0t1is, seu fusius : mysterium trium perso11arum realir distinctar111n in unâ et eádem 1111merice s11hstantiá, naturâ aut
sentiâ.
'

2
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car-se as palavras que se referem, quer á unidade
da natureza, quer á trindade das pessoas.
(A) E, com t:tfcito, empregam-se tres palavras
para exprimir a unidade da naturer_a em Deus : essencia, natureza, substancia.
1 3. (1) Essencia é aquillo pelo que a coisa é o que
é, e se distingue de qualquer outra 1: v. gr. a essencia do homem é a animalidade junta com a raciolidade, por isso que estas propriedades constituem
o homem aquillo que é, e o distinguem, quer dos Anjos, que carecem d'animalidadc, quer dos brutos
que estão privados de racionalidade.
14. (D) J.Yaltll"C\<1 (da palavra 11ascor), que etymologicamcntc designa nascimento e tudo aquiÍlo
que tem conncxão com o nascimento, é o principio
intrínseco e essencial da operação e da paixão ou a
fonte interna de todas as coisas que faz e soffre o
ente: v. gr. no homem a natureza é simultaneamente o corpo e a alma, por isso que, quer o corpo quer a alma, são princípios intrínsecos de todas as coisas que o homem faz ou soffre.
D'aqui se vê 4uc a cssencia não se distingue
realmente da natureza, mas só 1'Írtua/me11/e: por isso que a natureza não é outra coisa mais senão a
cssencia considerada sob diverso aspecto, a saber,
a essencia é o principio de ser, e a natureza é o
_principio de obrar.
r 5. (C) A substancia (das palavras sub slare) é
. a.. quai' convem o ser em sz. e nao em outro.
a coisa
Nas coisas creadas a substancia oppõe-se aos accidentes, aos quacs convcm o ser n'outro, como em
sujeito; v. gr. no homem a substancia é aquillo
.,_ in-

-

t
Essentia:cst ide per guod n~
aliá re discernitur.

l'SI

id quod est, et a quâlibet

timo que ~e encontra escondido sob os an.:identcs
do corpo e da alma e os sustenta.
Porém cm Deus não ha accidcntcs r1enhuns e
. não é outra coisa senão a es'
por .~sso a su bstancia
scnc1a ou a natureza, emquanto considerada como
existente em si. Por isso cm Deus a essencia, a natureza e a substancia, não ditfcrem realmente, mas
s~o sómente diversos aspectos sob os quaes se considera .uma ~ a mesma coisa; é por tanto unica a
csscncia, umca a natureza, unica a substancia.
16. (B) Com rcla~ão á personalidade temos
tr_es. cois_as a explicar: a noção de personalidade, a
d1st111cçao entre a natureza e a pessoa, noção de
pessoa cm Deus.
(a) A palavra pessoa parece traduzida dos personagens que nas tragcdias e comedias representavam homens fomo-;os e que os Gregos chamavam
'"'~.;,,,,.:'~ ; cm seguida foi este nome imposto para
s1gmhcar pessoas que estão revestidas de dignidade. ~ J?ºrtJuc e urna grande dignidade o possuir o
domm10 dos seus actos, por isso mesmo, se deu o
nome de pessoa a todo o indiYiduo de natureza
r~cional e siii juris. Pessoa é, pois, o principio rac10nal que obra, e ao qual se attribuem e se imputam t_odas as a_cly'.õcs emittidas por elle, de maneira
~ ue e v~rdadeir~mcnte o centro da attribuição e da
zmputaçao. Boeczo define-a: «substancia individual
d.a natureza racional», onde a palavra individual design~ uma substancia singular completa e sui juris.
Por isso pessoa não é outra coisa mais senão supposto raczonal.
E na verdade o supposto é substancia singular,
'. ~f. S. Thor_11. 1, ~ : 29, ~· ~, ad z.
- Nafurae rattonahihs md1v1dua substantia
bu,natuns,I. V,c.8.
Tbeologia Dogmatica-Vol. ~-·
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completa e incommunirnvclmcnte, suhsistente, ou
sui juris. Por isso, pessoa pode definir-se: substancia
singular, completa, sui juris 1 e dotada de intellecto.
Diz-se substancia singular, porque as substancias
universaes, como a humanidade, só existem cm abstracto, e por isso não podem ser centros de attribuiçáo ; diz-se completa, porque entre as substancias, umas são incompletas no sentido de que carecem de estar unidas a outras substancias para
poderem exercer as suas operações proprias, v.
gr., a alma dos brutos, as mãos no homem, e
estas não podem ser pessous, que não obram por
si (11011 agunl sibi) nem são centros de attribuição; outras porém süo completas, por isso que per
se podem cxcn.:cr opcn11,:ôes que lhes são consentaneas (conse11ta11eas sib1~), e estas podem ser pessoas, v. gr. o anjo, o homem; sui juris ou incommunicavelme11/e s11bsistl'111l', isto é, que tenha o domínio de si e das suas acções, o que na verdade
acontece todas as vezes que a substancia é por
tal sorte completa, que não e assumida por pessoa superior: por isso que então existe e opera
propler se, e tem uma subsistcncia propria, e lhe
são attribuidas todas as acções que emitte; dotada de inte/lecto, e n'isto a pessoa diffcrc do simples
supposto, ao qual convccm todus as qualidades
acima descriptas, cxl'.cptuada comtudo a rasáo, v.
gr. o cão, a arvore, a pedra, são suppostos. Portanto, a personalidade, que tambem se chama. subsistcncia, é a perfeição pela qual a natureza mtellectu ai, singular e completa é su; juris •.
l Entre- os gregos 9~'l'.I" e oú'lí<Z designam a natureza, ."TlC:ata:1.1t~
e LipC:Y"' Tlov designam a pessoa. Porem antigamente o senudo d'estas palavras não era entendido por todos do mesmo modo, quer
entre os Latinos, quer entre os Gre~os ; porem alguns Padres Nicen~s confundiram hypo,,ta~t .:om natun:ia, de modo que o sentt-

17 · (b) Por aqui se esclarece a distincção entre
a nalurez.a e a pessoa. Primeiro que tudo. a natureza pode s~r snhstancia incompleta, ao passo que
a pessoa e sempre s~1bstancia completa : v. gr. 0
corpo humano, cons1dcrndo separadamente, é uma
certa 1~atureza, mas não pessoa , porque não é su~:5tancia completa. Mas tombem, alem d'isto, e prinupalmcnte a 1~att~rcza ex se não é sui juris, não é
centro de attnhu1ção l' J.c imputação mas é sómente principio dl' que qualquer usa pa~a obrar, ao
pass? que pessoa é o p1.·i11cipio que obra, ao qual
por ~sso ?'1csmo se attn.bucm todas as acções, e
por isso e centro de attnbuição e imputaç<ío; v. gr.
no homem, o Lorpo e a alma formam a natureza
hu~ana ;. a aln:a ~ <:' prinôpio com que cogitamos,
o 1..orpo e o prmczpzo com que fazemos as acções
exteriores, porem nenhum d'clles, considerado separadamente, é pessoa; pelo contrario, o composto hu.mano, que rcs~1lta da união do corpo e da alm~ : ~ ~cssoa, por isso que um tal composto é
prmczpw que cogita.: sente, passeia, e ao qual, n'uma palavrn, se attnbucm todas as acções, quer do
corpo quer da alma .
·
• 1 8. (C) Em vista do que fica dicto, pessoa si~ntfica o que ha de mais perfeito na natureza. "Por
isso 1~1:smo, assim co~10 _tudo aquillo que ha de
perfe1çao dc~·c ser attnbu1do. a Deus, por isso que
a sua c~scncia contem em si toda a perfeição é
conveniente que este nome pessoa se diga de oe'us;
do dc,·e determinar-se pelo contexto Por 1·sso no Con - ~·
·
I · x
·
· ·
'- · LO/IS t a11('l• 1) s.e ~c~crmmou que as_ palavras pessoi.l, hypostases
e suhHslencM ~1~mfi~am a mesma coisa. Deve toda\•ia notar-se uc
<l p~lavrn .suhs1stenc1<1 oppõc-sc algumas vezes aos accident q
c?t'.10 ~es11-\na tudo. o qut: não é accidcntc ou qualquer suhsta~~la ~
n. este sentido se ~1z algumas vezes, que a natureia humana suh~
s1sl_ L~ apesar d.: !1ao ~e:- pessoa. Cf. J>er,11• . 1. IV, ..-. 1. 2 ; New u
11 111 '
:\rians, Appt:nd1x, 1101 . -h p. 432.

~mop .. .
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mas não do mesmo modo que se diz nas creaturas, mas mais exccllcnte; assim como lambem os
out~os nomes que nós impomos ás creaturas se
attnbucm a Deus)) '·
. Realmente, nas crcaturas, com a pessoa multiplica-se a natureza, e por isso ha tantas naturezas
quantas são as pessoas humanas. Porem em Deus
n~o se multiplica a natureza, apesar de se multip hcar a pessoa, e por isso apesar de serem tres
pessoas divinas, não ha trcs deuses ou tres naturezas divinas t .
.. Comtudo a noção Je pessoa acima dada, ventic.a-se substan~ialmcntc cm Deus. Porquanto,
aqu11Jo que conslltue a pessoa é a propriedade pe- .
la qual algucm é sui juris ou centro de attribuicão ·
mas cm. Deus ha tres principios que são sui j~ll"Ís~
q~e emlttem operações especiaes e ás quaes se attnbuem actos especiaes, como abaixo se verá. E
para melh?r intelligencia d'isto, pessoa em Deus,
pode d~fimr-se, com o Doutor Angelico s, relatio
ui suhszstens (relação como subsistente), isto é, re1
.
Unde, cum omne illud quod est perfectionis Deo sit attrabuendum, eo quod ejus essentia continet in se omnem perfectionem, convenfens cst ut hoc nomen perso11a de Oco dicatur · non
tame~ eodem ~oda ':'JUO dicitur in creaturis, sed excellentiorl mod?.; s1cut et aha nomma quae creaturis a nobis imposita, Deo attnbuu~tur. S. Thonuq, 1, q. 29, a . 3 .
i
Suarer, de Trinitate, J. (. e. 2, n . I '.! .
3 S . Th . J, q . 2q, a . .
1 R 1 - é 4o modo de ser ·: om que uma coisa
..
·
e açao em geral
~e refer~ a outra. Requer t~es clem~~tos : sujeito, que se refere
ª-outro, termo, a que se refere o su1e1to ; fundamento, que é a rasao ou. causa, porque um se refere ao outro. Assim na relação de
paternidade, o sujeito ..! o pae ~crantc, o termo é o filho gerado,
e o_fu~damento e a geraç,10, rc.la qu_al. o filho nasce do pae. A relaçao e d~ dois modos. : real, cu10 su1e1to e termo são coisas real~ente ex1~tcntcs e d1stincta s, e o fundamento existe realmente
numa e n o_utra ou ao me!1os n'uma; logica e a que se põe só na
me!lte quer.enir~ o conc.elt? quer entre as proprias coisas. As relaçoes en:a que sao co.nstttu1das as pessoas divinas, são reaes. Cf.
Duperrat, Manuduct10, Qritolot5ia, p. 11 1 e. 11, a. ~.
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lação que não é meramente accidental, mas relação elevada a tamanha dignidade que possa ser
centro de operação e attribuição. Porquanto, havendo cm Deus tres pessoas e uma sô substancia,
segue-se que as pessoas em Deus se constituem
pelas relações que tem umas com as outras.
Porem estas relaçóes não são meramente accidcntaes, por isso que cm Deus não ha nada accidental: resta, portanto, que sejam relações subsistentes, isto é, que possam obrar por si e ser centro
de attribuição. Assim \·. gr. a pessoa do Pae é relaçáo de paternidade como subsistente, isto é, como principio de operações proprias, ou, por outras
palavras, é Deus cmquanto gera activamente o Filho; do mesmo modo a pessoa do Filho é relação
de filiuçüo como subsistente, ou é Deus emquanto
gerado pelo Pae; finalmente a pessoa do Espirito
Santo é relação de respiração passiva (spirationis
passivae) como subsistente ou Deus emquanto respirado (spiratus) quer pelo Pae quer pelo Filho.
19. Por aqui se dú a entender que o mystcrio .
da SS. Trindade consiste cm uma e a mesma esscncia ser possuída pelas trcs pessoas, que são verdadeiramente distinctas e são constituídas pelas relações de origem, como abaixo se declarará : ou por
outras palavras, ha na unidade da natureza divina
trcs principíos de operações por si e para si (per se
et sibi) trc-; relações realmente dis1inctas umas das
outrns 1 que :-.ão centros de attrihuição. 1
' Por isso L.1co,-daire define assim a Trini.lade : ,.!)eus est
unica substantia, iri sua indivisibili essentia contine!ns terminos re·
letionum a se invicem realiter distinctos•. Confé r. de N. Dame 48•;
angl. vcrs . Confer. on God, edit. O' Shea, p. 57.
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n . Erros principaes contra o mysterio da
ss. Trindade
:w. Dcpoi!-\ de definido o mysterio da SS:..Trindade é conveniente expôr os erros que lhe sao or:post~s -para melhor se conhecer o dogma cathohco e ~ais facilmente se entenderem os argumento~ em que se apoia e com maior segurança se pre.~avcr o erro .
...
· ·
· ·• t
E na verdade, podem d1su~gmr-~c
res erros
.
·
·
"
lls·
.4iiti'-1hnitanos
negam
a
tnnda.prim:1paes: 1 .
de das pessoas; 'I. ." os 1i-itheistas destro~m a umdadc da natureza; 3.º os outros erram finalmente
ácerca das processóes divinas.
.
A raiz d' estes erros é a difficuldadc de .conciliar a unidade da natureza divina com a tnn~ade
das pessoas: uns, paru melhor salv~rem a umdade da natureza, admittiram uma umca pessoa . e~
Deus; outros, para pc1rcm cm segurança a des~nv
ção das pcss0<1s 1 defenderam a sua descgualda e.
1.

º A11titri11ita,.ios

..
bntre
dles ha uns l)llC a ffi.rma?1 qu e ha
_ em
.
Deus uma wrica pessoa, outros adm1ttem tres pessoas, mas dcsiguacs.
.
2 1.

(A) Erros que atacam

l1

tnndade. das pes-

Já no principio d<.' .sc(ulo 11, ~~rc~and~-sc
mais dístindamcntc a d1v111dadc de Christo L?n· ·t;<l
- 11·1s .. ·1dos das seitas
tra os hercJ<. .!S, a 1guns 1,.,·Iins
<1 ~, ' · ""'
• __ _
judaicas, negaram a trinJc.1~k das pcs:-oas cm Deus,

soas.

~I

1

para melhor salvarem a sua unidade, affirmando,
segundo o attcsta S. J11sli110, que o Filho de Deus
não é outra coisa mais ((que uma cerLa virtude do
Pae de todos, que appareccu a Moyses, ou a Abrahão, ou a Jacob ... e que esta virtude de maneira nenhuma se podia separar nem differençar do
Pae.» 1
Os erros d' estes, foram renovados pelos Moda/is/as que ensinaram que o Pac, o Filho, o Espirito
Santo, não süo tres pessoas distinctas, mas sómente trt:s modos de ser, 011 sómente tres manifostaçócs diversas Lf uma e mesma pessoa; cuja pessoa, cmquanto crcador, chama-se Pae; cmquanto
encarnada, chama-se Filho; cmquanto sanctificantc1 chama-se Espirito. Tambcm se chamaram Patripassia11os, por,1ue seguiam que o Pac encarnara
e sotfrcra por 111 'l s; os Jfo1zarchía11os) porque adrnittiam uma unica pessoa cm Deus.
Os prmcipacs fautores d'cste erro foram Praxeas (lll Scc.), :i contra o qual escreveu Tertuliano; .Nowlo, contra quem escreveu Hippolyto; e Sabe/fio (li Scc.), que com tanto zelo defendeu aquella heresia, que a seita tomou d'clle < 1 nome; contra
os erros d'cstc cscrcvi:u S. Dyonisio Alexandr.
quatro livros nos qu~es tão strenuamcnte defendeu a di~tincl,'.iío das pessons que pareceu a alguns que cite cahira no lntheismo; la vou-se po-

1

-------.- p;,;osophumt•i1<1. 1. IX; /'.'pipl1<111i11s. i\JI' . hoereses, XHi
. XI\'._-,_ procm ., an I; AljOfl'.• sto1-f
xxv -' <"Pet,11• • 1- 1, ,.~ . G·' Hillum·t. Ili,
- ' K -'i .
s l1'lff Hi:itOí\' o
rede l'Eglisc, ,mglice Lhun:h ll"toi ~· ~ 1· • e
the Christian Church, vol. li, ~ 1 5o-i í ~; ;\ewmmi,
e. I, secr. S, p. 111i e seg. cd . 1Xqo_

Ã:(rians, par·t · 1'

t
Quam "iturcm q'1an.lam Patris univcrsorum, quac l\fosi
apparuit, aut Ahrahamo, aut .1.1.:oho . . -porro virtutem hanc nullo
moJo a Patrc disjunµi ac sccerni possé. S. Justinus, in Dialogo ad
Tryphoncm .
z A sua heresia descreve-a assim Tert11/lian11s (de Praescript ., e. ult -) : «lfü: l:>cum Patrcm omnipotentem Jesum Christum esse dixit, hunc crucifixum, passumque contendit; mortuum
praeterea seipsum sibi sedere ad dexteram suam, cum profaná et
sacrilegâ temeritate .:ontendit."
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rém d'aquella calumnia na Apologia a Dyonlsio
Romano.
A trindade das pessoas lambem foi egualmente ne_gad~ por Paulo Samosalanes (263), Bispo de
Anth1ochia, que abertamente negou a divindade de
Christo e foi condcmnado no Synodo realisado
n'?sta cidade, assim como por PlzÕtino, Bispo Serm1ensc (scc. IV), o qual, segundo o attesta Vicente
Li1:i11e~1se, t Jizia que Deus é singular (singulum) e
. s?l~tar'.?' que Christo e mero homem, e que o Es. pmlo Santo não é pessoa : foi condemnado em variosCon_cilios, principalmente no Anthiocheno (345),
no .\1ed1olanensc (347 ). F assim se ahria o caminho para o trianismo .
22 . Erros que 11ef(a111 a co11.rnbslacialidade das
divinas pessnas.
(A) Os Aria11us, ~ assim chamados de Ario, preshytero de. Alcx~indrw, seu chefe: no principio do

seculo l\t, cnsmnram que o Verbo não era egual
ao Pac, nem que era verdadeiro Deus. mas sóment~ uma creatura muito mais perfeita
as outras,
tira~a do nada antes Jns outras, da qual Deus se
servm para crcar os outros entes.
Esta heresia nasceu do principio gnostico que
Deus, cm razão da sua cxccllcncia, nüo pode 'directamentc produsir e governar ns c..:rcaturas inferiores, mas devia servir-se de algum mediador ou suprc?10 magistrado. Este erro já antes tinha sido
ens1?ad~), quanto á substancia, pelos Ebiom"stas e
Cermtluanos, assim como tambem por Paulo Sa-

que

Cornmonitorium, e. 5.
AI~ i Sob.re os Ariano ,; Petavino, 1. cit. c . 8-13; Billuart, J. e.;
1ºK· o,b. c1r. § 11~-112; Sclurff. oh . cit. ~ 119-122, e principatme~te l\_ewma11, A rians, p. :lon e seg :, p. 2l 7 e
<;>nde se descre~ e exccllcnten1cnre quer•• doutrina quer a historia d'esrn heresia .
.'

ses.;

mosatanes, bispo de Anthiochia, que Christo não
passava d'um simples mortal.
Os Arianos foram condemnados no Cone. de
1Vicêa (3 25), no qual, principalmente por instigação
de S. Athanasio: foi dccl~rado que o Verho é consuhstancial ao Pac ôtJ-º~~_,,.,11, ou da mesma natureza
e simultaneamente eterno e gerado ab eterno. E todavia esta heresia nflo se extinguiu logo, mas dividiu-se cm duas seitas :
(8) os Arianos ri~idos ou A11omeos, que tiveram
por ~hcfc á Aeciu, ensinaram que o Filho é dessemclhante do Pac :ivl1ww·;:
(b) porem os Semi-Arianos seguiram que o Filho ~ · semelhante ao Pac, semelhante na substancia .~"°'''''.;"''''', segundo al~uns, principalmente Eusebio Cesar e Basílio A11cvr.; semcihantc sem acrescentamento, .:;:•w,.,, segundo outros~ que tiveram por
chefe a Acacio.
O erro do~ Arianos toi renovado por Samuel
Clarke, thcologo anglicano, no seculo XVIII: e por
não poucos outros protestantes. 1
:23. (8) Os Macedonios'I. tiram a sua origem de
.1..Vacedonio, o qual primeiramente foi Semi-Ariano,
e depois, com auxilio dos Arianos: foi eleito Bispo de
Constantinopla (341 ), negou a divindade e a consubstancialidade do Espirito Santo: e affirmou que
o Espirito Santo é sómente ministro do Pae e do
Filho e uma crcmura mais perfeita do que as outrns .
1 Cf. Shead, History of Christian doctrine, Book Ili, e. ~' §
4, p. 386 .
·
2 Cf. PeJ,w. l. e., e. 14; Alrog, § 112; Schajf, § 128. E' proVU\' Cl que Ario ncgnra a .divindade do Espirito Santo, mas nbsorviJo por outros cu ida.los, não poudc ensinar claramente este erro :
porém pouco depois os discípulos detlusiram conclusóes logicas dos
princípios que elle propoz, e comhater~m abertamente :i consubs1ancialidade do Espirito Snnto .
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Foram condemnados no Cone. Constantinoplitan? ~38 1) onde se declarou que o Espirito Santo
e v1v1fü:ador procede do Pae e deve ser simultaneamente adorado com o Pae e com o Filho.

é a natureza que tem a conscicncia de si propria
(natura sui conscia), e havendo em Deus tres pessoas, segue-se que ha cm Deus tres naturezas que
teem a consciencia de si. 1
3. 0

:: .º Os 1i·itheistas
24. (A) Philopo110, philosopho Alexandrino

110

sec. VI, confundindo a natureza e a hvposthase' ou
•
J
'
p_essoa, ensinou yuc ha trcs naturezas em Deus, assim como ha trcs pessoas : dnnde se seguiria que
ha trcs deuses~ apesar de não querer admittir a
conclusão.
(8) ~o scculo XI Roscelino, celebre Doutor dos
Nominaes, ensinou que as trcs pessoas na divindade são trcs coisas ou realidades, distinctas entre si, quasi do mesmo modo porque tres almas e
tres anjos se ditf-=rencciam, apesar de serem dotadas d'uma uniu.1 pokn,:ia e vontade.
(C) O abbadc .loaq~ii~n (scc: XII) ensinou que
entre as trcs p!.!ssoas d1v1nas c;x·1stc sómente unidade moral, isto L', aquella unidade que nasce do consentimento da vontade e cxiste entre os christãos:
d'onde se segui<.1 cµ;u;_ilmc11tc que süo tantas as naturezas disti11L·tas q11a111as ... ~10 as pessoas cm Deus.
A sua heresia foi 1...·1 >nLkmnada no Cone. Latera11e11se IV ( 1:21 ~ . 1
(0) Fi,;1alrne;1te, nos nossos dias Gunther, thcologo a lkrnúo, ;; tlirmou que ha cm Deus tres substancias, c_quc ella:-: tevm uma certa unidade formal,
que consiste cm aq11cll<1s trcs substancias ou pessoas ~e c<?adumnarcm umas com as outras pela
consc1cncw.
O fundamento d'cstc erro está na falsa definição de pessoa; e na verdade, segundo elle, pessoa

Erros contra as pessoas divinas

'.! 5. (A) Phocio, pscudo-patriarcha de Constantinopla (sec. IX), per odio á Egreja Romana, pela
qual tinha sido deposto, combateu o dogma da
processão do Espírito Santo, ensinando que ellc
procede do Pac, mas não do Filho, e denunciando
os Latinos como hcrcjes por terem accrescentado
ao symbulo a partícula Filioque.
Este erro foi condemnado em varios concilios,
especialmente no Florentino ( 1439) 1 ao qual assistiram os gregos, mas assim mesmo é conservado
pela Egreja Grega.
26. (8) Arduino e Beruyero, 2 (XVII e XVIII
sec.) erraram sobre a geração do Verbo, a saber:
Harduino admittia, sim, a divindade do Verbo,
porém negava que procedesse de Deus por verdadeira geração, e ensinava que Elle se fizera Filho
de Deus, sómente no instante da Encarnação, isto é
quando Deus formou a natureza humana de Christo no ventre da Virgem e a uniu ao Verbo. Beruycro, apesar de manter a geração ·do Verbo, ensinou egualmentc que a acção pela qual Deus uniu
a natureza humana de Christo com o Verbo é verdadeira geração.
1
•
GUnthcro expõe este erro e combate-o Franrelin, de Deo
tnno th. 18; o mesmo reprovou Pio IX, 1857, ap. DenrÍllg. 150915 .
2 Os erros de Harduino e Berruvero são largamente expostos e relutados por Le!frn11d, de lncarn;itione (Migne,Theol. Curs.
JX 1 1027 e seg.).
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4.' 1 Os modernos A11titrz'nitarios

narn as Protestantes Liberaes, cujo numero augrnenta de dia para dia. 1
(b) Finalmente os Racio11alistas que não admittem nenhuma revelação, rcgeitam a trindade das
pessoas como contraria ü razão; todavia alguns
conservam o nome e dizem que a trindade se constitue do i11/iuito, do finito e da" rclacóes entre ambos, ou da divina bondade, sabed01:ia e sa11tidade;
ou de puLencia, i11tellecto e im11tade. Segundo Kant,
Deus cmquanto Creador e Legislador é Pac; cmquanto Governador dize-se Filho; como justo Jui{
chama-se Espirito.

'},7. Alguns Pro/estantes e Racionalistas desenterraram o Sahelianismo, já quasi inteiramente extincto.
(a) Entre os Inmll'adores ensinaram que ha cm
Deus uma unica pessoa, .J.lfiguel Serve/o) hespanhol,
que foi queimado vivo cm Genehra, por instigação de Calvino ( 153 3); os Socinianos, tambem assim chamados dos seus chefes, Le/io Socinl1, e seu
sobrinho Fausto Socino (scc. XIV), 1 imbuidos dos
erros dos Protestantes e usando do seu criterio privado, affirmaram que o mysterio da Trindade de
maneira nenhuma se encontra na Escriptura sagrada: e na verdade, segundo elles, Christo não é
Deus, mas simplesmente um propheta de santida·
de eximia, e o Espirito Santo não é pessoa divina,
mas sómente virtude ou operação de Deus. Hoje
os Protestantes, que defendem este erro chamamse Unilarios, por isso que ensinam que na essencia
divina ha sómente uma unica pessoa. A este deve
tambem juntar-se Em. S1vede11borg, filho do bispo
Sueco ( 1773), n qual persuadindo-se que era inspirado por Deus, cn"inon que a Trindade não era
outra coisa mais do que a manifestação triplice
d'uma pessoa a qual, cmquanto creador, se chama
Pae, emquanto rcdimc11te Filho, cmquanto santificador Espírito Santo. 2 Quasi a mesma coisa ensi-

1 A_ c~posição _da sua doutrin<i vc-a cm F. Lícl1t.:nberger,
Encyclopcd1c ,lcs Sc1cn.::c Hc:hg., t. XII, Paris, 1881, Yoce Tri11i1t!.

1
A historia e as doctrinas lJUCr dos Socinianos quer dos Unitarios exp<ie-na hrevcmentc H. Lxon, A Study of the Sects, p. 163
e seg.; ct. R. R. Shíppen, Thl' American TJnitarion tract.; J. Qarke l\"lanual of Uniturian hclief, Orthodoxy: its truths and errors;
J.\iarti11ea11, Scat of authority in rdi~ion; A. de Jfestral, Tableau
de l'Eglisc chrét. Lausannc, 1870, p. 684.
z Sobre SwcJcnborgianos, que contam bastantes discipulos
nos Estados Unidos, lê J. Rt·.:d, Swcdenborg and the New Church,
vel H. Lyon, ob. dt. p. 147. Cf. de I::Cclesià. n. 105, not.
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CAPITULO I

Da exlstencta das nas pessoas na essencla divina
Exposta a no-;áo do mysterio da SS. Trindade,
e nccessario dcmonstrnr a sua l'Xistcncia: disputaremos 1 ." sobre a dfri11dadc das pessoas; 2." sobre
a co11substa11cialidade do Verbo e do Espírito Santo que foi impugnada d'um modo especial; :~.º da
concordmrcia d'estc m.vstcrio com a ra{áo.
Art. 1. Da trindade das pessoas

28. A Fé catholica já claramente expressa em
varios Symholos, foi assim resumida pelo Cone.
Latcra11e11sc lV, ( 1215): ((Cremos firmemente, e
confessamos simplesmente que só um é o verdadeiro Deus . .. Pac, Filho e Espirito Santo: Ires pessoas, na verdade, mas uma só essencia, substancia,
ou nalure\a inteiramente simples ... cremos e confessamos, com Pedro Lombarda: que una quCFdam
summa res est, incomprehcnsivel e ineffavcl, a qual
é verdadeiramente o Pae, o Filho e o Espírito Santo; trcs pessoas juntamente, e cada urna d'ellas de
per si : e por isso só cm Deus ha Trindade, não
quatcrnidade, ror isso que cada uma das tres pes-
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OA n1STl!NCIA DAS TRES PESSOAS
CAPITULO 1

insinua-se uma certa pluralidade em Deus. Omittimo.s o que ~lguns PaJr~s cxi~oser~t:O sobre os primeiros vcrs;ciilos dos Gencs1s: d1z1am, na verdade_, que 110 pri11c:ipio sig~i_fica,·a o mesmo que 1io
Filho~ e o ,·ocabulo cspmlo de Deus entendiam-no
da terceira pessoa da SS. Trindade; porem entre
os peritos da língua hebraica~ esta exposição é já
antiquada. 1 Nem pode deduzir-se alguma coisa certa da forma pltiral Elohim: porquanto os Judeus e
a m~ior parte _dos }nt~rprct.cs dizem que este plural e magc.-.tat1co, 111dKando que na unidade da csscncia divina ha virtude multi piice i Todavia n'outros logarcs, indigita-se esta pluralidade.
'
3 1. (8) Deus antes de crcar o homem disse :
(<Façamos o homem á nossa imagem e semelhançan ; 3 do mesm.o ~odo quando já era sua tenção
expulsar os pnmc1ros paes do paraizo disse :
•<Eis ahi Adão qua:>i um de~nós)); ~ finalm~nte depois da edificação da torre de Babel, Deus falla do
seguinte modo: (( Vinde, por tanto, desçamos e confundamos
alli as suas linguas>i. 5 Mas ape~ar de '
.
stm.:tame~tc ~aliando,_ este plurar poder ser empregado n~ lmgu:.i hebraica por uma unica pessoa, ou
cm rasao da magestadc, ou para exprimir a intensidade, explirn-se com tudo melhor se de facto se admittircm muitas pessoas cm Deus, principalmente
onde diz um de nós; realmente a maior parte dos Pa·
d~es assin; entenderam as ditas palavra~; porquanto,
diz Faustmo, prcsbytero Romano: «não é proprio
d'uma pessoa o dizer façamos á nossa imagem e se-

soas eaquella coisa, a saber, substancia, esseneta
ou natureza di\"ina n 1. D'ondc se segue:
(a) que cm Deus ha uma unica essencia, não só
especifica, mas tambem numericamente;
(b) n'aquella simples cssencia ha tres pessoas
realmente distinctas umas das outras, apesar de se
não distinguirem da mesma cssencia, não realmente, mas só virtualmente. E isto demonstral-o-he:nos pela E~criptura e pela 7i·adicção.
29. 1 hese :J." : ô mgsterio da SS · Iriqdade, imperfeitalTJe'lfe d11clarado e indigitado qo V. J"estameqto, foi claramente nvelado no Jlovo.f
1. Impe1feitame11tc declarado e indigitado no V
Testamento. Deus não quiz propôr expressamente
aos Judeus o mysterio da SS. Trindade afim de
que não julgassem, porventura, que se lhes propunham tres deuses a adorar: pois é sabido pela historia, que clles, cm rast.lo de estarem circumdados
por naçóes pagãs, eram muitissimo inclinados ao
polytheismo; porem, quer por palavras, quer por
theophanias, indigitou primeiramente que havia alguma pluralidade in divinis, depois manifestou mais
claramente gradalim, que havia ao menos urna segunda pessoa em Deus, para assim abrir o caminho á plena revelação d'cste mysterio.
3o. (A) N'alguns togares do V. Testamento

,

t
Firmiter cre<limus et simpliciter confitemur, quod unus solus est verus Deus .. . Pa~er, et Filiu_s et Spiritus S. :. Ires quide1!i
perso11ae, sed u11a esstmt1a, suhstanua, seu natura simplex omm·
no ... credimus et confitemur cum Petro Lombardo, quod una
quaed.nn summa res est, mcomprchensibilis quidem et ineffabilis,
quae veraciter est Patcr, ct Filius, ct Spiritus S.; tres simul perso·
nae, ac sigillatim quaelibet curumdem : ct ideo in Deo solummo·
do Tri11itas est, non quaternitas: quia ~uaelibet trium personarum
est ilia res, Yidelicet substantia, essenua seu natura divina. Cf.
Den;ing. 355-359.
2
Cfr. Petav10, 1. li, e. 7. e seg.; Franrelin, th. 2-7 ; Knol/,
~- 11, e. I, a. 1 ; Scheebe11, n. 714 e scg.; e a llega mos os modernos
çommentadores da Escriptura nos varios Io~ares que citamos,

· ·--·----·---

Cf. Cor/11y, Spicil_egium, I, p. 1tiS.
Cf. Corluy, ob. cit. p. 167.
l
Facia11111s hominem ad ,imaginem et similitudinem
r•·.1m. Gen. I, 26.
• !\cce Adam quasi Ul!US ex nobis. Gen.
22.
" 'Venite igitur, descendamm et confunda,.;,us ib1 linguam
cnrnm. Ge11. XI, 7.
Theologia Dosmatica--Vol. 3.~
21
.'.
·

m
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CAPITULO 1

DA EUSTENCIA l>AS TRES Pl!SSOAS

melhança, mas nem de diversa divindade. Porquanto o plural d' estas palavras, isto é, façamos e nossa,
significa as pessoas do Pac e do Filho. Quando porém diz no singular imagem, manifesta-se uma divindade, uma virtude de uma e outra pessoa >J • 1 Nem
pode dizer-se que Deus falia aqui para os anjos ;
porquanto nem nos antecedentes nem nos subsequentes se foz menção dos Anjos. Por outro lado,
como nota Agostinho, ~ o homem foi feito á ima~em de Deus e não dos anjos .

por Juas ,·ezes para não omittir o Filho; não quatro
vezes para não juntar as creaturasn. 1
33. (e) Em segundo Jogar, no livro da Sabedoria, t
attribuc-se a Salomão esta oração: a Deus dos meus paes
que fiLeste todas as coisas com o teu Verbo, e formaste o homem com a tua Sabedoria~ 3 ; porém confrontando aquellas palavras com as que se encontram no No''º
Testamento sobre o Verbo divino, conhece-se com bastante clareza no dito texto a segunda pessoa da SS.
Trindade; porém a terceira ·é designada um pouco abaixo ( 17): u Que!.11 sab~rá o teu sentir, .s~ tu não deres a
sabedoria, e nao enviares o teu Esp1nto Santo das alturaso ? 4 Nem assim mesmo de tudo isto se collige com
certeza a distincção real das pessoas, podendo, strictamcnte foliando, entender-se do'> di\·inos attributos.
34. (d) O outro argumento deduz-se das tlzeopha11ias
referidas na Escriptura. E assim se diz que Jehovah apparcccra a Abrahão no Yalle de Mambre 5 : «appareceu·
lhe o Senhon, e logo accrcsccnta: ~e elevando os olhos,
appareceram-lhc tres varões, de pé, junto d·elle; vendoos, foi ao seu encontro da porta do tabernaculo, e prostrou-se por terra, adora11do·os .. e. (1-2).
E na verdade, muitos Padres~ especialmente S: Agostmlio e S. Ambrosio 1 , entendem isto da manifastação
da Trindade : a Egreja é favoravel a esta interpretação,

:h. (b) No lh·ro dos Numerns 3 encontra-se a formula da benção que os sacerdotes recitavam sobre o povo,
e na qual se repete por tres vezes o nome de Jehovah;
porém os Rabbinos e os Padres viram n'isto alguma
sombra do mysterio da Trindade, principalmente quando os trcs dons, que são concedidos por esta benção, a
saber, a guarda, a misericordia e a paz, optimamente se
apropriam ás trcs divinas pessoas. 4 No mesmo sentido
entenderam alguns Padres a visão referida em [sa;as 5
em que Deus é saudado pelos Seraphins com as tres palavras «Santo, Santo, Santo•, e se ouve a voz do Senhor que diz: aa quem enviarei, e qual de 11ós irá ?1>
E' por isso que S. Ambrosio escreve : 11 O que quer
dizer esta repetição trina de santidade sob um unico nome ? Se ha repetição trina, porque rasão haverá um só
louvor? Se ha um só louvor, qual a rasão d'uma repetição trina ? Porque a repetição trina, senão porque o
Pae, o Filho e o Espírito Santo são um na santidade ?
Não diz uma só vez, para não separar o Filho, não diz
-~~ cst unius personac dicere faciamus ad imaginem et

~imilitudincm nostram, scd nequc diversae Jeitatis. ~am r.Iuralitas horum verborum, i. e. Jaciamus et nostram, Patris et F1li1 per~onas significat. Quod autcm singularitcr im,1ginem dicit, una deitas, una virtus utriusquc pcrsonac manifcstatur. Faustinus, de Trinit., 5·7.- Alia Patrum testimonia vide ap. Pi!tav., Jib. li, e. 7, n. 4- ~)·
~ Oe Civit. Dei, lib. XVI, c. ,;, n. 1.
~ 1Yum, VI, 23-21;.
1 Cf. Drach, 1-larmonic de l ' Ei;li~c i.:t de la Syna~ogue, vol.
1, p. 3.,1·3j9; N'csta ohra encontram muitas coisas sobre a fé dos
;;mti~o's rabbinos na Trindade; mas nem todos gosam de egual au·
ctondadc.
~ Isa. VI, 1-9.

1 Quid sibi vult sub uno nomine sanctitatis trina repetitio i

~ i trina reretit io, cur una laudatio ? Si una Iaudatio, cur tri"na rc pctitio t Trina r.:petitio, cur, ni~i .quia Patcr ~ -t .Filius et Sriritu:<

S. sanctitatc unum sunt : Non d1:ut semel, ne Fihum scquestraret:
non bi~. nc Filium rraetcriret; non quater, ne creaturas conjungcret. De Fide, lib. II, e. n, n . 107 .

Sap . IX, 1-i.
_
. .
.
.
Deus patrum meorum, qm fec1st1 omma h·rbo tua, et Sa.
pfr11ti.i tuà constituisti t>o.mini:m . . .
.
.
.
• Scnsum tuum quis sc1et, ms1 tu deJer1~ ~ap1 .:: nuam e1 1111 ·
se ri~ Spii·itum Sanctum tuum de altissimis.
~. A pparuit ei Dominus Ge11. XVIII, 1 e sei::.
. .
~ Cumque elevâsset oculos, apparuerunt e1 tres Hrt stante$
prope cum ; quos cum vidisset, cucurrit in occursum eorum de
"SUO tabemaculi, et adoravit in terram .
' S . August1'nus, de Trinit . 1. IT, ·= 19-20; S AmbrflSW.( ,
f)e C:ain ct .\bel, T, 8 .
1

:i
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CAPITULO 1

quando, depeis de referir esta apparição, diz: s.viu tres
e adorou um>'·
Mas além d'isto falia-se muitas vezes na Escriptura
no Anjo do Senho,-, que se manifesta por varios signaes
sensiveis, a saber, pcln fórma humana, pela chamma
de fo~o, pela vóz ~ensivel etc. e declara que elle mes·
mo e Deus : •Eu sou Deus Bethcl ... Eu sou quem
sou .. . Deus de Abrah5o, Deus de Isaac . .. , :t·
Com etfeito, a maior parte dos Padres, e.,pecialmen·
te os antigos, ensinaram que aquelle Anjo é a divina
pessoa, enviada pelo P:ic, e por isso distincta d'Elle, manifestando-se aos homens, para assim os preparar para
o mystcrio da Encarnação ; muitos, especialmenre os
Antigos, julgaram que só o Verbo apparecera assim;
mas S. Agosli11/w ensinou que, quer o Filho quer o Espírito Santo, são egualmente invisíveis aos oltios corpo·
reos como o mesmo Pae, porém que as tres divinas
pessoas podiam apparcccr sob fórma creada, e que só
pelo contexto se deve determinar qual das divinas pessoas tenha dístinctamentc apparecido 3 • Seja o que fôr,
n'estas theopha11ias manifesta-se uma certa pluralidade

;,, divmis.
3 5 . (8) Com maior clareza se falta já da · segunda pessoa, distincta da primeira e a ella egua1,
n'alguns togares, desde o tempo dos Prorhetas :
só faltaremos dos prindpaes, tendo adiante de argumentar sobre cites mais largamente.
Nos Psalmos ', cnnumeram-sedois Senhores inteiramente distinctos, um dos quaes gera o outro, um está sentado á direita do outro : «Tu és
o meu Filho, eu te gerei hoje. . . Disse o Senhor
para o meu $enhor, senta-te á minha direita» 5;
t Tres vidit, et unum adoravit . Brev. Rom . Domin. Quinquag . resp . 2 .
i
Egô sum Deus Bethel . .. Ego sum qui sum . Deus Abraham, Di:us Isaac . . . Gm . XXXI, 11-13; E.xod. Ili, 2 e seg.
·l
S . Aug11st d_e T~i nit . liv. n . ~; : _Cf . t:etavius, 1. VIII,
e . l ; Fran;tli11, th. 1:1; L1ddo11, The D1vmtty o! O . Lord . lect .
U, p . 52 e sejt .
4 Ps . ,li, 7; CIX, 1-z -Cf. de Verbo lncar11ato n. 34e seg.
;, Filius meus cs tu, ego hodic genui te . .. Dix.it Pomi01,1s
Domino meoi sede ;, dextris meb .

DA EXISTENCIA DAS TRES PESSOAS

' n' estes 1ognres, ao menos provavelmente se
porem
manifesta, não ~ó a c..::xi.'tl'ncia da segunda pess~a,
mas tambem a sua d1nndade e a sua consubstancialidade; por(Jt1anto o Filho, que é gcradó pelo
Pac, deve não só distinguir-se d'Elle, mas tambem
possuir a mesma natureza que o Pae; e sendo em
Deus a natureza numericamente unica, como se vê
de varios logarc.; da Escriptura, deve encontrar-se
identidade perfeita de natureza no Pac e no Filho.
36. (C) A mesma doutrina encontra-se claramente expressa na prophecia de Emmanue/ • que
explicaremos no Tr. do Verbo h11carnado (n'. 3840), e nos livros dos Pnwerhios e do Ecclesiaslico
onde ~e afürma a cxistcm.:ia d'uma certa sabcdo~
ria in1.:reada, distim:ta de Deus, e todavia apresentando todos os caracteres da divindade. Exporemo.., este logar quundo foliarmos da Divindade do
Verbo (n.º 67)t.
37 · 2." j(/ysferlo da SS. 7rindade jd obscuramente annunciado 110 Yellto 7esfaf11e11fo, rflvela-se
plenamente no )'lovo.
Prova-se: pelo mysterio da Annunciaçáo 3 .

(8). Primero que tudo a trindade das pessoas
enuncia-se com bastante clareza no mvsterio da
A.nnunciaçáo; pois vemo-; alli que o Anfo fôra enviado por Deus Pae: «Foi enviado o Anjo GaIsa. VII, 14 .

t

2 D ' <!s_te ~ _rcxtos p_óde colhgir-se que o mysrerio da SS.
TrmJ•tt!e nao fora suffi.:11:n1em.,n•., propo<to no V. T . rara que
.

~;a~ ; e taz~:iJ'.) parte da fé .:ommum do porn de Israel; naJa pois
1t~peJc qa_e algllns !'~marcha~, cm rn são de illustraçóes espec.ia~s que tmham _rec1:b1Jo de D.:us ~ por serem in~erprctes perius~llf!OS da Escnptura, cressem mais ou menos J1stmctamente,

prmctpalmenre desde os tempos de Jsaias, que o Messias fururo é
Deus} o que se ensina n'alguns textos da Escriptura. (Matt . XIII
17; oa. Vllli 56_; l Petr . I, 8-u} .
'
3
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PA EXIST!i:NCIA DAS TRES PESSOAS

briel por Deus á cidade da Gallilêa;> 1 (26); depois
apresenta-se o Espírito Santo para formar a alma
no corpo de Christo no \'entre da Virgem: uO Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altis. simo te (obrin.'tu -i (3 5); finalmente o Filho é annurn.:iado \.'.Otno tendo de nasl:er da Virgem : aE
por isso o Santo qm· de ti nascerá, será chamado

Filho de Deus

3
)J

ama.d o em ~ue~ tenh? as minhas complacencias•> •;

P?rem o Fi/110 ~ baptlsa~o por João Baptista : ((porem J csus de pois de bapttsado sahiu lo(To da ague•> t·
finalmente o Espirilo Santo distingu:-se de um ~
de outro, por isso qlle emquanto o Pac falia do
céu, Ellc mesmo desce sobre Christo, e desce sob
a cspecic corporn 1 de pomba : <<E o Espiri to Santo desce~1 sot; esp~cie rnrporal como pomba sobre
clle» J; e, pois, evidente que aquellcs tres não são
uma pessoa, ma:-; trcs pessoas realmente distinctas.
(8) Porém alli a unidade da natureza não se manifesta tão ~)aramente, mas de algum modo; porquanto C_hnsto. a~rma ser Filho de Deus; e por
exccllcnc1a, pms e chamado e: úl!k com artigo, e accresccnta-se: «cm qu~m ~enho com~lacencia 1> • para se dc~larar que e Filho proprzo e amado de
prefcrenc1a aos outros 11.
Porém o Espírito chama-se Espírito de Deus
ou procedente do mesmo Deus, como mais plenamente se explicará n'outro logar, e por isso participante da substancia divina.

.

mesma~ não póJc, ..:om cffcito, demonstrar-se evidentemente só
i.:om este texto~ mas já se insinua, por isso que a
segunda pessoa é chamada Filho de Deus; mas o
Filho de Deus, verdadeiro e propriamente dito, deve ser participante, e, na verdade, consubstancialmente da natureza do Pee.
E isso mesmo se l:ontirrna por que, cm seguida (43), Maria é chamada mãe do Senhor, ou
mãe de Deus : logo o seu Filho é verdadeiramente
Deus. Porém a divindade do Espírito Santo só muito obscuramente é significada nas palavras onde é
chamado Espírito do Altissimo, assim como o Filho se diz Filho do Altíssimo.

(8) A consubstam.:ialidadc das

39 Pela promessa do Espírito Santo.

38. Pelo baptismo de Chrislo 4•

(A) Nem com menor clareza se manifesta a dis-

(1) 'So baptismo de Christo tambem claramente se manifesta a distincçáo real das tres pessoas,
não só pelos rnrios nomes com que são designadas, mas wmbcm pelas operações inteiramente distinctas que ctfcctuam; porquanto o Pae falia do céu:
••e eis uma vóz do céu que dizia: este é o Filho

t~ncç?o real. ~as tres pe~soa~ na promessa do Espi-

nto Santo tc1ta por Chnsto na ultima Cêa. Pois di7.
1. ~t ccce vo_x de coelis dicens : hic est Filius dilectus in
quo m1h1 complacu1. Matt . Ili, 17 .
'
2
Uaptizatus autem Jesus confestím ascendit de aquã. Matt .

JJI, 16 .

l . f~t descendít Spiritus Sanctus corporali specie sicut <:olumha m 1psum . Luc. Ili, 22 .
t
ln quo mihi complacui .
. ~ Re~tamente diz Mr.Jlduna.do n'este logar : •Üstendit enim
gemino artic_ul_o se ºº!1 d~ quov1.s, sed de naturalí, de unico, de
a~terno~ de .s1b1 a.cquah filio loqu1. Ayart'l-ri~, dilectum ... Athanas1us urngemtum mte~pret.atur . ~oc i:nim _epít.h eto non apud Homeru~ s~lum, sed et1a~ m S. L1tter1~ un!gerntos filios solitos appellan, s1cut e contrario Joannes umgenm1m posuit pro carissí·
.111on . Joa. 111, 16; I Joa. IV, 9).

Missus est Angclu-; <)ahriel a Deo in civitatem Galilae .
Spiritus Sanétus supen·cniet in te, et virtus Altissimi
obumbreb1t tíbi .
3 ldeoque et quod nuscetur ex te Sanctum vocabitur Filius
1

~

D1i.

" Llfatt. lll: 13-17 j Marc . l, 9-11; Luc. Ili, :11-:n.
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DA RXISTENCIA !'IAS TRES PESSOAS

CAPl1'ULO 1

Christo : "Eu pedirei ao Pae e vos dará um ouParaclito para permanecer comvosco para sempre.u 1• "Porém o Paraclito Espírito Santo, que o
Pae '!'andará cm meu nome, vos ensinará todas
as c01sas ... j».
E na verdade, deve haver distincção real entre
o Pae que envia o Espirita Santo, e o F:ilho que
roga ao Pac, para que envie o Espirita, e o mesmo
Espírito que é enviado pelo Pae, em nome do Filho; porquanto, o que envia distingue-se do enviad?, o Pae ~lo Filho ; por outro lado, o Espirito se
diz outro du 1 c1~so do 1" ilh?; e assim temos tres pesssoas vcnJaJc1rnmentc drstinLtas.
(8) Tambcm do mesmo contexto se vê a consuhstancialiJndc das trcs pessoas:
(8) pois Christo tinha dito pouco antes: •e quem
me vê, vê tarnhcm o meu Pae .. . Não crêdcs que eu
estou no Pac e que o Pae está em mim? Pois se o
não crêdcs, ac~cditac nas minhas obras,, 3 (9-12):
estas. palavras 1mportnm na vt:rdadc a egualdade
perfella do Pac e do Filho, principalmente se se
tomarem com todo o contexto e com o togar parallelo cm S. J oáo 4: «Eu e o Pac somos um. . . Se
eu n~o faço as o?ras de meu Pae, não queiraes
acreditar-me; porem se as faço e não quereis acreditar cm mim, dac credito <is obras ... ,.
(D) Tambcm se diz q .w o E.;piriu Santo, q•1e
procede do Pac, se chama Espírito de verdade:
11·0

1 Ego ro~al.lO Patrcm, et ,1fi11m Par;iclitum dabit vobis ut
manear ~·obhcum in actcrnu111 . ..
1
•
Paraclitus autcm Spirita~ S:1 n.:tu5, quem mittf't Pater in
nomine me~, 1~lc rn.; <lcJ.:~bll o:nnia ... Joa. XIV, 16-·26 .
•
J
Qu1 v1Jet . me, n<lct ct (1<1trem .. . Non crcJitis quia ego
m Patrc i:t P<itcr 111 me CH ) Ahoqum propter oycra 1psa credite .
. ~ ~go et Patcr. ~m11~1 sumus ... Si non facio opera Patris
mc1 1 noln~ crcdcre .mth1; si autcm facio, et si mihi non vulti11 cre·
dere, openb~s credu11. . ./0,1 X, 3o, 37-38.

espirita de verdade que procede do Paeii •; na verdade, o que procede substancialmente de Deus,
deve participar substancialmente da natureza de
Deus, ou ser Deus : o que se confirma, por ser como
funle de 11t•rdade, e se lhe attribue aquella sciencia
perfeita que é ncccssaria para illuminar os Apostolas sobre todas as (OÍsas que pcrknccm á fé, ainda
mesmo sobre ns coisas futuras: «quando, porém,
vier aqucllc Espirito de verdade, vos ensinará toda
a verdade; porquanto ni'ío fatiará de si mesmo;
mas dirá todas as coisas que ou\'ir, e annunciar-\·osha todas as coisas qur hão-de vir» i.
40. Pelafommla do Baplismo.
(A) Finalmente, a trindade das pessoas apparecc manifestamente na formula do Baptismo ensinada por Christo: "lde, portanto, cnsinac · todas as
nações, haptisando-t>s cm nome dn Padre, do Filho
e do Espirito Santo»~; por,1uanto no texto grego, quer a conjuncção u:, quer o artigo -:-ot, são repetidos antes do nome de Gtda pessoa; o que seria ridículo, se em Deus houvera uma unica pessoa, adornada de virtude triplice; por tamo a repetição tão emphatica do artigo não póde explicar-se sem a distincção real das pessoas; além
d'isto, o Pae é com certeza difforente do Filho, e sendo assim, o terceiro termo ou o Espirita
Santo deve ser uma pessoa di-;tincta das outras.
. (B) D'cstas palavras se deduz tambcm a u11idade da natureza ; pois tracta-sc a'lui do rito baptis1

.<.,pirit11111 i•eritatis qui .1 l',1trc procedi!. JoJ. XV, 2fi .
<.um autcm vene ~ it illc Spirirns vcritatis, doccbit vos omnem vt•ritmew: non enim loquewr :i semetipso : setl quaecumque
audiet, loquctur, et quae vencura sunt unnuntiabit vobis. Joa .
~

XVI, 13 .

l
E untes ergo doccte omncs gentes baptizantes cos in nominc (w -:ti ?.v"uc:) Patris et Filii et Spiritu~ Sancti. Matt . XXVIII 1

1G .
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CAPITULO 1

DA l!XISTENCIA !IAS TRES l'ESSOAS

mal, pelo qual se confere a graça sanctificante ; e,
na verdade, a graça não póde dar-se senão em
nome, virtude ou auctoridade de Deus '; logo as
·tres pessoas em nome das quaes se dá a graça, são
realmente Deus e por isso egualmeute participantes
d'uma só natureza divina.
41 . Pela prégação dos Aposto/os. Pois consta
que os Apostolas, logo depois do Pentecostes, prégaram ex prqf"esso a divindade de Christo, e a divindade do Espírito Santo quando se lhe offereceu opportzmidade,e por isso reconheceram tres pessoas em
Deus. Assim v. gr. S. Pedro, na primeira prégação que fez aos .Judl.!us, declara abertamente que
Christo é aqucllc que David chama Senhor, isto é,
Deus 2 ; na segunda prégação chama a Christo •Àuclor da vidan 3; n'outro logar chama-o «Senhor de
todas as coisas ~; e na verdade, todas estas coisas
convém só a Deus; logo.
S. Pau/u não ensina com menos clareza a divindade de Chrjsto, escrevendo a respeito d'elle 11:
«O qual é Deus bemdicto sohrc todas as coisas pelos seculos)); «todas as c..oisas foram creadas n'ellc e por cllcn 6; como mais largamente se demonstrará no Tr. do Verbo E11camado (n. 63-64). Por
---- -i --A rasão pon1uc Christo 4uizéra que o baptismo fosse dado por csrn fór~rn, foi npar::t se declarai: d'onde o -~aptismo recebia a sua força, 1~to é, do l'ildrc que enviou o seu Filho, para morrer pelos homens ; do Filho 4ue msutuiu o baptismo e como que
o regou com o si.:u sangue e o tornou fcrtil, fructuoso e efficaz;
do Espirita S;rnto, o qual, assim corno a agua lava inteiramente
os corpos, assim mesmo lava interiormente as almas, sanctifican·
do-as•. (kfa/donat. in h. I.) Isto mesmo ensina-o implicitamente S. P~u/o (!Cor. 1, 12-13/, quand51 reprehendendo os Corinthios, afhrma que foram bapllsados nao em nome de alguma cre:;.
tura, mas em nome de Deus.
:1
Act. II, 34.
J .-tuctorem vifae Act. Ili, 15.
1 Dominum omnium. Act. X, 36.
> Rom. IX, 5; Co/. 1, 16.
Qui est super omnia Deu8 benedictu> in saecula.

outro lado, os mesmos Apostolos prégaram sem
obscuridade a divindade do Espírito Santo, como
se verá pelo artigo seguinte. E até mesmo não faltam textos em que se enumeram junctamente as tres
divinas pessoas 1: <(Foste justificado cm nome de
Nosso Senhor Jesus Chrislo e no Espirita do nosso
Deus ... ,, Porém cllc que nos confirma comvosco em
Christo, e aquellc Deus que nos ungiu, que lambem
nos assignalou e deu o penhor do Espírito nos nossos corações»~. Oc tudo isto :i se collige que ha em
Omnia per ipsum, et in ipso .::reata sunt.
Ju,;titicati estis in no111i11e Oomini nostri J. Christi, et in
Spiritu Dei nostri ... Qui aurcm confirmai nos vobiscum in Christo, ct qui unxit nos Deus, l\Ui ct signavit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris. l Cor. VI, 11 ; lJ l.or. I, 21-22.
·1 !\ão empregamos o cclcberrimo texto de S. João (1 Joa.
V, 7) porque já desde ha tres scculos era controvertida a sua
genuida<le. O:; adi•ersarws d.1 genuidade argumentam assim : Este texto falta cm toJos os cod1gos gregos que gosam de alguma
uuctoridade, porquanto 193, aos qu.\es accrescem 60 leccionarios,
carecem ct•elle, emquanto sómente 40 o conteern, dos quaes dois
são mais modernos (sec . XV-XVI), e outros dois teem-no escripto
:1. margem por mâo recente ; tambcm falta em muitos codigos latinos, principalmente 1w Fuldense e Ameati110, que tambem são antiquíssimos ( sec. VI) e accuratissimos, e se se encontra na maior
parte dos codigos mais modernos, deve isto attribuir-se ao Pro/ego Galealo sobre as epistolas catholicas, que foi feito por um
fal sario sob o nome de S . .leronymo; tambem falta nas prin-ci
paes versões S·rri,1ca. Plriloxe11ir:ma e Lopticas; nunca foi adoptado por algum" Padre Oriental, nem se encontra vestígio algum na
Egrcja latina antes do seculo V; porém este silencio comtante e
unanimc, no tempo cm que sc agitavam controversias sobre a
Trindade, mostra evidentemente 4ue este versiculo fõra inteiramente desconhecido; C:: muito prova\"el que aquella com ma que
agora se acha no texto, era sJmente explicaç.'io marginal do vers.
R, que depois foi introduzida no texto.
Os patronos da a11the11ticid,1de dizem : aquella comma existiu
sempre na versao latina que e mais antiga do que os codigos gregos; porquanto encontra-se na maior parte dos codi~os latinos, é
commemora<la por muitos PaJrcs, Te1·tuliano, Cypriano, Agostinho, Euge11io e 450 Bispos, que na profissão de fe, apresentada ao
rei Ariano Huncrico (a. 484), allegam e explicam o mesmo, e desde o Lec . IX é tomado por muitos escriptores.
A omissão do versículo nos codigos gregos,explica-se facilmente,
por que os versiculos 7 e 8 são homoioteleutos, isto é, terminam do
mesmo modo, de maneira que os escriptores !'laltaram do fim, do
1
?
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CAPITULO 1

Deus tres pessoas realmente distinctas e ª<:> mesm_o
. e se se dese1· a alguma coisa mais
tempo eguaes ,
b.
· i·
.
d
s.tanc1a ttermmante e el:.·1si vo sobre .a sua consu
.
d d ncontrar-se-ha no artigo segumte.
. .
a e, eS l - das diffiuldades. (A) Affirmam os _Soei-

. 42; e º0~1çlhlita1·ios,

primi!iro que tudo,. que nao hl. ~
1
. Fs·nptura onde se ensme com pa a
nenhum ogar n.1 •. \..
t
vras daras a trinda.de das pe~soads. . t é falso em visRes" Está aven3uado que tu o is o
r '
·" d usi'das · oor quanto, apesar de, na
t das provas Ji.1 a
. ' r
. dad
t ra não appareccr a palavra pessoa ou tr~ti
e,
...sc.np u ;-' d
essoas e a sua cgualdade, colhgem-se
a d1stmcçao das ;extos referidos principalmente tom ancoro ce~tez a os ~ 111 ~. e na ve;dade não discutimos a
do-se srmu a11eftm• ,
..ra • mas sim a ,.ealid,tde. gu. da os textos onde
Pala "3, (8)
Apresentam-se em se 1
. '.
4

mano

Ê .

11

.. ---- -·- .· . . il . .1 Por outro lado o C. Trzdentmo nos
verso 7 ao pnnc~r.~J· ~; ~~ 1~ 10 sograJos e ca'nonicos os livros in·
ordl.!na «que r.:'-c ª~ . .11.t •s ·omo era costume lei-os na Egre teiros co~ todas ª' su .is .~·i. -~i~ ~ui •.:zta» . t.:ointudo os theologos
ja cathol1ca e "ªr'!"' 1R/.c p-.~~lt e o~tros confe•sam que o Tri.J .
0 , 0 Jernos, com .orllt' J •. trJ~~ c>·,11 . 1 e 0 Co~álio s.J tractava d'aquel··J · a c ·tcrc-.pc 1 ,..
na J a d .:'-1 10
)
• , .-1 'llhs cios Prote·aantes.
las par.t.:s que. ~r~m ~q;c. \ó~, ~ntr~ catholicos, á Juvi?a proposta:
Aiz1tan.lo-sc c"tas q1..1c~
menos por-se em du17
· l
,, r ,e ·om scizurança ou a 0
.. se
pote ne.,' ." ' t, to lt: ::; João na epistola primeira cap.
'J ue é a11tlre11t1co
'
. t1·es
' Sllltl ...» a ~s · e ongr. Jo s .
\'I a q
f . 511
'o ex
· Quoniam
V, vcrs. 7, que t •vz •1 ~ ~ ·:1. ·) ·tn de i8""' ordenou Jue se respon1 0 e u 'e ' ·
·
n·1• for
:•n ser rcceb'1 a pel os 1.a
• tbo 0~
uh.·'
. ·
E t· r •snosta deve
desse neg.:zt1vamente. s ·'.· e.,. · " quando argumentamos con·
.•
.,
~-anJc rcvl.!rcn\..ta , por1.:m
•
_
·_
.• .
h~os ~ im
!'t l · x to apena .; J.:vc aprasentar·se, regei
tra 05 acat o1tLos, o ' 1 <> "
.
j
tand~ clles cn~mui.ni1:1:!nte ~ sua gcnu.iJ~, e Íeia-se Cf. Wisema11,
Para examtnar intciranj"~~ ª5 q:7sF~anreli11,'th. 4; Le Hir,
Es.ays, T~o lettcrs on lis ~.:~ ~~\~ 'cél.:ste"\; D.mko, Historia ReErnJe s b1hltq~c~, Lcs
v plc·i for the authentic1ty of tbe test;
vel. N. T ..; rorstl'{i'. l~c\ l\lun~ter 1871, Vlll, P· 365 e seg ,;
Bi.fuing, l~x.:glc~. 1·:'"1'
·tu"n.,' Frcihu•·" 1877, P· 12-1 e seg.; Scr110
...,.
"' ·
1· h N T 3 rJ eJ
e 1•1' ' \bcr •e ··s ~ ctl li• t<.:'1.lllal
Criti..:1sm o t ~ 1 • • : •
•
•
wner. lntroJ~1.dion to l lc . · T •snm •rac..:e eJ. 8 cr1t11.:a maior,
P· 6-18 ·655; 11sc!1.•· 11 J"rf, ~ ·J
'.i 1~t in (~troduction à la crit.
vo\. li, 1872, r · 3(37 e sc·~ · \n~ro 1 ·uc~i~ 111 • n. 23 1 e seg. onJe se
t
t 5· J< . •orm•y.
.
' •
t·
tex : '
'X ;cllcntcmcntc o s ar~umcntos pr~ e con 'a.
.
cxpoetm e
Clarke Man . of Unitarian behef, l_ess. VI. Quas1 do
·
J. ·
• t m os Protestantes L1berae1 na França,
a·chtenbe'·ifer
·
·
· · ·
mesmo modo arvumen
"
ob. ctt.,
voce -r
~rinite, p ·
'
•
c.omo se pode ver em / - 1

J.:º . 1

s ª'

1

F

p'

io.e affirma que ha um Deus, a saber o Pae; d'onde se
segue que nem o Filho nem o Espirito Santo gosam da
divindade. 1
Resp. Confessamos na verdade que ha um Deus u11i·
co ou que é unica a di,·ina natureza e essencia, mas
d'isto não se segue de modo nenhum, que não ha tres
pessoas n'uma e mesmn esscncia; porquanto Deus pode ser um com relacão á 1M/11rcza, e trino com relação
ás pcssoas 1 corno mais largamente se decl arará. Porém
os textos aprescnt~idos pelos adversarios, não só não
atacam <' nossa thcse, mas nntes a confirmam.
44. (a) Objcctam estas palavras de S. Paulo: e Por·
quanto ninda que se diz que ha deuses no ccu e na terra (porque ha muitos deuses e muitos senhores), todavia
para nós ha um sri Deus, Pae, de quem procedem todas as coisas.,, !
E na verdade , vê-se pelo contexto, queS. Paulo estabelece aqui uma anthitese entre os deuses, que os ptzgãos adoravam e o De1's, que adoram os cliristãos: affirma que este Deus é unico, para d'este modo excluir o
polythcismo, porem não exclue as pessoas do consorcio
âa natureza divina, accrcscentando em seguida estas palavras repetidas pelos Unitarios : «C um so Senhor Jesus
Ch,·isto pm· quem todas as coisas /01-am feitas•; 3 n'estas
palavras distinctamente se declara a divmdade de Christo : pois é chamado St•11hor, e a Jor·ça crcadora, que só
a Deus compete, é lhe attribuida : •per quem omnra . .,
4;. (b) Do mesmo modo se explicam outras palavras
do mesmo Apostolo: «Um Deus e /'ae de Iodou;' pois
tinha dito pouco antes a respeito de Christo t5) : 4Um
Se11hon, e pouco depois lhe attribue a dispensação da
graça : •a ~raça foi dada segundo a medida da doação
de Christo• (7); e muitas outras cois~s se dizem na me&ma Epistola que traduzem a divindade de Christo.
46. (e) Não teem for~a maior as palavras que se dí·
t

J. F. r.tarlre, l. cit. O que o auctor intenta provar pelo

J Cor. VIII, .5, 6 ; Eph. IV, 6; Joa. . XVIII, 3; Eph. V,

20.

Nam et:.oi sunt qui dicantur dii sive in coelo si in terrà (siquidem sunt dii multi, et domini multi) nobis tamen unus est Deus,
P.itar, ex quo omnia. I Cor. VIII, 5-6.
·

2

Et unirs Domi1111s Jesus Christus, per quttn onmia.
F1111s De11s, et Parter omnium . Ephes. IV, 6.
:· Pata est gratia secundum mçnsuram JQ11atiQni1 Christi.

3
1

;113-~15 .
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zem em confirmação das precedentes: uDando sempre
graças a Deus e Pae por todas as coisas em nome de N.
S. Jesus Christo»; 1 porquanto ellas só mostram que damos graças a Deus Pae por Christo o qual, sendo Deus
e homem. é perfeito mcdeador da religião.
47. (d) Insistem os adversarias; Christo falia assim a
seu Pae : a Porem a vida eterna consiste em conhecermos só a ti, unico Deus verdadeiro, e a Jesus Christo que
enviaste"; 'l porisso argumen~amos assim: Só é ve:dadciramcntc Deus o que se diz unico Deus ve1-.lade,,.o;
mas alli só o Pac se diz verdadeiro Deus; logo
Resp. disti11 ro •t me11ur; só o Pae é chamado Deus
no sentido de ficarem excluídos os idolos, concedo; no
~cntido de serem excluídos o Filho e o Espírito Santo, nego; porqua1:tto,~ como argument~m Gregorio Na\ian'{_euo e o seu irmao Cq:ano; por isso que se o Pae
aqui é chamado unico e verdadeiro Deus, colligem os
Arianos que o Filho não é Deus~ e tambem que o Filho não é sabio, por isso que S. Paulo diz: ao unico sabio /)cus por Jesus Christo glon'a; 3 collijem que
não é immortal, que não é luz, porque o mesmo Paulo
escreve : 4 O qual su possue a immo1-talidade e habita
n'uma lu1 inaccessiJJcl, chamando-se Christo a si mesmo,
cm toda a parte, Yida e luz. :; Realmente a palavra só
náo é sujeito m<is attributo da proposição, como se vê
do texto grego, de modo que o sentido seja : para que
conheçam que és aquellc Deus, o qual só é verdade1!"0
~var YtV~'. .,,to1JIJW 3t -;f,v IL~'ll)V iÃr,Otvciv 9tov. Por outro lado a palavra' Deus pode aqui designar a Deus trino, na contem_
plação do qual consiste a ''ida eterna.
48. (e) /11sistem em segundo togar: Se o Filho e o
Esp1rito Santo fosse verdadeiro Deus, a um e outro de·
veriam otferceer-se orações, mas somos mandados offerecer orações sómente ao Pac. 8
Resp. 11effo a meuor; porque Christo diz de si mes·
1

· .. ----, Gratias agentci; sem per pro omnibus, in nomine D. N. Jesu
Christi, Deo et Patri . Ephi•s. V, 20.
: Haec cst autem vita acterna, ut cognoscant te solum Deum verum, et quem misisti Jcsum Christum. l0tr. XVII, 3.
:1
Rom. XVI, 27.
1 I Tim. VI, 16.
ltfaldonat. in h. loc.
• Mçttt. VI, 9; Joa. IV, 23; XVI, 23 apud J. Cl~ke, 1. cit,

) : ase alguma coisa me pedirdes cm meu nome, falai-., 1 onde abertamente declarou que se lhe podem di:ir preces; porque razão, pois, mutilam os l:-nitarios as
;cripturas para propagarem os seus erros? Mas a razão
1rque mais frequentes vezes se dirigem supplicas ao
Lc, é porque EI le mesmo é considerado como auctor e
incipio de todos os bens, como abaixo se mostrará.
49. 171ese .:.:.º: O mysferio da SS. 7rindad11 d11-

onsfra-se invencivelmenfe pela fradicçdo.

...

2

1 .~

Pelos Padres. Tendo sido a divindade
solcmncmcntc definida no Cone. de Nicêa
35) e a divindade do Espirito Santo no Cone.
'Jnsla11ti11opolitano (:~ 8 1 ), concedem os advcrsarios
ie já n'aquellc tempo a fé nas divinas pessoas se
rnara universal; a questão ·rcrsa, por tanto, sócntc sobre os Padres Anti-Nicenos. Porém para
demonstração scicntifica seria nccessario aprentar os testemunho., dos principacs Padres que
vcram nos trcs rrimciros seculos; porém não
~rmittindo isto os limites circumscriptos d'este
1rnpcndio,aprcscntarcmos sómente alguns poucos
stemunhos, para exemplo; porém os outros po~rn lêr-se nos auctores citados.
5 1 • (A) Os Padres Apostolicos, assim chama>s porque foram discipulos dos Apostolos, não
um modo scicntifico, mas por simples exposição,
gundo o c0stumc dos Apostolos, ensinaram o
1ysterio da SS. Trindade. Principalmente o Papa
Clemente diz o seguinte 3 : «Por ventura não teSo.

> Flho

v,

Si quic.I pctieritis me in nomine meo, hoc

t

14.

f aciam.

Joa.

2 Cfr. Petavio, Praefatio, et liv. l; Buli, Defensio 6dei Nienae: Ginoulhiac, Histoire du dogme cathol., liv.VI, e seg. Newrn, Arians, p. I, e. 2, p. 156 e seg.; Perrone, 101 e sej;.; Fran1i11, th. 8-11; Knoll, § 72 e seg.; Revue des Sciences Ecclésiasties, juillet, aoGt, décemb. 1882, onde se axamina criticamente a
utrma dos Anti-Nicenos Ramboui/Jet e Duchesne.
1
Nonne habemus unum Deum, et unum Chrisr"m, et unum
'iritum gratiae 1 Ep. 1 ad Corint}lio5? n. '1-6,
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os um Deus e um Christo e um Espidto de g;a~ ?» E no decurso da Epistola se _vê que Chnsto
~verdadeiramente Filho de Deus, d1zcr:do-~e c'.sceptro da magestade de Deus• (lb. 16), isto e vir~u~e
· de Deus · do mesmo modo o E~p1nto
e po t encia
. '
. . .
1r
Santo é verdadeiramente Deus, exh1bmd?-se a 1
mesmo como prc\'endo os futuros: o que e ~ómen
te proprio Jc Deus. S. Ignacw Mart~r, ouvinte de
s. João t, csaevc cgualmcnte: "ProLurae fazer a
vossa confissão nos dogmas do S~nhor ~ dos Apos- m fC e (ariJadc no Fzlho e Padre e Esf.
ºd
t o 1os ... ~ 0
zrilo Santo, onde se diz que a me~ma e e can a~e deve cxhibir-sc ás trcs di\'inas pcsso~s. Hen'!as,
na ohra a que deu o titulo de Pas~or, hda publicamente n'algumas Egrcjas da Grecia, com~ esc.reve
s. Jeronymo (Catai. e. :rn}, affir~a o ~egumte. ((O
Filho de Deus é na verdade mais ~11.t1go do que toda a crea/ura, de maneira que assistiu no c~nsclho
a seu Pac, para f az..cr a creatura !» ; o que e o caracteristko primario da divindade_; no mesmo. ~o
gar recorda o Espirita Santo, e diz que elle e infundido e que habita no:> nossos coraç6cs: o .qu.c
é egualmcntc proprio de Deus. S. Polycarpo: d1sclulo do Apostolo S. João~ cxc!amou sobre a fo~ucira : <<Deus verdadeiro, glorifico-te com. o et:rno e celeste Jesus Christo, com o qual glona a tl e
e ao Espirita Sarzto, agora e para os secu\os futu-

ros»

3

.

---t--Stude;e igitur ut confitrmini in dogmatibus . ~omini et
.
fido et caritate in Filio et Patreet Sp1rrtu S. Ep.
Aposto1orum · - ·•
ad Magoes.
n.
1 J.
•
•
·
·
lt ut in
2 Filius quidem Dei omm creatura a11t1q111or est,
a
..
·i· p trt' stio adfuerit ed condendam c1·eaturam. Pastor, li\ ·
const 10 a
Ili, si~ilV5.
Deus glorifico te cum aetemo et coelesti Jesu
Christo c~~~uo tibi et Spiritui Sa11cto gloria nunc et in futura
saecula. Smyrnacorum Ernst., n. t4 .
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5 2. (8) Os Padres do segundo seculo, começam
já ~ expôr este dogma d'um modo mais philosoph1co, 1llustrando-o com comparações e analogias
philosophicas. S. Justino diz 1 : rc Veneramol-o e
adoramol-o (o Padre) e o Filho e o Espirita prophetico• ; depois demonstra com varios argumentos que náo ha senão um unico Deus, que crcou
todas as coisas, e que todavia ha nas Sagradas Lcttras outro que se chama Deus e Senhor, e até mesmo que deve ser adorado como Deus; o que illustra com o exemplo do sol e da lu\ e tambem com
o exemplo do fogo, no qual se accendcm muitos
outros fogos, sem cm nada se diminuir ~. S_ Athe11agoras diz o seguinte 3 : «Quem se não admira
quando ouve yue são chamados atheos os que affirmam que o Pae é Deus, que o Filho e Deus e o
Espírito Santo e mostram a sua essencia na unidade e a distincçáo na ordem ?-S. Ireneo escreve
egualmcntc 1 : ..·A Egrcja espalhada por todo o orbe até á~ c~trcmidades do mundo pelos Apostolo.<.
e seus d1sc1pulos recebeu aquclla fé que é em um
Dens, Pa(' omnipotente ... e n'um J. C. Filho de
Deus, encarnado para nossa salvação, e no Espírito Santo que pelos prophctas annuncion de antemão os conselhos de Di:us e o seu advento'"
'.13. (C) Porém no te1-ceiro seculo Fi se escrevem tra1 Eum (Patrem) et Filiurn ct Spirituni pro1'heti.:u111 .:olimus
et aJoramus. Apolo~ . l, n. 67.
2
Oia_Jog. cum_ Tryphone, 56.
-1
Quis non ~~retur, quum athe~~ - vocari audit qui asserunt
Oeum Patrcm, ct !' 1~1um. Deui:n, et Sp1_rnum _Sanct';lm e~rumquc
ostendunt et essentlam m un11atc, et dtstmctronem m ordme. Legal- n. 10; cf. n. 12, 24.
1 Ecclcsia per universum orbem usque ad tines terrae semir
~ata ab Apostolis ct eorum ~iscipulis, accepit eam fidcm, quae est
11:1111111111 _D_cum, Patrem ommpotcntcm. . . et in unum J. C. Fil111m Dei, mc~rnatu_n! pro salute nostrà; et in Spirilum S., qui pep_rophctas Dei ..:ons1ha, ct ad,·entum praenuntiavit. Ad\'. Ha·.:res,
ltb. 1• .::. 10, n. 1 .
· Thcologia Doi;matica--Vol. 3."
22
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Trindade; e assim Te1·tulltano_,
ctados mte1ro~ sobre a p xea onde entre outras cot·
escreve~ um hvro co~tr~ dr~e o' sacramento da econo·
.. d o t re s ,
( ·ap ")" «uuar
sa~ se lc ~ ~· ~ .
"d de ena. trit1dade, d"mgm
mia que d!spoe '1_rm~ ~ ~auto. Porém tres, não pelo esPadre e hlho e Js~in. '?. • nem pela substancia, mas pe1
tad?, mas pela gr~ 11 ª~ .~.' rnas pela especie; mas d' uma
la forma; nem pe o pu L '
ue é um só Deus." t E no
s~1bsta11cia e ~~';!~ P,~de21 •• Pf~-~c 0 seguinte:. «E' trindahvro, da P~1~-t11.._1~.ia \'-·e
Filho e Espinto Santo. u i
de d uma so d.1'"10~a~ ,'10 . reveu uma obra contra NoeTambem S. Hipur.J
c~c ue ·ipcsar de o não queto, onde diz: "E' necl~-;sano~1ir~;cnte e a Christo Jerer, c?nfcssc a ~eus <I~ iito homem ... e o ~spirito
sus Filho de De~~, ycu ·dadeiramente tres.» 3 S. Dyo·
S~nto, e que cst~s sao ve·~futou a Sabellio n'um escr1pmsw A/exand: l<1~b~m ' ente a trindade das pessoas;
to em que ensina d1stmctam_ . ~ . cm que declara que
1de cxpt cgsoes
l
emf?.rcga; ~ia '~r <l '
orém depois na Episto a a
o Filho e mfcr~<?' ao ac., P modificou-as e chamou o
D. wo11isio Ponullcc Rom<rno,
p
"·
. l
etenw ao a e.
filho :011subst.111cia e C~Jseu
discipulo Origenes
0
Clemente l1lexa1u1r1110 ·t~1s coisas sobre a Trinâade,
escrever.um ~gl.1alment.crnu•<; referir aqui, e apesar de
que sena n1rn1amcnte o gt
uiz expõr aquelle mysteOrigenes ter crra~o, quah~l o ~1presentou rectamente a
· â'
d ph1loson 1co, '
d T.
n.o um·~º o .
. t\11lou como testemunlza a tafe cathohc,1,_ qu<mdo
d· NarTacões tractando do
dicção; assim ':º scxdto.d adse da Tri11dade que deve ser
·
·a a u ei a
Bapt1smo, nom~
.
. escreve: «Aprendemos a ~~er
adorada»:~ e noutro l?~.ar Pac. o Filho e o Espmto
que ha tres hypostascs . o
.

\Jac e

\>. .

A

.
. . sa.:ramcntum, quae u11itat~1~ Ili
Custodiatur ccco1~0.mi.1c !'11tre1n ct Filium et Spmtum
·
ltrwcn•
·
'
· • se d
trinili!tem dispun1t, trcs ( " ·' <ed 1rradu
· ncc substant1a,
. t ci.')
.
• s
SilltCllllV. ·r rcs. ,1u
·~1.1111.
. . ~11 ; 115 "autcm, substantzae,
et uniu
f ormi; nec pu.tcs"11e. sed specie. u
..
potest.1ti.1, qu1a nus J)eus. r . "tatis Patcr et Filius et Sptr1tUS s.
z Est tri11ita.~. umus l ivm:rnm~ls nolit, confiteatur Deum Pa-.
l
Ncccssc cmm es~ u!, q
J~sum Filium Dei Deum factum
.
( hnstum ~
'
trem ommpotent~n.1 •. e 1 · . · t hos esse vcre trcs.
h ·
ct Sp1r1tum S. e
.
om1~em1ti1r,rnd.1e T1·i11i"1tis de1tatern.
1

"º"
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Santo» t Finalmente S. Gregurio Thaumaturgo, discipulo de Origenes, emittiu a pr·o.fissão d_e fé que optimamente concorda com o Symbolo de N1cea: 11Urn Deus
Pae do Verbo, um Senhor Unigenito do Pae, Deus de
Deus . .. E tambem Espirito Santo que procede de Deus,
Trindade perfeita». '
'4· (O) Tendo porem sido posta em duvida nos nossos tempos a fé dos Padres Anti-Nicenos sobre o dogma da Trindade pelos Racionalistas e Unitarios, fontm
trasidos á téla da discu)o;são muitos logares onde parece
que se in~pugna ou a Jistincção das pessoas ou a sua
egualdade perfeita, pareceu-nos opportuno accrescentar
alp;uns principias, com que se possam explicar os textos
diffkcis(cf ll1wlt!r,n. 229cseg.)
.
(a) Primeiro que tudo os defensores d'aquellc dogma
no tempo Ja controversia ariana, provocaram com confiança os seus adversarias para a fé e tradicção dos Padres anteriores: assim v. gr . .S. Atha11asio (De Decret.
Nic. Svn. 27): «Vós, porém, ó Judeus novos, a quem
quereis· .v<'>s afinal attribuir .ª paternidade ~as vossas asserções r Nem sequer podeis n?mear u~ so dos prudentes e cordatos». :1 Pelo contrario, os Arianos usavam de
fraude para occultarem a sua heresia e illudirem os sim·
pies. 4 Porém estas duas coisas suppõem manifestamente que n'aquclle tempo fôra persuasão geral que os Pa- ·
dres dos primeiros seculos foram inteiramente favoraveis á Tnndade; logo.
Realmente S. Agosli11'10 is escreve: «Todos ,,s aucto1 Didi..:imus crcdere tres esse hypostases : Patrem et Filium
et Spiritum Sancti.::n. ln Joa., tr. z . ap. 1'!tfig11e, P. G. XIV, r ·
12~::!.
z l :nus l.l.:us P,1ter Vcrbi, unus Dominus U11igenitus Patris,
J>e11s de {>eo ... Est etia~ Spiri!us San~tus ex f!eo pro~ede11s, Trinitas pcrtc..:ta. A .:onfissao mte1ra de fe, tradus1da ~m mglez, pode
lêr-sc na co!lecção A11te-Nice11e Fathers (Amer. edu. t,. VI, p. 7.)
.1
Vos auterr., o novi Judaei, quos demum asseruonum vcstrarum patrcs ostendcrc vuletis ? Ne unum quidem e prudentibus
et cnrdatis nominarc potestis.
• Cfr. S ..4tlzamtsius, Epistola ad Episc. :Egypt. 18; S. Hilarius, de Trinit. VI, 4' 7.
.
.
.
.
;, Omnes quos legere potu1, qu1 ante me scnpserunt de Tnnitatc. quae Deus est, divinorum librorum veterum et novorum
tracta'torcs, hoc intcnderunt secundum Scripturas docere, quod
Patcr et Filius ct Spiritus Sanctus unius ejusdemque substantiac
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l>A EXISTENCIA

res que antes de mim escreveram sobre a Trindade~ que
é Deus, tractadistas dos divinos livros antigos e novos,
tiveram tenção de ensinar. segundo as Escripturas, que
o Padre, o Filho e o Espírito Santo ensinuam a divma
unidade na egualdade inseparavel d'uma e mesma substancia~ e por isso não são tres deuses mas um só
Deus, posto (1ue ... o Pae não seja quem é o Filho, e
o Espirita Santo não seja o Pae nem o Filho, mas sómente o Espirito Santo do Pae e do Filho .. E' esta a
minha fé, pois é esta a fé catlwlica ».
(b) Além d'isso deve cuidadosamente fazer-se distincçiío entre o mesmo dogma e o modo philosophico porque se expõe : quando os Padres expõem simplesmente
o dogma cathohco, são verdadeiramente testemunhas da
fradicâio, e não ha duvida nenhuma que ao menos a
maior 'parte foliaram n'este sentido rectamente da Trindade; porém quando se c1npenham por illustrar d'um
modo scicntilico este dogma com comparações e analogias philosophicas, faltam como Doutores privados~ e
porque n'aquelle tempo não estava claramente definido
o sentido das palavras, empregam algumas vezes expressões que hoje seriam denunciadas como err~neas
pelos theologos; porém não pode concluir-se d' aqui que
ignoravam ou negavam o mysterio da Trindade, mas
sómente que foram inhabeis para concilia-lo perfeitamente com a philosophia. t
Por este modo talvez que possa conciliar-se o que
escreveu Petavio sobre a fé dos Padres Anti-Nicenos.
No corpo da obra (1. I, c. 3-5) affirma que a doutrina
de muitos, ao menos, no uso dt! /(1/for, discrepa da regra catholica, por isso gue se cxf~n;arnm por adaptar a.s
opiniões dos philosophos, principalmente dos Platomcos, aos dogmas catliolicos; assim diz, segundo S. Justino, gue o Filho é menor que o Pae, Deus secunda
rio, suieito ao Pae e Senhor e servindo á sua vantade;
inseparabili acqualitatc di\'inam insinuant unirntem, _ideoq_ue .n.on
sunt crcs dii, scd um1s Deus, quamvis . .. P;ncr non srt, qu1 F11tt:s
est . . . Sriritus S:rnctus rwc !'ater

~it,

nc,· F1hus, sed tantum Patns

et Filii Sriritus ~an ,· tm . 1lace c~t ti eles mea, qu:mdo haec est
ca/110/ica fidcs. De Trinit., liv . 1, 7 .
1 Aqui rec~rd_a o quc c_scrcv..:mos sr>hrc .º Progrcso dos dogmas e sobre o tririice est,1dw qw: pode ,\1stmguir-se na s1.1a explica~ão. (De Fide, n. 88.)

DA~

TRES PESSOAS

segundo Athenagoras, o Verbo não é co-eterno ao Padre; segundo Tacia110, o Vcrbo não t! co-eterno, mas
produsido pela vontade de Deus, como pelo artista; segundo Theophilo Antlzioche110, a geração do Verbo não
foi eterna; segundo S. Ireneo, Deus Padre não ca~':ce
do ministerio dos An'jos, porque o Filho e o Espmto
Santo são os seus ministros etc. Por outro lado, auctor
erudicto, no prefacio da mesma obra, mostra, com testemunhos claros dos mesmos Padres, que todos estes
seguiram a cabeça e a substancia do dogma sem mancha al~uma.
.
E na verdade, c~tas Juas coisas lJUC parecem ü primeira vista contradictorias, consiliam-se sufficicntemente, admittindo-se a distincção que acima se deu.
(e) Tom_e mos alguns exemplos. Alg~ns Padres, ."?mo
S. G1·er.;orw Nrsswo compara a unidade das d1vmas
pessoas com a ·unidade que existe entre os homens, e
assim parecem ser fovoravcis ao trithcismo; porem usam
d'csta comparaç<"io para inculcarem ~ egu~ldaje d~s
pessoas, pondo no entretanto de pa~te. 111v:st1gaçao _mais
cuidadosa sobre a natureza da d1stmcçao que vigora
entre cllas ; ou talvez, adherindo excessivamente á philosophia platonica, persuadiram-se que a natureza de
muitos homens era, realmente e no numero, uma.
(d) Alguns dos Padres Anti-Nicenos parece que . neoam a eternidade da geração ·do Verbo. Para explicar
gste ponto deve saber-se que os Padres distinguem-se
tres gerações do Verbo: a primeira pela qual pr~cede
do Pae, e esta é eterna; a segunda pela qual o ,, erb?
foi constituido creador do mundo ou o inicio dos caminhos do Senhor; • a terceira pela qual o Verbo se fez
carne; e na verdade quando os Padres dizem que a geração do Verbo é temporaria, a maior p~rte das \~ezes
podem interpretar-se da segunda o terceira geraçao, e
não da primeira.
(e) Alguns dizem egualmente que o Filho obedecera
1 Assim v. gr. Tert111liano (e. Prax. e. 5 e seg.) considera
o \' crbo .;orno gerado, o que chama Ra·ão, e depois co~o manifesto, ad extra, e chama-se Disc11rso (Sermo11em) Depois nasceu
a distincção entre Verbum insitum, 'J..b'(fJ'i {vl:uilk:v,o Verb~mpro/a
litium '.t.Q-rr,v r:p<J'f'(J;:>t:.:Ó·1, do qual se faz muitas vezes mençao entre
os Padre• gregos. Cf. Newman. Arians, p.196-200.
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d dos do Pae. Advertimos porem que exprcs-

a~s m~~~hantes se encontram nos Padres, que certasoes s ,.., eram fautores da heresia ariana, como_Athamente enMlario, e por isso podem e devem e~hhcar-se
nasw ntido orthodoxo, a saber' emquanto o F1I ~ rece~o d~ Pae a natureza, a vontade, e por dconsegumtet' â~
e
que podem ch::imar-se manda os em sen 1
quereres,
. . . .
p
1

sem que sc1a interior ::io ae.
p
1ato,I) Affirmam os Padres algumas vezes que o ae ge. ( filho por vontade : donde inferem os. adversanos
•ar: ~ma tttl gcracilo fôra li1'1"e e temporar~~; mas !ecfa
qu d·
nto. nois não faliam da vontade h' re, maf d

fun ame
, r
\
oaccão ou ao a o.
\ontade ndatu r ª~ rquqeu:~di~~~~~· q~e 0 'Pae é i11visivel,
Em scgun ° n .. ,' .
d.
Verue 0 Filho e v1s1vcl. nao querem 1zer que o d
mas q ndo .1 propria natureza, é visivel, mas segun
~º~;~~.~~z, 1 t<;rnada quc_dcvia sei-o. Quand<'.1 f~.,~~~~
Filho 1, 01 .úfo, de1waçao do Pae, qu~rem t\ · .
::io
r -· 1 p .
r um·1 verdadeira commumcasu·1 processao 'o ac po
'
d' . ai da
cá~ de s~bstancia, mas núo ensinar a 1v1sao re

10 ..

ou

°

substancia.
. b 'gnamente
Se alguns Padres nao podem ser asstm em - ai lt. d'dos deve confessar-se que erraram sob1 e . g1
entcn t ·,
•
,
d
0 confessa Pemas co11se'z111mc"1s .d este os.rna,d,co~o ;- se segue de
' d·1 rr1'nd llv 1. porem aqm nao
·
·
'
,
•
·
tm•zo
•
rn~n~ira nenhuma que toda a bgre1a errara.

~." Pela praxe da Egreja

5 5 . (A) Primeiro que tudo a fn.nn.~l.a do baP,tis.0..1 empre11·1da desde o pnnc1p10, exprime
1110 que 1.
o'
.
d d t
· in~u\tancamcntc a distincçáo e a umda e .as res
s cssoas, principalmente se se toma com a immer=
~ão triplicada com a qual n'aqucllc tempo se con
10 nem imperiosum per
t «Quo<l <licitur ma_nd,1t~m, n~ sfi\io veluti subdito praes-.
vocalia or~an~ prolatu~ ~tel~1g~~Jup~out Deum decet, cogit~m,us
cribente:n, qu1d tac.ere. e cat, \'cluti formae cuju~dam irradtattovolun.tatls comi muf>'.cat1o~eF.l1um aeternalitcr dimanantem. p~~er
nem m_sp~cu.? .ª ,1trc m .1. 'Ili osten<lit .• S. Basil .. <lc Spmtq
enim d1hgit hhum, et omrn.i i
.
S.,n. ?.O

- - -- - -

•·~ 4-·~

feria o baptismo e com as explicações dos Padres.
Ouçamos a um d'elles, Tertulia110: 1 «Somos banhados não uma vez só, mas tres, a cada um dos
nomes, cm cada uma das pessoas. 11
Sfi. (8) Os varios symbulos que devem professar os cathccumenos antes de serem baptisados,
ensinavam este mesmo mysterio sob forma affirmativa: ((Creio cm Deus etc. n 2 ou interrogativa
((Crês cm Deus Padre etc. :>11 J
E na verdade, cm todos aquelles syrnbolos se
declara que são trcs pessoas realmente distinctas,
e ao mesmo tempo uma unica natureza, suppondo-se manifestamente que é um só Deus.'
57. (C) As Doxologias, que os christãos cantavam e que· são antiquissimas como o attestarn os
Padres,~ professam a mesma fé : e< Gloria Patri et
Filio ct Spiritu Sam:ton; ou ((Gloria Patri et Filio
in Spiritu Sancto . ., ou «Gloria Patri per Filium in
Spiritu Sancto)); D'ondc se collige que urna e a
mesma adoração é dada ás tres pessoas ; o que
consta evidentemente da primeira formula; porém
as duas ultimas declaram que ha uma certa ordem
in divinis, nascida das processões. A ffins d' estas
doxologias são as formulas que era costume ac..:rcccntar-sc no fim das orações e dos actos pu1 Nem seme\, sed ter, ad singula nomina. in personas singulas tingimur. AJv. flrax., e . z7.
i
Cretlo in Deum etc.
J
CrcJis in Deum Patrem etc. ?
• Cf. De11ri11ger, Ench1rid, 1-13. Realmentt: as formulas r.n·
tiquisimas dos Svmb~olo~ que se en.::on1ram cm lreneo (Contra
Haen•s, 1, 10; 111; +1, Tert11!11anum (de 'Vefo11dis Vir1:i11ih11s, e. l)
aut Nova-i.11111m (de Tri11itate) professam a ft! explicita n'um «unicum l>eum Omnipotentem, et Filium ejus Jesum Christum, et Spiritum Sanctum, paradctum et san.::tifi..:atorcm ...
5
S. Basilio, (<le Spirit. S. e. 29, n. 71) atte~ta que recebera
esta <loxologia usada em todas as orações e livros seus por S. Gregor.io Ncoc., Thaurnaturgo e Firmiliano: consta das Co11st. Apost.
1. \·lll, e. 12-13.
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blicos ; assim se lê nos actos de S. Sympho11"ano
(180): o auxiliando-nos N. S. J. Christo, que finalmente reina com o Pae na unidade do Espirito
Santo Deus por todos os seculos dos seculos. ,, ~
58. (0) As Confissões dos Martyres facultam
novo argumento. fo acima (n. 5 r) referimos aspalavras de S. Polycarpo. Alem d'isso nas Actas dos
'-1artyres de Liáo ( 178), lê-se que S. Epi'podio dissera perante o prl'sídcntc : <<Confesso que Christo com o Padre e o Sspirito Santo é Deus»; 1i assim
cgualmcntc S. Euplo ( '.~04): ,, Adoro o Padre, o Filho e o Espírito Santo .. . adoro a Trindade inseparavcl, (Uja Trindade é a unidade da Divindade." 3
54. (EI '\cm t; menos convincente o modo de
obrm: d~ Egrl!ja com os hcrejes que negam o
mysterio da Trindade; porquanto apenas aquelle
dogma foi impugnado, os Padres levantaram-se todos n defendei-o; assim os Ebionitas ou Gnosticos
foram refutados por lgnado, Praxeas por Tertuliano. .Noeto por S . H1'ppo~1-10, Paulo Samorateno
pelos Concilios de Anthiochia, no primeiro dos
quacs se fez esta profü;são de fé: ccDecretamos publicar e ex pôr por cscripto, que a fé que recebemos
desde o prinôpío e temos ensinado e conservado na
Egrcja rntholirn até a<i din d'hojc desde os bemavcnturados Apostolas . . . , é um Deus l lnigenito . . .
e que o Filho gcrado,Sabedoria e Vcrbo,e Virtudede

!'·

l_'raesiant<;
~· 1. Christo, qui sinc tine regnat cum Paumtat c Sp1rm.s S . Deus per nmnia saecula saeculornm . Cf.
Ruin.irt, Act:i M:irtyrum, passim.
i
Christum cum Patrc et Spiri111 S. Deum esse confiteor.
J
Patrcm ct Filium ct Spiritum S . Adoro ... adorem Trinitatem inseparabilcm, quac Trinitas un itas Dcitatis est. Estes e outros testemunhos cncontral-os-has cm Ruinart Acta Martvrum
sincera : cf. ind(•x. vocahulo Tri11itas .
'
·
.

tre

in

1

•

Deus antes dos scculos, não praecog11itio11e, mas
por substancia e hyposthasc, é Deus etc.» t
Donde se vê que as heresias contra a Trindade
foram combatidas logo que se levantaram; e que
os defensores do dogma opposcram aos herejes a
tradição perpetua e os consenso unanime da Egrcja; o que confirma claramente a nossa thesc .
3,' Das definições da .E'greJa

tio. A mesma fé se encontra largamente definida nos Symbulos Niceno.. Constantinopolitano e
Atha11asia110. 2 No Cone. de Nicêa, foi definida a
divindade e a consubstancialidade do Verbo: «Cremos n'um Deus, Pac omnipotente, e n'um Senhor,
Jesus Christo Filho unigenito de Deus, da substanôa do Pac ; Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado não feito, consubstancial :i ao Pae, por quem todas as coisas foram feitas . . . " 4 Co1K . Constanli11oplitano accrcscenta esws palavras a respeito do Espírito Santo: ((E
no Espírito Santo, Senhor e l'iv{fi,cador1 que proce• 1 ))c~rcvimus lidem scrirto eucre ct cxponcre, quam a prin,·ip 10 aaap1mus, et hahemus tra<litam ct scrvatam m catho licâ
E c clcsi;i usq~c in . hodiernum Jiem a bc;1tis Apostolis .. . , esse
\lllll111 IJC Ll!ll mgcrntum . .. ct Filium g enitum , s~pientiam et Verhum, ac Virtutem Dei ante saecula, non p ra ccognitionc, sed subs rnnti;1 et hypostasi Deum , etc. Em Labb<', C o ncilia, t. 1.
·1
Ap. Den1il1g1:1·, nn. 17, 47, 135.
·
' . E~t.a palavra qu e j á no principio do sec. li fõ ra adoptada
pelo Conc1ho A11twclzense (a. 264) não foi recebida, para que do
seu uso não C?lligissem a lguns incauam cnte que a substancia é
commum, mais _antiga do qu e: as divinas p essoas e d ' ella5 verda deiramente d1stmcta, mas a mesma doutrin;i foi admittida pelo
dito ConcJlio .. Cf. ~ewma11, Aarian , p. 184-193 ..
1
Crcd1mus m unum Deum, Pntrem ommpotentem . . Et in
unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum, ex substantià Patris; Deum de Deo, lumen de lumine,' Deum verum de
l)eo vero; ~enitum, non fa c tum, cons11b.vtm1tialem Patri, pet quem
omnia facta sunt . . .
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·de do Pae, que com o Pae e com Filh~ é simultaneamente adorado.>> l Porém aquellas c01sas que foram acrescentadas no Symbulo Athanasiano, já as
referimos (n. 1-7).
4." Por arKumento de prescripção

6 1 . E' certo que o dogma ~a !~indade fôra
aido na Egreja, ao menos no pnnc1p10 do quarto
scculo, quando foi definido pelo Cone. Nice~~ e
Constantinopolitano. Mas_ um tal dogma não f01 mtroduúdo no sccnlo terceiro ou segundo, ou pelos
successorcs immediatos dos _Apostolas ; logo este
dogma foi ensinado por Clmsto e pelos Apostolos.
Prova-se a menor: porquanto se tal dogma fôra introdusido, isto aconlc...:cria por mudança sensível
ou insensível ; mas nada d'isto pode ser.
(l) ~ão a primci~a~ po~s se a mudança se tor-.
nara sensível, Jcvcna dcqgnar-se~lhc tempo, loga1
e auctur mas não foi assim, por isso que não se
pode cn~ontrar ncnh_um vestígio de tal _mudança
na doutrina da Egrcia, mas pelo contrano consta
da historia, que o mystcrio da Trindad~ fôra atacado desde o principio por poucos hcreies e logo
foi defendido pelos Padres.
.
.
Objectam, na verdade, ?s Rac1onahstas que
aquellc dogma fôra intro.duz1do por _Clemente Alexandrino ou por S. Justmo, que op~1mamentc. ~~
nheccram a philosophia grega ; porem esta op1mao
está cm inteira contradicção com os factos, tendo
nós os testemunhos de Padres mais antigos do 9ue
S. Justino e S. Clemente. Por outro lado S. Justino
affirma claramente, qnc aquclla doutrina não fôra
1 Et i~ Spiritum, :-;an.:111111, l>u~~1i.nu~1 ct vivifü:antcm, qui
ex P:itre procedit; que cum Patn• 1·t h/ro s1mul adoratu1·.

·•

tirada dos philosophos gregos, mas dos escriptores
sagrados: ((!\ada me importa saber de Platão nem
de Pithagoras ... ; ha homens mais antigos do que
estes, que follaram por inspiração do Espírito Santo, que se chamam prophctas, só estes viram o que
hade verdade e o annunciaram aos homens11.t Por
outro lado, como é que um outro homem, ainda
mesmo distincto pela maxima auctoridade, poderia introduzir cm toda a Egreja um dogma, inacccssivcl li rasão humana, que já se achava largamente propagado pelo orhc inteiro? Logo não pode admittir-se mudan(,:a sensível.
62. (b) ~cm pode admittir-sc mudança imensivel, porque um dogma de tão altissima pondcréfção, tão intimamente conncxo com a praxe christã e rnm o culto divino, tão dircctamentc opposto
aos prejuízos da rasão humana, não poude, d'um
modo insensivel, sem alguma reclamação, sem disputas, sem Concílios realisados em varias partes
da Ei;rcja, insinuar-se sorrateiramente no orbe catholirn: o que mais evidentemente se patenteará,
~e se attcnder que quer os fieis quer os pastores
foram guardas vigilantíssimas dos dogmas, como
consta da denuncia frequente dos herejcs e das agitações e disputas que logo surgiram da heresia
ariana, pelo que So\omeno refere do bispo Theophilc, o qual tendo mudado um verbo no texto do
Evangelho, logo foi virilmentc intcrpellado e corrigido por S. Spiridião, e por outros factos assim,
que podem lêr-sc nos cscriptorcs ecclcsiasticos.
Resta por tanto que o dogma da SS. Trindade fô1
Nihil mihi curae est Pia to, nihil Pythagorns . .. exstitere
hi> antiquiorcs homincs, divino Spiritu atflantc !aquentes, 9uos
prophc_tas dicunt; hi soli quid in vcro sit vidcrunt, et homimhus
rcnunu::m111t.
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ra ensinado pelos Apostolos e por Christo Senhor
nosso.

Plotino, Pho11'hin·u, etc., disputaram d 'algum modo sobre a processao do Verbo, apesar de o fazerem muito
obscurame~te t; porem isto não .E de admirar; porquanto, coll'!o diz Theodoreto (de Graec. affect. curat. serm.
li), a~1sturaram nos seus discursos muitas coisas da
doutrina chris!ií» :!. Po_rem quem ler attentamente as
obra~, quer d estes ph1losophos, quer dos Padrel' da
Egre1_:1, conheccni desde logo que as suas nocõcs confusas nao são a fonte do dogma catholico
antes a
sua adulteracão.
'
64. Po,r ~l!tro la~o,_ não deixamos de confessar que
entre os (,cnt1os, pr111c1palmcnte os Egvpcios lndios e
Persas, foram espalhadas as sementes· d' este' mysterlo
as. q~1~es nada mais são senão vestigios da revclaçã~
prumuva: porem estas coisas são por tal modo obscu~~s, que, sem nov:i. re_v,e~açiio, nunca d 'ell:ls se podia ti1 .1r o Jogma da S~. l _rmdade. Prova-se, por outro lado ~ue este. 1}1ystcr10 fora de pouco a pouco revelado
no : . e N. l estarncntu; logo, de maneira nenhuma foi
P~~d1do d~ cmpr~stia10 aos philosophos gregos ou ás relig1oes Oricntaes ª.

J4x

63. CoroJia,.io.

Affirmam, portanto, falsamente alguns Racionalistas

que os christáos .foram pedir d.e emprestimo ! sua dou-

trina sobre a Trindade ao.s ph1losophos pagaos •.
(a) Affirma-se, com efteito, que Platão ensinara a
Trindade; mas sem fundamento: falla, na verdade, do
intellecto divino que chama À"f~ºv , e tambem da alma
do mundo e das ideias divinas que chama À1"clzetypo do
mundo. Chama, com cffcito, a Deus Pae, porém o seu
filho não é f.of{oS, mas a alma do mundo. Falia n'outro
\ogar do l "erbo de Deu~, mas c~mo d'um mero attributo e não como pessoa. Estas noçoes confusas, que foram
entendidas pelos seus discípulos d'um modo inteiramente diverso, dilfrrem muito do mysterio da Trindade e
foram rcc<.:bidas das antigas tradicçõcs, como o ensinua
o mesmo Platiío ~·
(b'l Do mesmo modo o Judeu Philo, que viveu no primeiro seculo, diswrre, na verdade, do Verbo, mas inconsdentcmente. N'alguns lugares parece affirmar que
elle é distincto de Deus, m~s ao mesmo tempo que lhe
é inferior. N'ou1ro logur alhrma que é divino, mas não
distincto de Deus, porem é o seu intellecto ou sabedoria.
Porem cm p <lrtc nenhum~ fal.la da terceira pessoa ou
do Espírito Santo: Demais d'1sso, ~aja o que houver de
verdade na d11utn11a do Vcrbo, Ph1lo poude encontrar
no cap. Vlll dos. Proverbios o qu'.! cita ; porem o que
diz de sua propna cabeça sobre a alma do mundo, sobre a eternidade da materia, é inteiramente alheio á
doutrina de S . .João, o qual, por isso mesmo: a não recebeu de Philo.
(e) Os .!lrreo-P/a/011icos, que ttoreceram desde o principio do seculo Ili até ao VI, a saber, Ammonio Saccas,
1 CL Pet.lv. Liv . 1, .: . 1-2 : J<hmrelin, th . 18, Scholion ;
Cod11y Spkilegíum, vol. I, p. 1:;" e seg.; Newm.:im. A rians, p.
1, e. 1, 's. ), p . •10; Gi11<!11/liiac. vul. Ili, .liv XV, e 9 1 p- 570 e seg.
!
Com rasiío, prns, atfirma Pt•lm•w (I. e . e. 1, n . 2) que os
erros de alguns antigos. na _cxplíc:içúo do mys~erio da Trindade,
principalmente a heresia ana~a, uvera a s~a origem d' estas noções
confusas Platomcas, de 111<1nc1ra que Pl~tao, poJc antes charr.ar-se
pae da heresia do que do dogma .:atholtco.

mas

. .
. 1.·A proposito _J . H. Ne1vmm1, l. .: . ccfnsuper scriptores .
1111 qu1 c_1us ph1losoph1am teruo et quarto saecdo a Christi n·llivitate. ~xc1taru.nt , citationibus scripturalibus eam ditantes in su~ expos1t1onc s1b1 ..:ohacrentes minimc fuerunt. Mundi creat~r Demiurgos, a Pla~on_c . habitus n:iodo 1a.mquam primum, modo 'ranquam
alterum prmc1pmm, a Juliano uu secundum, a Plotino uti tertium.
a Prod~ ull ~uartu~1 co!1sider~tur, id est trium inferiorum postrema v1rt':1s. - .quae rnfe_nores nrtutes a quadam prima, quae est
suprema d1\•1nitas, omnmo dependent».
2
Multa christianae theologiae suis sermonibus comm iscucrunt.
3 Nos nossos dias affirmam alguns R<icionalistas que a trindade se encontra nos livros sagrados dos Jndios; que alli se enumeram Bra!1m11, deus e reador, Vishnu, deus conservador e Siva
de_us dcstru1t!o~ . Ma.s e onsta dos mesmos livros que são' tres in~
tc1r.~men _1e ~Jstmctos, . que successiva!11ente foram adorados por
varras sel!as -~~s ~nd1os, porem murtos s eculo~ depois de propa~a~!o o c~ri~tlamsmo, os Brah.manes, para reunirem aquellas seitas numa, _hzcram uma certa tnndade dos tres deuses principaes
q':1e _ate a~1 eram ado:ados. Cf . C . de Harle;, apud Jauae ~.
D1ct1onnmre Apologetrque, no ,·o cabulo Tri11ité; Hardwick, ChrTsi:
a~d rither mast~r~, ~ondon, 1891. p . 1y1 e scg.; Ahbé de Broglic,
Ihstoare dos Rehs1ons, e. V,
156 i: seg . ed. 1886.
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Art. 11. D• oon•ubstan.cialldade da•
peasoaa
65 . Demonstrada a trindade das pessoas, vamos provar mais dircctamente que ellas são. consuhslanciaes. As divinas pessoas são cosubstanciaes
no sentido strictissimo, cmquanto tem uma nalure{_a
cm numero. Mas collocaremos esta consubstancialidade cm seguro, se demonstrarmos que cada uma
das pessoas é vcrdóldciramcntc Deus; porquanto
sendo a natureza divina numericamente uma, em
vista do que provümos n'outro logar, d 'aqui necessariamente se segue que as tres pessoas leem uma
e a mesma na tu reza cm numero. Porem não negando ninguem qLtc o Padre é Deus, bastará provar a divindade do Verbo e do Espirito Santo.
6l>. These 1.": O V1rl>o ou o Filho é verdadeira
p~ssoa disfincfa do j)ae e por isso mesmo co11subsfa11cial ao j)ae.
. . _
.
.
E de fé segundo a Jcfm1çao Nicena, acima referida (6 1).
67. Prova-se pela t:scriptura: i. º do Velho Testamento. 1 Entre os textos do Velho Testamento
sobre a divindade do Verbo escolheremos os que
descrevem a origem e attributos da Sabedoria in- .
creada; porquanto apresentam um'argumento muito provavel, quando não seja apodictico. No livro
dos Proverbios "' lêem-se estas palavras da Sabedoria : «O Senhor me possuiu no meio dos seus caminhos antes de ter feito qualquer coisa desde o
principio: fui ordenada ab eterno. . . ainda não
existiam os abysmos e cu já tinha sido concebida ...
Este argumento desenvolve· o excellenternente Franre/i11,
th . 7. Cf. Petav . , J. li,'-· 1; I-Jurter, 1G4-166; Corluy, La Sagcsse dans l'Anc. Tcstamcnt, ap . Congrcs scientif. internat . 1888, P·
61 e seg.
1

quando lançava os fundamentos da terra estava
com clle compondo Iodas as coisas . .. ,, Do mesmo
modo, no livro do Ecclesiaslico11, a Sabedoria
diz de si mesma: «Eu sahi da bocca do Altíssimo
.
.
'
pnmogemta antes de toda a crcatura, cu fi\ com
que nascesse nos ceus a
indcfcctivcln, etc. D'estcs textos é pcrmittido concluir duas coisas.
(f:.) A Sabedoria, de que aqui se tracta, é vcrd~dc1ra pessoa distincta de Deus, por isso que se
diz g~rada por Deus; porque a palavra possuiu (cm
hehraKo kanani) é muitas vezes empregada na Es1.:riplura para designar a gcnição; assim v. gr. Eva,
L}tmndo deu á luz Cain, disse: "possui o homem
por Deus n )\. Confirma-se pelo contexto onde se
dc~lara que a Sabedoria fora concebida, que era
pnmoge11ita de Deus: e na verdade entre o gerante e o gerado deve haver distinCÇé'lo real. Alem d'isto n.ingucm deixa de ver que a Sabedoria de que
aqui se tracta, nada mais é senão i..:~~·,, ou o Verbo,
de que S. João discorre tão prcclararnente (abaixo,
n.º 68-6~)) como pessoa distincta do Pac. Por outro laJo, a maior parte dos Padres, a saber, mais de,
vinte: desde Athenagoras até Agostinho, entenderam as dietas palavras de pessoa divina distincta
do Pac, apesar de poucos as entenderem d'urn mero attributo divino '·
(8) A mesma Sabedoria é egual a Deus; porquanto se lhe attribuc :

luz.

-- --- ---- - 1
.
ll?minus pus~ed!.t .me in initio viarum suarum, antequilm
q u1dquam laccrct a prmc1p10 ; ab a:ter110 ordinata sum . . . nondurn
ernnt abyss1 ec ego jam concepta emm . . . quando appendcdat fundamenta tcrrac, cum eo eram c1111cla compone11s . .. Prov . VIII,
22-31.
2
Ego ex ore altissin.i prodivi, primogenila antt ornnem
e reaturam, ego feci i11 ca?lis ut oriretur lumen indeficiens. F.ccl.
XXIV, 5 3:; d. S..ip. VI, ~4 e scg . ; Baruc/1 III, ~-38.
3
Possedi hominem per Deum . Ge11.' IV, 1 .
i Cf. Pat1·ifi, de lnterprct . $cript . 1.
'l· 2, n. 10.
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3Sz

(a) For·ça creativa: .Eu estava com elles comando todas as coisas. . . eu ji{ nascer a /u\ . .. t •
P (•) A eternidade : Fui ord~nad~ a~ eterno· · ·

.
i·ta a11tes de toda a C1 eatar a)). .,. etc.
pnmogen
·
(C) 0 dominio supi·emo sobre os reis . «Por mim
. ·
, re·
e os lcnisladores decretam o que
remam os 15 · · ·
· o
é juston l
d s
Objecta-sc1 na vcrda?.c, que no texto g~e~o o
·
1· . O :::,cnhor creou-me. ~ xi:taE e
Proverl"'tos se e . "
~
1a verdade uma coisa creada nao pode ser Deus.
~>orem rcsl;ondc-sc que a l:alavra ~"i:'"e nem se~. ."11Tn.1'ica
crcou mas mm tas vezes formou, p1 o1
prc,.. .~ r- Por
'
• •
1 d eve ser prc outro laJo,
0 texto ongma
d u,w .
. . ··a·-.
apafcrido ú versão grega, e nos. Iª issemos qm~ .
lavra hebraica ..,;g.nifü:a o mesmo que possum, isto
é. gerou))'·
..
. ·
68 . :.?." Pelo Nui•u / e~·tamentv. Pnme~ro que
t do sobre esta matcria é dass1_co o proem10 de S.
5. ,, No principio existia o \i erbo e o Ve:b? es. I) _ . Deus era 0 Verbo. Este ex1st1a no
tava em cus, e
·
d
. . . m Deus Por clle foram feitas to as as

João'

prmc1p10 e

·

.. . -· •--Cum co cram c1mctJ cumpone~~. . egofeci ui Ol·iretur
Vlll 3o· Eccf. XXIV,o.
f1m1e11 · · · Prol'·
' d. '
sum
ante omnem cre.zz Ah .rterno or ma 1a
x··x f,rimogenita
V •
F:ccl. et. lcgum
' ='· cond1tores
.
•
d tu1·am · · · P ro." · VIII ' ··3.
~ '
1usta e1.-er;1 Per me reges rc~nan 1,
nunt. PrDov. ym, ·~-ivit me porro aliquid .:rcatum non_ P?~est
1
ommus CI •
v~ccm raecam non semper s1gn~tic~ essc Deus. Scd respo~detur ., proluxit . aliunde textus ongmahs
re creavit,
~cpc/~~::ª:c'a~ vcrsioni, ~t jam diximus vocem hc certo pra_e ercn. us.fi: • ac oHedit, i. e. genuit•
braicam idem. s11;n_1 -.are V Fh~~ et Verbum erat apud Deum, et
~ ln prmc1p10 crat _e r ·n rinci io a ud Deum. Omnia per
Deus erat Ver bum. ll~c e~at ~ fa~tum ~st nfhil quod factum est;
!rs~m fa_cta sunt~ et. ~me:~;,~ \ux hominum ... Joa. I, i_-5. Este a:m ipso nta _erat, et v1ta e t tractado por S. Augustinho, tr. I m
umento foi cxcclle.ntcmen e . Joan cap I· Maldonat., in h. ). ;
S Th ras ( ommcm. m.
.
. ' .
. . d E·
oa.;
·•. ·º1" 1' .38 e se". Hurter, '7º e seg.; Patn11, e ~anCorly, Sp1c1 eg_. , 1
o-.,
·
·
gefa;, 1. Ili, d1s. 8.

rd

coisas; e sem cllc nada se fez do que foi feito;
n'elle estava a vida e a vida era a luz dos homens».
A.Ili claramente se mostra :
(1) a distincção do Verbo do Pae, pois se diz :
«Ü Verbo estava emDcusn 1; ora ningucmsediz estar em si mesmo; por outro lado esta palavra é declarada mais abaixo ( 1 8) com as seguintes : «O filho
Unigcnito que está no seio do Pac, elle mesmo narrou» 2. Ora d'estas palavras colligc-se evidentemente que o Verbo se distingue realmente do Pae, devendo admittir-se necessariamente distincçáo real
entre o Pac e o Filho, entre o seio do Pae e Aquclle que esta no seio da Pac.
69. (•) E1/1Mldade pe1:feit11 com u Pae: porquanto o Verbo é chamado Deus : « E Deus era o Verbo 11 :i; e n'esta phrasc sem duvida o Verbo(~ i,C:yoç) é
sujeito, e Deus predicado, como consta, quer da connexáo do discur~o, quer do artigo g que precede o
Verbo; por outro lado a palavra Dms conserva a
sua signifü:ação propria, como se vê do parallclismo: «O Verbo estava em Deus e Deus era oVerboii 4
cujo sentido é: o Verbo não é menos Deus do que
aqucllc cm quem existiu desde o principio .
Affirma-se egualment~ a sua eternidade: «No.
principio existia o Verbo•• s; alguns Padres e theologos entendem estas palavras do mesmo modo
como se se dissesse : ((na etcnzidaden, e firmam a
sua interpretação no Jogar parallelo onde se diz :"
"annunciamos-vos a vida eterna, que existia no

~

Vcrbum enH apud Deum .
Llnigcnitus Filius, qui est in sirm Patris ipsi:: enarravi1 .
Et Deus erat Verbum.
' Vcrbum erat apud Deum, cl De115 erat Vcrbum .
ln principio emt Verbum.
1 Joa. 1, 2 .
Theologia Dogmatiça-----Vol. ~ ."
23

1
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CAl'ITULO 1

Padren . 1 Outros porém entendem as m:smas
palavras do principio do .tempo ou da c~eaçao, de
modo que dê este sentido : quando ainda nada
tinha sido feito, já existia o Verbo; J?º~ tanto affirma-se dii·ectamente que o Verbo ex1sura antes do
tempo da creação, e indircctamente desde toda
a eternidade, usando a Escriptura d'e~te m~do de
faltar para dcsign_ar a eternid~den ~ Por .isso d1~ rectamente Theoph1lato: ~ Aqmllo que existe desde o
principio, não houve absolutamente tempo nenhum
em que não existia., 3 . .
.
• •
Tambcm se lhe attnbuc/orça ereadora. ((todas
as coisas foram feitas por elle mesmo, e se~ EH.e
nada se fez do que foi feiton '; con:o se J?ªº quizera acceitar as excepçócs dos here1es7 e dizer que
absolutamente nada, sem cxceptuar coisa nenhuma,
fôra feita sem clle 5 .
•
•
A Ellc se attribuc cgualmcnt~ ongem d~ v_ida tanto natural como sobrenatural: <<n'elle existia
a vida» 6; estas palavras são assim de~laradas P.ºr
Christo n'outro lagar 7 pelo mesmo Chnsto:. «Assim
como o Pac tem a vida cm si mesmo, as.sim tam~
bem i;uncedcu ao Filho gue tivesse ~ v1d~ em s1
mesmo,, 8 ; ou por outras palavras, o \ erbo e a pro1 Annuntiamus vobis vitam aelernmn, quae erat apud Patrem .~ Cf. Joa . XVII, 7; r."phe.1 J, -t; Col . 1, i7; Eccli . XXJV,
4
' · 1 Quod a principio cst, cjus nullum omnino tempus inven tum cst quando non erat .
. .
f
t ' hil
• Omnia per ip3"Ulll fa.:ta sunt, ct ~me 1pso a ctum es m
quod factum cst ·
. ~
(" ') di""ª cau
~ Debalde se ohjccta que a propos1çao per "'°'
çr
.•sa in~trumental etliciente, porque muitas ve~esresg partlcu 1a :~;
··nifica a causa efficicntc P'..ind~al, v. gr; cF1de .is_ eus,Óe;
•
~ocati e>tis in sodetatc~ l•1l11 CJll S. I <.or. 1, 91 ~f. 11 ,Q · • 1 •
G,1/at. J, 1;Rom . Xl,3ti . etc.
.
i
/nipsovitaerat .- -·1 .Jua. ':/,:.:ll . .
. ··
fT
1
Sicut Pater habet ntam m semeupso, si-, d~d1t çt l.10
haberc vitiln1 jn semctipso .

4."

pria vida subsistente, e u auctor da vida, do mesmo modo que o Pac. O que não só se diz da vida
natural mas tambcm da sobrenatural, porque se
accrcscenta : 11e a vida era a lu'i. dos home11s., ,_ Na
verdade, o Verbo era luz verdadeira, que illumina
todo o homem que vem a este mundo,,~, revelando as coisas que a rasão humana não poude attingir, «porque ningucm rnnheccu o Filho senão o
Pae, nem conheceu o Pac senão o Filho, ou a quem
o Filho o quizer revelar .. 3 •
Tambcm cllc é egualmente auctor da nossa justificação, sendo por cite que nos fazemos filhos
adoptivos de Deus : «quantos porém o receberam,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus,, 1.
:'\ia ,·crdadc todas estas coisas convccm sómente ao
Pae; logo o Verho é verdadeiramente Deus e verdaJcirarnente consubstancial ao Pac.
70. (8) Outro logar verdadeiramente dassico
e aquclle onde o proprio Christo declara abertamente a sua divindade 5; por quanto perguntando-lhe os Judeus quem era, se era ou não o Messias, respondeu : «Eu e o Pae somos um 1.1 6 . E na
verdade, aquellas palavras devem entender-se da
u.11idade da nature{a, e não sómente da unidade
moral ; pois assim foram entendidas pelos Judeus
'fUC pegaram em pedras para arrcmeçal-as sobre
'

Et vita erat lu.i· homi11um.
Lux v~ra, quae illuminat omnem homínem venientem m
hunc mundum .
1
Nemo novit Filium nisi Patcr : ncque Patrcm quis novit,
ni:;i Filius, et cui voluerit Filius tevelare. Matt . XI, 27.
i
Quotquot autem rc;ceperunt eum, dedit eis potestatcm
tilios Uei fieri. Joa. J, 12 .
:. .lo.1. X, Jo e seg . CI . •"'1aldo11.1t. n'cst·~ logar; Fr.m1elin,
th . 3 .
~ Ego et Pater unum sumu~ .
t
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CAPITULO l

OA EXISTENCIA DAS TRES PESSOAS

Jesus Christo: ((porque tu, sendo um homem, te
fazes Deusii t.
Nem se diga que Christo modificara depois as
suas palavra, citando o texto da Escriptura em que
os homens tambem se dizem deuses; porque isto,
examinado bem o texto, é um 'argumento de metzor para maior, como se dissera : Se os homens, a
quem Deus fallou, pódem em certo sentido chamar-se filhos de Deus, a fortiori não me posso eu
chamar filho de Deus e no sentido proprio P Por
quanto acrescenta: «Se não faço as obras de meu
Pae, não queiraes crêr em mim ; porém se as faço,
crêde nas obras, para conhecerdes e crêrdes que o
Pae está em mim e eu no Pae» 2 . (37-38). Estas palavras querem, com effeito, dizer que Christo
é verdadeiramente o Filho de Deus, egual ao Pae,
por isso que faz as mesmas obras do Pae e no
Pae ' isto é., habita no seio do Pae, em vista do que
.
fica dito acima; porque o argumento de Chnsto
pôde reduzir-se a isto, como Optimamente o adverte Maldonado n'este logar (in h. loc. ): Aquelles cujas obras são as mesmas, i:;stes são uma e a mesma
coisa; mas as minhas obras e as de meu Pae são
as. mesmas; logo eu e meu Pae somos um.
Os proprios Jüdeus assim o entenderam; pois
«procuraram em seguida préndel-o, e escapou-se
das suas máosJi 3 (39).
Objectam na verdade os Unitarios que a palavra «Um• pôde interpretar-se da unidade moral,

porque o mesmo Christo disse na ultima ceia: <<Sejam um como nós somos um" 1.
Porém a isto responde-se que n'este ultimo logar a força nativa da palavra •unum» é attenuada pela conjuncçáo sicut, quasi do mesmo modo que na seguinte phrase da Escriptura: ccSêde,
pois, perfeitos, como o vosso Pae celeste é perfeito" 2; mas quando o vocabulo «Unum)) não é corrigido por outra palavra, significa a unidade da natureza. Por outro lado, o coritexto assim o exige;
pois o Senhor quer provar n'este Jogar que ninguem
póde tirar as ovelhas da sua mão, porque elle mesmo o diz: ((Eu e o meu Pae somos um,)) 3 isto é, do
mesmo poder, e por isso da mesma natureza.
71. (C) Nem é menos poderoso o argumento tirado do primeiro capitulo aos Hebreos: ccPor muitas
vezes e de muitos modos Deus fallou antigamente
aos paes nos prophetas, ultimamente, n'estes dias,
fallou-nos em seu Filho que constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual tambem fez os seculos ... '' 4;
pois aqui S. Paulo falla do Verbo encarnado e prova a sua divindade, affirmando :
(a) que elle é ((herdeiro de todas as coisas» 5 isto é, que possue todas as coisas que o mesmo Deus
tem, e que não é um simples propheta, mas é Filho de Deus;
(b) que elle mesmo tem força creadora ccpelo
qual tambem fez os seculos" v;
Sint unum sicut et nos unum sumus. ·Joa. XVII, 22.
Estote igitur perfecti sicut et Pater vester coelestis per·
fectus est. Matt. V, 48.
l
Ego et Pater unum sumus.
" Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus
in prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Fil10 quem
constituit haeredem universorum, per quem fecit et saecula ...
r. Per quem fecit et saecula.
6 Qui cum sit splendor gloriae, et figura substantiae e jus.
1

~

Quia tu, homo cum sis, facis teipsum Deum.
Si non facio opera Patris mei, n~lite creder~ mih~; si autem facio, operibus credite, ut cognoscatls et credat1s 1 quia Pater
in me est et ego in Patre.
. .
.
3 Quaerebant ergo eum apprehen<.jere, et cx1v1t dç 1w1rnhu~
1
2

ítGr~!TI .

.

. .
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(C) que cite é uma imagem perfeita e c~nsubs
Janâal do Pot: "o qual e cxplcndor da gloria e figurn da sua substancia,, 1;
•
(d) que ellc é conservador de tod~s as c01sas, •e
tudo dirige com a pala\Ta d~ sua Ytrtud~»;.
(e) que é superiu,. aos 1'111os, por~ue e Filho de
Deus, ao passo que os An1os são umcamen.te seus
mini~tros eh.:.; por isso se ordena aos An1os que
0 adorem: ue adorem-no todos os Anjos de Deus» i.
(6.) Porém todas estas palavras querem. significar
verdadeira di\úndade e egualdade perfeita com o
Pae; logo.
72. Prova-se pela Tradicção.
Apenas ncrcscentarcmos alguns poucos teste3
munhos aos que jú apresentamos na these ~eral •
1 ." Dos Padres . Na Epistola que se attnbue a
S. Barnabé, l' que foi cs(ripta por um discípulo dos
Aposto\os no fim do sec~ilo primeiro, !~em-se estas
palavras: " O Senhor resignou-se a softrer pela nos-·
sa almu, sendo Senhor do nrbc das terras, ao qual
disse Deus antes da constituição do scculo: façamos o homem ü nossa imagem e semelhança»'• (n.
51; porque Christo alli é chamado não só Senhor
d~ mundo mas tambcm crcador do homem. S ·
Ignacio M.artvr muitissimas vezes, affirma a divindade de Ch~ís~o, e por isso mesmo do Verbo ~:
«Deus nosso Senhor Jesus Christo que existe no Pae
Portansquc omnia vcrbum virt~tis ~uac.
r:t :11.lnrcnt r:um omnc s Ansel1 Dei .
,.
:i
Além d'estes auctorcs já acima citatlos, C~ . . ~•irton, Tes timon cs of thc Ante · Nircnc Fathers; .\lar.-mus, D1Y1mtas D · N. J.
X . liv . 11 : hídm1 , llivinity or O . 1.ord, lcct . VlltKnof/, ~ 89;
1·& tambem n que tlire1:no ~ <lo ~Terbo F.n_ca:11ad. ':· 68. e si:g ·
·~
i
Dominus sus11m11t pau pro anima no~tra 1 Clim slt orb.i.
te:-r,l/'11111 Domi1111 s, ::1.1i .lixit Deus ante constnuuonem saecuh :
fa ciamus homincm ad imaginem et similitu<linem nostram · .
:. Deus ;11 P.7 1r1~ rx.~iste11s i:nngis appareL; . jesus· Chnst11-;
ipsius ( Deil Vcrbum :iN<'rnum . l•.p :irl Rom , >; ad Magnes., R ·
1

~

mais se manifesta ..... Jesus Christo Verbo eterno do mesmo (Dcus)>J. S. Justi110 t condemna os que
negam que Christo "Filho do Pae de todos e o
qual, sendo o Verbo prirnogenito de Deus, é tambem Deus, e foi primeiramente visto por Moyscs ~ pelos outros prophetas cm cspccie de fogo, e
cm imagem corporea, porem agora nos tempos de
Augusto se fez homem d'uma Virgem 'J. S. Irmeo,
entre outras coisas, assim folla de Christo 3 : «Elle é
propriamente Deus e Senhor, e rei eterno e unigcnito ...
7~t 2." Pelos factos. (A) Pelas COfyissóes dos Martyrcs: assim v. gr. lemos nas Actas de S. Felicidade : ''Todos aquclles que não confessam que Christo é verdadeiro Deus, serão arrcmeçados para o
fogo eterno.» 4
(B) Pelas c01~fissóes dos herejes, que confessam
que a divindade de Christo fôra ensinada pelos
Apostoles, mas disputam s1'>mente que os Apostolos erraram n'estc ponto e dizem: uque não só são
mais sabios que os prcsbyteros mas até mesmo que
os Apostolos . .. r.
(C) Pelo testemunho dos pagãt)s, que attribuiam
maldade aos christãos por adorarem um Deus cruApolog. J, ti 3 .
Filium esse Patris universorum i qui cum Vcrhum sit pri·
mo~cmtum Dei, Deus criam esi, ac prius quidem !'lfovsi et ceteris
Proohccis in spe;;ic ignís, et imagine incorporeâ visus' cst nunc
1

2 .

nutem Augusti temporihu s ex Virgine homo factus est. Ad~ . haercs ., liv. III, e . 22 .
.
J lpse proprie Deus, et Dominus: ct rex actcrnus, ct unigenuus .
·
•
. 1 Omnes, qui non confitentur Christum vcrum Dcum esse,
m. 1g~em aeternum mittenrnr . C.f. Ruinart. Acta Marryrum; os
rnnctpae~ l?gares que devem lêr-sc rcsenha~ · sc no lndicc, na
pala\'ra Çliristus Deus, De11s assertus a ,\fartyribus, etc .
~ Se non solum preshyteris, sed ctiam Apostolis sapientiores esse . Em Ireneo , oh . cit ., lib. Ili, 2 .
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cifü:ado, (otno consta das obras de Celso. t e da
ín:.cripção que foi encontrada no palacio dos Cezarcs, 2 assim como Ja Epistola de Plinio a Trajano, em que declara que os christãos costumavam
enf dia determinado dizer ver~os a Christo, como
se fôra Deus (liv . X, ~l7) .
(0) Pela praxe da Egreja, a qual sem demor_a
expulsou do seu seio os hcrejes que negavam a divindade de Christo, como Simão Mago, os Gnosticos, os Ebionitas, os Corintlrianos e outros d'esta
laia, como já se notou.
74. 3." Pelos ·'J·mbulo~ . Os symbulos antiquissimos professam manifestamente a divindade de
Christo, e por isso mesmo do Verbo.
(a) A formula Romana do symbulo apresenta
estas palavras :1: «Creio cm Deus Pae omnipotente,
e cm Jesus Christo seu Filho unico Nosso Se4
nhor ,1, mas as palavras «<tmico e SenhoP> mostram
que aqui se tracta de filho propriamente dito e não
de filho adoptivo. <)mesmo se encontra na formula
Africana.
· (b) \as f:;rmula~ Hespanlwla e Gallicana acrescenta-se além d'isto qw.: " Christo é Deus e nosso
Senhor." r.
(C) A formula Ah'~'!Cm1dri11a, depois das palavras «dcsus Christo•• Jiz : « pelo qual foram feitas
todas as coisas que ha no ccu e na terra» •. Palavras semelhantes crn.:ontram-sc nas formulas À1t-- - -1 ----Cf. Orig . C ont. Ccls . liv . IV, ·i , 7-8, 10, 14; liv . VII.
13; 1. Vlll, 41.
· . 2 . Alli adia-se pintada n imagem de Christo cru.::ifi.cado e
<lo. d1sc1pulo que o adora, como consta das pal:t".~as. Esta 1'?a~em
foi d11cneada por um pagão para zomhar da reltgiao dos chr1stao_s.
3 Credo in Deum Patrcm omnipotentem, et in Jesum Chr1stum1 ti.Jium cjus unicum Jlon1inum no strum.
1

:.
'

Unicum ct Dominum .
Deum ac J>ominum nostrum .
Per quem omnia condit<i snnt quae in coelis et terra suni .

lhio~hena e Jeroso(r-milana ; e por isso é fora Jt.•
d~~ida que ª ,to~os os christãos fôra proposta a
d~\)mdade de C.hnsto como artigo de fé. (Denz.ing. 2 .
1••

~ ·. Principias pa,·a ,1 solupio das diJ!iculdades

.

m~os te:icto~

1 Os argumento s dos Lnitarios pódem vêr-sc em J F
,
(./11rk e, Manual11·lcss. -1 ·' Orthod ox•·
· ~ 1oram
e
. ex.
-· J• ...- . 8·, o s• q uacs )<«
r,osto.~ Pºii· ; 1 e IO: e rcfu_ta<los nuo m enos solida e .:!aramente por
cta\10
I\ · 11I, i..c. 1-ll) o me smo quanto á sub~tancia que os
qu e: foram apresentados pelos Arianos, e refutados pelos Padre ·
:~ss•m.,.::o~o por~· Thomar, C:. Gcnt. 1. IV . .:. F-1).
"
· 1 ater maior me est . Joa . XIV 21' .
-

- e.

3

M111·c .. XIII, 32 .

'

VA mcipso non loqnor, a mcipso non facio quidqua m.
J oa . . 1 , 1u .
·X•
•
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da Escriptura são addusidos p elos
Ar1~no~ e llmtari?s t contra a divindade do Verbo: ex·
ph.cm. ~ada um d ellcs seria nimiamente fastidioso : os
pnn~1p1os pelos quaes pódcm explicar-se os principaes,
expol-os-hcmo.s em breves palavras.
76 · A maior parte dos textos que tractam do Ver ·
bo,
.· ·t u,
·.
' d ,referem-se
- ."d . ao Verbo . cncarnaJo
.
.ou a CI
~ 111s
que
po e 1.;ons1 er<1r·se sob tnplice respeito como Deus como honu!m: como chefe da l"'..'greja; e 'na verdade ' como Deus,
~
, Iw· Ih ·e, ·com
· cffcito, eguul ao Pac , m·.1s 1..omo
mem
,
.e- e m 1cnor , e n'este ·'~ e11t1º do p'o de dº1zer : « O p ac
e, ma1.o r do que cu n ~; do mesmo modo como chefe da
Eµr~J·~· ou Cf!lquanto nos representa, declara que ignor1.a .° dia de JUIZ? :1, porque a elle como homem, nem era
tctto nem conv.mha que o revelasse.
d 77 · (8) Alem d'isto o Verbo, ainda mesmo consicrado como Deus, procede do Pae e por isso d'Elle
recebe a n.atureza, . a vontade e todas as coisas que
!:º:sue ..: 11 e~tc ~ent1do pódcm explicar se as palavras :
. nao .l.tllo de mim mesmo , nem po1-. m1ºm mesmo 1·a~o coisa alguma 1' ~; posto que possam interpretar-se
da. natureza
humana de
1
. Christo , isto e' , n'est e scn tºd
1 o .
as:- pa
e 'as obras que e u f aço, nao
~
h avras . que ·eu. digo
.
s,1? .uryrnn~s., mas divinas, por isso que procedem d' um
~nnc1p10 J1vmo. Deve tambem notar-se aqui que seguno . alguns Padres, especialmente gregos, o Pae' se diz
matar que o Filho, ainda mesmo en.•quanto o Filho t

DA EXISTF.N\.IA r1AS TRES PESSOAS

CAl'ITULO l

~

. rasáu da natm·e~a, que é a mesma n'um
Deus, nao 1.:m
- da ori(J'em emquanto o nome
mas em rasao '
n
,
F'\\ t
e outro,,
.. , h orifico do qúe o de i lO •
do Pae e
ººe de Deus attribue-se mais frequentes
78 · (C~ . ~º~ue ao Filho e ao Espirita Santo ; por
vezes ao Pae ºé 0 pnncipio. do qual um e o~tro proce1sso que o
.
,f n. 'por isso 0 Pae e chamado
de, como abaixo se ir, , uc o Filho é chamado ~;imô º""< e ,..,;v.Ao-r,ç. em qua~to q
·

mos

t

p \ esmei:i e

sem arugo.
. tudo outros nomes

~~"Y

as

pessoas~

A~s1A,~a\am~i~ul~:camente a sua distincção e _egual-

qLJc s1~mh~nm . F'lho
é chamado Senho,- (~P'º'i muco Se1
dadc. Ass11n
• Uei dos J"eis, e Se11ho1· dos se11Jzo1·, e J)omw~~fm: slgnifkam com bastante clareza
11l10!·~s; cuias .P~ ª~~a:n~is que os Setenta costumavam
a d1v1i:dade, e \,li~ ·" el de Deus pelo nome de Setraduz1r o nome mc11av
nhor.
.
, 'l iX ) resolvemos algumas diffi(0) lú acuna t:P-'r
outns pódcm reso1ver-se pc1os prin
. c1;-1l~ades .cspe\..1ac:°l~o :)Oz~rnos todavia uma com .que ~s
c1p1? s ~xpost<?s: ·e;, ·s nos atiram á cara: Chnsto, d1U111/al'WS m:1n.~s \e -~ Deus seu Pae e seu Deus, do
zem elles, d~on e~ Fiie mesmo é Deus e Pae dos ho ·
0 qllc •
mo do
S b ara o meu
mesmo
·
aquc\las palavras 2: «, u o P
0
rnens, ser>tm
. P· . 1 cu Deus e vosso Deus »·
0 0
Pnc e pa~a ~ :_:~ d~c~~~texto que Chri_:>to aqui f~\~a
Rt•sp .. co g . uc fa\\a da sua ascençao, que ~1zia
como homem, porq h
a e pouco antes tinha dito :
respeit? á na_turez~" .::i:~ri7nãos; e na verdade, é irm~o
vac P?'s .tcr \..º~.o. ndo; natureza humana; mas Chns dos d1sc1pu\o~ scghu
.
p te seu Dws apesar de o
ode e amai ao ' .
'
. d'
to hornem P
.i
que nús o somos ; pois iz
~ .
. •r do mesmo mouo
.
l
' um
nau se t . J • ('hristo não dit. Pae nosso ; ogo n
s. Agos rn w :1. • ·
~

°.

n. ' . -· ..

11

- . -1 -·:-f
J> t ., 1 li ..: 2 · N ewmm1, Arians., P · I, e .'.! . s . "•
<
e ,,, · · ' · •
r ·J d
numero com o
. iti+ e ~~~ : o Filho tcn~ :1. m~ sEa ~~Vlrss~ ~ fthcdade é d'al~urn

f>ae mas d1tlerc na propneJ.lll ·~1dS ou o Filho em qua nto Filho
, '
. lo nuc a p 11ll'rlll" '
.
. r pe
rnoJo m e n~1 ' ,
, P·1c cmqu anto Pac, porque e poster10
dize-se maior que n . ' ' · • n ra~'io tia divindat.le (Pet 1wio, l. e .
la oriKcm como Deus, isto .: ~ t • . '
n . i 5).
' ·1 1 ("1trcm •11cum et Patrcm vestrum Deum
, As.:.:nuo · '
·
,
·t Deum vestrum . Joa . XX, 17 .
aliter ergo meum, alimeu~ e Christus non ait Patrcm nostr11m;

3h:~

sentido Jiz t11<~u. n'outro i•ossu, por natureza meu, por
graça 1 osso . . . Deus meu, sob o qual tambem eu sou
homem, vosso Deus, entre os quaes e elle mesmo sou
mediador».
N. B. Todas as coisas que no T7·. do Verbo mca,.uado adc.Jusiremos para provar a divindade de Christo,
confirmarão copios<!mentc a nossa thesc sobre a consubs·
t:mcialidndc dn Verbo.
80. Tht·s~ 2.": ô êsplrifo Santo' v1rdad1/rt1 p1ssoa dlsfincfa do ])01 e do Filho. ' v1r~a~elro j)tU$
1

consubsta,,cial ao Par 1 ao Filqo.
E' de fti segundo o Cone. Comtanli11oplitano
jü citado (61) contra os .Maccdonianos, Unitarios e
Racionalistas.
X 1 • A Escriplura '·
(A) Consta primeir~entc que o Espirito Santo e verdadeira pessoa distincta do Pae e do Filho,
e não um mero attrihuto de Deus ou al~um dom
crcado.
(8) Pelos textos já citados na these geral, em que
o Espirilo Santo se cxhibe como procedente do Pae,
que deve ser enviado pelo Pac cm nome elo Filho;
como quem hadc vir como outro paraclito a completar a obrar de Christo, e a explicar aos Apostolas o que Christo lhes tinha ensinarlo 2 ; por quanto
aquellc que é enviado pelo Pae é, com certeza, uma
pessoa distincta do Pae; e o que é enviado, a rogo do Filho, para occupar o seu logar e completar
a sua obra, consolando e instruindo os Apostolos:
é pessoa distincta do Filho.
(8) Pelos textos em que o Espirita Santo se díster 1•estrum; naturà me11m, gratià ve.~trum . . . Dcu:n me11m, suh
quo ct ego homo sum , Deum ~·estrum, inter quos et ipsum medintnr sum. S. August . tr. 121 in Joa.
1 Cf. S . Thom . C. Gent. J. l\'1 .:. 17-2:1; Petav. 1. lf,c
d -; 5; JVita.~s e, de Sacr . Trinit . tMi{[ne, T . C . 41'\ ' e se~ . ) :
Knnll. ~ q1 -q3; Tepe, n . 37~ e seg.
·.• }..,.i . XI\' , 11-., ?tl: XVI, !3 - 14 .
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CAPITIJLO I
DA EXISTENCIA DAS TRES PESSOAS

tingue da caridade, e de outros dons espirituaes:
"A caridade de Deus foi diffundida nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado»• porquanto aqui o Espírito Santo distingue-se cuidadosamente da caridade, e ao rnesmo tempo se affirma que a rnridade se derrama nos nossos cora\,'.Ões pelo Espírito Santo; mas a caridade não póde derramar-se nas nossas almas senão por uma
pessoa divina ~ acccrescenta-se além d'isso que o
mesmo Espírito Santo, além da caridade, nos é dado : por tanto a di:"tincção entre o Espírito Santo
e os dons da gra~a. é a mesma que existe entre a
causa e o cffeito.
(C) Dos togares onde -se attribuem ao Espírito
Sa'nto propriedades e opcrrn;ões que denotam pessoa especial. Na verdade, attribuc-se-lhc intellecto:
«Porquanto o Espírito perscruta, até mesmo as profundidades de Dcus •) ~; assigna-se-lhe vontade e operação : « 'l 'odas estas coisas apera-as um e o mesmo Espírito, repartindo com cada um como quer 3 »;
do mesmo modo attribuem-se-lhe operações especiacs: «Elle vos ensinará todas as coisas)) 4. c~Dis
sc-lhcs o Espírito Santo: (<Separae Saulo e Barna. bé >1 ;; • • • u No qual o Espiri to Santo vos constituiu
bispos para governnr a Egrcja de Deus11 6 •
82 . (8) () Espírito ~anto é verdadeiramente
1 Caritas Dei diffusa cst in cordihus nostris per Spiritum
SanctLm1 1 qui Jatus e~t nobi,;. Rom . V, 5 _
2
Sipiritus enim rJmnia scrutatur, etiam profunda Dei. I Cor.

li,

10 '

J_ lfae,: ornnia oper,1/ur unus atque idem Spiritus, dividens
singulis prout vult. I Cor. XII, 1 1.
1
lllc rns docehit omnia . Joa. XIV, 26.
:. Dixit illis Spiritus S. : Scgregnta mihi Saulum et Barnabam. Act_ Xllf, !.
6
•
ln quo -~~s-~pi~itus S . pos~it episcopos r~ger; E~desiam
Dei Act. XX. -· . ...t . •tct. XIX, 2. Joa . XVI, 8. X\, 26 1 Rom.
Yllf, 2t> etc.
·

365

us e por isso mesmo consubstancial ao Pac e ao
ho; pois
(1) \.:hama-se Deus; porquanto S. Pedro affirma
ramentc que mentir ao Espírito Santo é o mes' que mentir a Deus: •Ananias, porque tentou
tanaz o teu coração para mentires ao Espírito
:-ito :' ... ~ão mentiste aos homens, mas mentisa Deus 1:11.
(b) Attribuc-se-lhc nmniscicncia sobre as coisas
-inas: "O espírito perscruta todas as coisas (isto
COmprehcnde todas <IS COÍsas), até mesmo as
1fundczas dc Deus ~ .
(C) Assignala-se-lhc a obra da regeneração, da
tijicação e da santificação: o que é proprio de
us : ''Se algucm não renascer da agua e do .t.silo Sa11lo, não pode entrar no reino de Deus» 3 .
os te· lavado, justificado cm nome de Jesus Chrise no Espirilo do nosso Deus» \·
(d) A Ellc é devido culto de latria, pois segunS. Paulo os nossos corpos são templos do Esito Santo: «Pois não sabeis que os vossos mem>s são templo do Espirita San/o que está em vós?,, 5;
s o templo só se edifica em honra de Deus ; loo Espirita Santo é Deus: esta conclusão deduzna verdade, do mesmo S. Paulo, quando accrcsrta depois das palavras citadas: «p;lorificae e
tci a Deus no vosso corpon.
l)

•

1 , Anania, cu~ tentavit. S.ata11as cor tuum mcntiri te Spiritui
... '.'<on es menutus homm1bus, sed Deo. Act . V, 3.
? Spiritus omnia scrutatur (i . l:. perfecte comprehendit1
m çrofunda Dei. I Co1-. II, 10. ·
·
. . Nisi quis re11~1t11s fuerit ex aqua et Spirit11 S., non potcst
Jlrc m regnum Dei. .. Joa. Ili, 5.
t
;\hhiti estis, justifi·:ati estis in nomine J) _ N . .lesu Chris·
t in Spirit11 Dei 11ostri. I Cor. V 1, 1 1.
) ~~ nesc!tis quoniarf! membra vestra templum sunt SpiriS. qm m rnb1~ est :. I Cor. VI, 19.
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IIA EXISTENCIA llAS TRES rESSOAS
CAPITULO 1

lho e já tres com o .E.spirito Santo: todavia jámais
proferimos com a nossa bocca que ha dois deuses,
não como se o Pat! não fosse Deus, o Filho Deus,
e Espírito San/o De11s e Deus cada um d'elles.»
Com não menos clareza falia S. Alhanasio:
((Cremos no Espirita Santo, que não é alheio do
Pae e do Filho, mas co11substa11cia/ ao Pae e ao
Filho, increadu, pc1feitu •> 1 (Expo~ição do Symbolo).
Alem d'isso, logo que esta divindade do ~spirito
Santo foi impugnada pelos Maccdonianos, escreveram-se obras inteiras para defendei-a, principalmente S. Basilio, Didymo Alex., Athmzasio, Gre-

(1) T ambem se lhe attrihue a previsão dosfut~
ros, que só a Deus compete: cclnspirados pelo Esptrito Santo, foliaram os homens santos de Deus)) 1 •
"E' ncccs.sario que se cumpra a Escriptura,_ que
o._ Espirito Santo predisse pela bocca ~e Da~1d n 2,
(1) Tambcm se lhe attribuem vanos c~rzsmas,
e todos os dous miraculosos que se concediam aos
primeiros christãos: «As graças são diversas, po~
rcm o Espirito é o mesmo ... A um, n~ verdade, e
<ladu pelo Espirito o discurso da sapiencta, a outro o
discurso da scicncia .. , a outro a graça das curas
no mesmo Espírito, a outro a operação das virtudes, a outro a prophccia. . . Porem todas estas
coisas opera-as um e o mesmo Espirito» 3. Logo o
Espirito Santo é verdadeiramente Deus.
83. :z." 1i·adicção. '
(A'! Pelos Padres: apesar de não foliarem tão
daràmcntc do Espírito Santo e do Filho, quando
se lhes offcrecia opportunidade, profes~am a sua
fé na divindade do Espírito Santo; assim, v. gr.,
S. Justino 3 diz : "Adoramos o Filho e o Esp~rito
prophetico juntamente com o Padre"·. Tertullzm~o
escreve cgualn~cntc 6 : «Definimos dois, Pae e F1-

gorio Na-;ian\eno e .i.Vysseno, l:.piphanio, Amb~os~o
e Cyrillo A/ex. e outros : o que demonstra pnnc1palmcntc que a divindade do Espírito Santo fô~a
recebida n'aqucllc tempo como dogma na EgrcJa
universal, e até antes; por isso mesmo que estes
Padres dcdaram que a su.1 doutrina sobre este
ponto é apostolica 2.
84. (8) Pdos Symbufoç: nos quaes sempre . se
junta o Espirita Santo ao Pae e ao Filho, mmto
principalmente pelo Symbulo Constantinopolitano,
onde foi expressamente definida a sua divindade:
"Cremos no Espírito Santo e vivificador ... que
deve ser adorado e glorificado com o Pae e com o
Filho».
85. (C) Pclajormula do Baptismo, na qual o
Espirito Santo sempre vem junto com o Padre e

----1sr;iritu S . inspirati lo.:uti sunt sancti Deus homines . 11

Petr. 1,

21 .

·

· ·

s ··

·s

Oportet impleri Scripturam. quam rraed1x1t pmtus ·
per os Dand. Act . 1, 1ti; cf. 1kt. IV, 25; Luc. li, 26; Act · XX,
i

:2o-z'.l · 3 Divisiones gratiarum sunt, idem. aute,~ Spirítus. _. · .Alii
quidtm per sriritum datur scrmo sapicntiae, aau ~er~o sc1ent1ae.-.
alli graua samtatum in codem ~piritu; alii operauo v1r_tutum, ~l!I
prophctia ... Haec autem omma operatur unus, atque idem Spmtus. 1 Oir. Xli, 4 e seg ·
S
' Petav., liv. H, .: . i:;. i5 ; fü-. Ili, e . 7; Perrone, n · 29
e seg.: Knolf. ~ fl.4; Gi11m1ihiac. oh. cit .. l. XI, e. 5-17: Tepe. n.

proicrcnms ; non quasi non ct P.ite~ Deus, et Fili11s Deus, et Spiritus Sanct11s Deus, et De11s ui111sgu1sque. Ad\·ers. Prax., e._ 13.
1 Crcdimus in Spiritum S.:mctum, qui non est ahenus a
Ratrc ct Filio, s~J consubst.mtialis P.itri el Filio, int:rc.it11s, perfectus.
~ As~im ~-. g. S. Basilio (de Spiritu S., e.:. ::9, 7z-7S.J ar-

e ~cgf'ilium et Spiritum prorheticum una cum Patre colimus .
Apolog . J, 6 .
•. .
.
li Duos quidcm definimus Patrem et F 1hum, et iam tres
ç4m Spiritu S.mcto : ..tuos tamen <;lcos nunquam ex ore nostrQ

383

pdla para Clemente Rom ., lreneo, Dionysio Rom., Dionys. AlcMlnd., Origen~s e out~o~, para pr?var que a praxe de adorar o Esririto Santo e ant1qu1ss1ma e cnsmada pelos mesmos Apostolos.
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CAPITULO 1

36<J

OA EXISTENClA D.\S TRE::, PESSOA!>

com o Filho, e se junta como necessario para a
validade do mesmo Baptismo, como expressamente declaram os Padres : •Se não o nomeares no
Baptismo, debalde se verá todo o mysterio, não será perfeito ~acramcnto" 1 ; mas se o ~spirito Santo
não é Deus, qual a rasáo porque sena necessario
invocar o seu nome :1 Por outro lado, as tres pessoas são invocadas soh um e o mesmo nome: ora
isto suppõe a sua cgualdade: "Não somos baptisados nos nomes do Padre, do Filho e do Espirito
Santo mas em um Já nome, que se entende Dcusn!.
Este ,;rgumcnto pode deduzir-se Ja Doxologia, na
qual são tributadas as mesmas honras ao Espirito
ao Pac e ao Filho.
86. '.t" Resolvem-se .is d~ffi.:uldades 3 •
(A) Oizcm os Socinia110~ e os Cnitarios: Não é D_eus

87. (8) O Espirita pe "!e ou supplica 1 ; mas quem
pede é inferior a Deus ; logo.
~t'sp. O Espírito pede causaht~r, no sentido de que
n_os 1mpelle pc:la sua ~raça a suppli(:ar, concedo; pede
Jor111c1l111e11te, ~10 .scnt1Jo de qt~c pede alguma coisa para
nus ~ llt'go ; pois e este o sentido do texto apresentado :
pc)ryuant() ;1 pala na grc.:µa "'1':·=·"'.'·r-<n i•. ~·pos/11/,1/) signili·
ca /1 ·,z,·/,11: '.l c.".ws.1 de .1l;.!"l1em. 111/,•1t-'<il'-S<' e111 j;11101· dl'
alp:ucm. L isto 11H:smo, por outro lado, se vê do contexto: •< > Esp!rito <iuxilia a nnssa fra ,1ucza 9, impcllin ·
·do 1ws a ~upplic;ir.
~8. (CJ En~ Deus ~1ã~ puJ~ Jar-sc tri stesa : , Não
<..Jllenacs contristar o Esp1rllu ~unto .. ~.
.
Hcspondc S · Tl1011ta'{, (1. e . :q ·, : .E' tambcm bem
daro pelo -::ostumc Jc L1lla~ t~a Escripn_ir_a, que, por
uma cena scmclhanca, as pa1xocs do cspmto humano
se transferem para Deus; e assim se diz: •Ü Senhor
irou-s~ com furor contra o seu p~vo~:i; porquanto diz-se
I?cus irado por semelhança de ~ilt:cto: por isso que casug~, como o fazem as pessoas iradas; por isso tambem
alh mcs~o se ~ccrcscenta;. •e entregou -.o~ nas mãos
dos Gentios•. E assim se diz que o Espmto Santo se
contrista cm rasJo da semelhança de affecto, por aban·
clonar os peccadorrcs ; do mesmo modo que fazem os
contristados, abandonando os que os contristam~.

aqucllc que não falia por s1 mesmo; ma_s succede isto
com o Espirito Santo: e Não fallarcí de s1 mesmo, mas
Jirü o que ouvir• \
Resp. O Espírito Santo não falia por si no sentido
de que, scnJo pessoa que r.rocede do t:>ae, recebe a
sua natureza do Pac e do l-1lho, e por isso mesmo a
virtude de foliar e operar; é n'este sentido que se diz
que ouve, isto e, recebe a sciencia, assim como a essencia do Pae e do Filho; porem d' aqui não se segue de
maneira nenhuma que é inferior a um e a outro; por
isso que recebe toda a n~turcza_ divina, toda a ~cien_ci_a
divina, e por este modo e perfeitamente cgual as d1v1nas pessoas.

r:f)rollarios sobre as pessoas divi11as

1 Quem :-.i in Baptismatc non 1~ominavcris, frustr~ _
v!dehitur mysterium omne, r.crfcc1um non <:rit sacramentum. 17igil10 Tapsens, Cont. Arian., hh. li,_n. 37. . .
.
. ..
. .
2 J\on baptizamur m 11om1111b11s Patns, et F1!11 et Spmtus
S., sed ln u110 nomine, quod intelligitur Deus. S. Jeronym .,in
Ephes. IV, 5.
_ ,.
~ Cf. S Tlinm C. Cient. 1. IV. e. 10, 2.J; Petav. I. Ili,
.: . 7-8; Pen·o11e, :.:S9 e seg.; K~oll, ~ 93; Tepe, n. 386 e seg .
• l\on loquc1ur a scmeupso, scd quaecum9ue audict 1 ioquetur. Joa . XVI, 13 .

>-;~'. Das thcscs já proYadas é permittido dcdu~
zir trcs corollarios.
1 . ·• As Ires divillas pessoas são pt:!1feilame11te· ·
t:t]"ttaes. F' de fé, segundo o 5)·mbolu Alhanasiano
(n.

7) .

Rom. VIII, 26.
'.'loii te contri >tare Spiritum ~·De i . Epf1es . IV, Jo.
J
Patct _cuan~, ex consu e_tudmc. S. ~~ripturae, quod, per
quamdam s1m1luudm e m, humani anim1 ras:;1ones tr unsferuntur in
Dclll~1 i si.: u t dicitur : lratus est furor.:: Dominus in populum suum .
f's . C\, 40.
1
Cf. ....-. T/1. L_p. -q. 4:! ; Billu.rrt, ,Jiss. VI, ;i . ·' ; Fr.mj<!lin ,
th. 1 :!·Ih; Pesc/1, n . u. p e seg.
Theologia Dogmatica-Vo!. 3.•
2+
1

~
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CArlTULO l

DA !XISTENCIA DAS TRES PESSOAS

E' a consequcm:ia do que fica dito; por isso
que cada uma das pcssoas são verdadeirament~
Deus, ou possuem toda a natureza divina que é
de infinita perfeição ; mas as pessoas que possuem
a mesma natureza infinita são, por isso mesmo,
perfeitamente cguacs; logo.
(8) Alem d'isto na Escrirtura affirma-se isto
dircct~mcntc do Pac e do Filho: «Ü qual tendo a
forma de Deus, não julgou que era rarina ser
cgual a Dcusn 1• O mesmo se affirma das tres pessoas no s, mbolo Athanasiano: ('E n'csta Trindade nada h~ primeiro nem posterior, nada que seja
maior ou menor, mas todas as trcs pessoas são coeternas a si e cg11ac.ou Porém quanto ao modo por
que se ~onólie aquclla l'gualdade com as propriedades pcssoaes que competem a cada pessoa, abaixo se dcdarará (n . rn6-107).
90. Deve admittir-sc a círcumincessão r.tpm1'pr.ot<
das pessoas divinas. Circumincessão é a co-existcncia
e co-habitação mutua Ílz invicem das pessoas divinas, de muneira que o Pae esteja no Filho, o Filho
no Pac, e um e outro no Espirito Santo, e o Espírito Santo egualmcntc no Pue e no Filho. E de fé
segundo o Florentino, que abaixo citaremos. 3
(A) Esta co-habitação mutua flue do que fica
dito; porquanto se é numericamente a mesma a
-natureza no Pae, no Filho e no Espírito Santo, é
necessario que o Pae esteja no Filho e vice-versa:
e o mesmo deve dizer-se do Espírito Santo.

(8) Demais a mais, tudo isto é affirmado na
Escriptura para o Pae e para o Filho: ((Não credes que eu estou no Pac e que o Pae está em mimn 1 ?
A mesma coisa ensina implicitamente S. Paulo
quanto ao Espirita Santo, quando ensina que clle
está cm Deus, assim como o cspirito do homem
está no homem -t. Esta doutrina é declarada no
F1orenti110, quanto ás trcs pessoas: (<Em rasáo
d'csta unidade o Pac e todo no Filho, todo no Espirita Santo :'o Filho é todo no Pae1 todo no Espirito Santo: o Espirito está todo no Pae, todo no
Filhon. 3
S. Thmnaz declara cxccllcntcmente esta doutrina (l p. q. 42, n. 5): e• No Pae e no Filho temos
a considerar trcs coisas, a saber, a essencia, relacáo e ori1rem, e segundo cada uma d'cllas, o Filho
~stá no Pae e vice versa. 1.º Porquanto, segundo
a esse11cia, o Pac está no Filho e o Filho no Pae,
porque o J>ac é a sua cssencia, e communica-a ao
Filho, mas não por alguma mudanç:a sua. Donde
se segue que, estando a esc;encia do Pae no Filho,
no Filho está o Pae. E do mesmo modo, sendo o
Filho a sua esscncia, segue-se que está no Pae,
no qual está a sua essencia. 2. 0 Tambern, segundo
as refações é manifesto que um dos oppostos está
relativamente no outro, segundo o intellecto. ~ Se-

t Qui cum in formâ Dei cs~ct, non rapinam arbitratus est
esse se aéqunlcm llco. I'hi/ipp. li, G.
2
Et in h;i~ Trinit<1t.; n1hil p1iüs ;;ut po~t.:rius, nihil majus
aut minus, scd totac trcs pcrsonac coaeternae sibi sunt et coae-

qua/es.
3 A doutrina dos Padres sobre a circumin.:essão expõe-na
largamente Pctal•. 1. IV, e. 1ii; d . Gi11011/hiac, li\'. XV, e. 5, ,-oi.
Ili: {'· 540 e seB.

Non creJitis quia ego in Patrc ct P;iter in me cst : Jo.i.
cf. Joa. X, 3o, 38.
l Cor. li. 10-11.
l
Propter hnnc unitatem !'ater est totus in Filio._ ~otus in
Spiritu S : Filivs totus est in Patre, totus in Spiritu S.: Spmtus totus cst in Patre, totus in Filio .
-1
ln l>atre et Filio tria est considerare, scilicet, esse11t1atJ1,
rcf,1tio11e111 et originem; et· secundum quodl_itiet ill_orum Filius e~t
in l'atre, ct e ~On\'erso. 1." Sccundum CIH'nt1a111 emm, Patcr est m
Filio ct Filius in Patre, quia Pater c:;t sua csscntia, ct communi_cat
.::im Filio, non per ali4uam suam transmutationem . Unde sequ1tur
quoJ, .-ttm cs~cnti;i Patris ~it in Filio, in Filio sit !'ater. Et stmili1

XIV,

10 ;
2
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gundo a origem é tambem manifesto que a processão do Verbo intclligivcl não é alguma coisas«extra))
mas permanece in diante. Tambem aquillo que se
diz por palavra, na palavra se contem. E a mesma
razão ha para o Espírito Santo. >i 1
91. :~.'' Em l><'w ha 11ma e a mesma operação
"ªd cxtrnn, que: é co11m111111 ás tres pessoas. E, de fé
segundo o .\)'mbulo Alhanasiano.
(A) Porquanto a;; opcraçóes ad extra são proJusidas pela omnipotl'n\.'.ia e por isso pela natureza onde reside a omnipotenà1; mais, pelo que fü.:a
dito ha uma natureza cm Oens; logo ha uma operação lld t•xtra. Porém e~ta unica operação ad extra, e commum ús tres pessoas divinas, assim como a sua mesma natureza.
(8) Confirma-se, por isso que nas sagradas Letras as mesmas obras são attribuida.;, ora ao Padre, ora ao Filho, ora ao E~pirito Santo; assim v.
gr. a crca1.;ão attribuc-se ao Pae e ao Filho 2; por
isso diz Christo: ((O meu Pae opera e eu opéro.» 3,
isto é, eu foço as mesmas obras que faz meu Pae;
tambcm as propficcias são attribuidas separadamente ao Pae: "Por muitas vt:·ze'> e de muitos modos Deus foliando outr'ora aos Pacs nos prophe-

ter, ~um Filius. sit su~ t:S>t:ntia, scqu.itur quod. sit in Pa~re, in quo
c>t e1us csscnt1<1 ... 2." Secundum c;:Uam relat1ones mani!estum est
puod unum oppositorum rclative e st in altero, sccundum intelle ·
ctum .-A~sim o Pae niio rode ser concebido sem o Filho e vice·
\'Crsa e pf)r i~so o P;1c grranff! e o Filho ror ellc gerado habitam
01utu:imente um no outro.
_ . 1 3.0 Sc.:un~u!11 . ~ri,l,"inem etia!n ~l:mifestum est quod . pr~
1
.:eo:.IO \cri>!
mtclli81li1l1~ mm <.:st ;il1qu1d extra, sed manet m J1<'CJ!h:. ld eti;i!n. quod v~rbl) dicitur, in Vt:rbo continetur. Et eadem
rauo est de Spmtu S .

,.
...

.,.

i
l

Gc!ll . ), 1 ; .lo.1 . J, 3.
P.1tcrmcm usquemoJo ope1·crt11r~ et

<'fJº operar. Jo.1 .

V,

"-3
_., I

tas 1; e ao mesmo tempo ao Espirita Santo: uOs
homens de Deus foliaram pelo Espirita Santo,, 1 .
(C) Os P:-ldrcs illustrnm e·•ta verdade (Om varias comparaçôes : "Como a luz illumina todas as
coisas com explendor~ e nada póde illuminar sem
explcndor: assim tambem o Pac, como por mão,
tudo fez no Verbo e nadn foz sem elle., :1•
Uns chamam ao Filho braço e mão do Pac e ao
Espírito dédo do Filho, para assim melhor darem
ª~· cntrndcr q~1~ o ~Pac opéra .todas as coisas pelo
l• 1lho 110 Esptnto Santo. Por isso se lê no Sym"olo At~ana~.iano: aO~nipotentc é o Pae, orÍmipotcntc ~ o ~·ilho_, om111potcnt.c é o Espírito Santo, e
todavia nao sao trcs ommpotentes, mas um om11;,·11

pote11te » ...
Artigo 111-Concordanoia d'este
m~aterio com a rasão
9~: Demonstrada a existencia das tres pessoas
na ~mdadc da natureza divina, resta investigar
aquillo q~1e a -~asáo pódc conhecerá respeito d'cst~ n~.vsteno. l\ ao faltaram thcologos que confiando
nmuamen~c no seu ~ngenho, se persuadiram que este . rnyster~o se podia demonstrar com aq~umentos
ph1losophicos; entre estes contam-se P. Abelardo
( 1 1 11)), homem de engenho suhtil, míls soberbo e
amank de innm·aç?~~ ; Ricardu de S. Victor( 1 173),
o LJL_1_al 11;1 obra d:.i 1 nnJaJ•~ se exfon,.·<1 por cxh:hir,
.
111

1 .\iL1 .l•l°:ori;1m nlldtisq ai: nv1di :~ olim Deus loqacns Patribus

prophet 1s. lkbr. 1

1•

Spiritu S. mspiriti locuti. sunt. san.:ii Dei ho~)in c,. li Petl".
. lit lux om~rn splcndorc 11lu1111nata, 111hllque ~inc splcr>dore
pote~t lllL'.mmari :. lta. ct ~>ater v~luti per manum on, nia in Verbo
effi~lt nih .Iquc s1:i c 1110 facn . S . ..t1h,111<1s . , Contra Arian. or. 2 ,
n . .J1 •
1
• . ,
• 0":1nipotens Pater,_omnipotens Filius, omnipotcns Spiritus
~ . . ~t t.1m~n 11011 t1'rs mm11pot1.•n/es. sed 111111s <mrnipotens .
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DA EXISTENCIA DAS TRES PESSOAS

uargumcntos não só provavcis, mas tambem necessarios,•> 1 apesar d'alguns entenderem as suas palavras mais benignamente; Raymundo Lulo ( 13 14),
o qual queria provar todos ~s artigos. de fé porrasõcs ncccssnrias 1 d\:tnonstrativas e evidentes, e poJ
isso (oi (Ondcmnado por Grcgorio XI; nos noss~s
tempos Gzmther, çujos erros já exposemos: pois
este julgava que os dogmas do Trindad~. seg~n~o
os expõe, nãn haviam Jc servir para 1gnomm1?1
mas para honra da rasão humana. Pelo contrario
os Racionalistas e \ lnitarios affirmam abertamente
que este dogma está cm aberta contradicção com
a rasão.
Por isso provaremos que o dogma da SS . Trindade cstél, na verdade_, acima da rasão, mas não é
contra a rasãu, mas nntcs póde persuadir-se com
argumentos <lc con vcnic111.:ia.
93. These: 1." ô mgsterio da SS. ~rinõade n8o
pôde ser co11hecido 11e111 demonstrado só pela ras8o:
E' certo 2·
94. (A) Por yltanto não póde se~ conhec_ido sü
pela rasáo aquillo que ~· <'i de Deus e conhecido ou
d'agucllc a quem o quizcr revelar; mas é isto que
se dá no mv~tcrio da Trindade, como consta dos
seguintes tc~tos: << ~ingucm viu jámais a Deus; o
Filho tr nigcnito que cstú no seio do Pac, El~c mesmo o narrou» ... :i «Ningucm conheceu o Filho senão o Pac, nem o Pac senão o Filho e aquelle a
quem o Filho o quizcr rcvclarn 4 • Logo.

~-;- - Além d'isto, para conhecer o mysterio da Trin-

:~74

t
2

Nom modo probahilia, sed etiam necess~ria argumenta.

Cf . S. Th . 1 p. q . 3:.i., a . 1; Billuart, dt~s . proem. o . 4;
Satol/i, g . G, a 1; K110/I, ~ 1 14; Pcsch ,n : 4~~ e se_g,.
.
.
l
Deum nemo v1d1t unquam: ~nigemtus F1hus, qm est m
sinu Patris ipsc enarnwit. . .
.
.
·i
Nemo novit Filium nisi Pater, neque Patrem quis novll
nisi Filius , et cui volucrit Filius revelare . Joa. 1, 18; Matt XI,

a7.

L
'

...

: ·'"'···. õi 'L'• .•

dade, deve conhecer-se a divindade do Verbo; mas,
segundo Christo o attesta, este conhecimento deve
attribuir-se a revelação superna; porquanto depois
de Pedro ter feito profissão da sua divindade, disselhe: (( Bcmavcnturndo és, Simão Barjona, porque
não foi a carne nem o sangue que t'o revelou mas
o meu Pac que cstú nos céus» 4•
qS . 1/·adiccão.
r - (a) Os Pad~cs affirrnam daramcntc o mesmo ;
ouçaT.os um d'ellcs, S. Athanasio: t «O' stultos, precipitados e audazes para tudo! porque não deixaes
antes de perscrutar curiosamente a SS. Trindade,
e súmentc acrcditacs n'clln, imitando n'este ponto
o mestre dos Apostolos, a quem pertencem estas
palavras: pois é, primeiro que tud0, nccessario crêr
que Deus cx;sten l'
(b) O Vaticano declarou que havia alguns mystcrios que náo podiam ser entendidos nem demonstrados pela ras:fo :1; mas, segundo todos o confessmn, o mvstcrio da Trindade é de todos o mais
difficil, logo nüo pôde ser achado nem demonstrado pela rasão. Eis o motivo porque foi ultimamente condcmnada a seguinte proposição de Rosmini:
"Revdado o mystcrio da SS. Trindade, a sua existcncia pôde ser dcmonstr<.1da por arguml!ntos meramente c:'.pcculativos, negativos e indircctos, de ma1 Bea t us c s, Simon f;ar-Jon:i, qu ia caro et sanguis non rcvclavit tihi, ~cd P ater meus q ui in ..:oelis est . ,\f,1tt. XVI, 17 .
~
(J,tulti, ill'JUC aJ omnia < t U .Ja.:e~ t!( prac.:ipites ! QuarC
non potius s:-; . Triniiatcm curio '> c scrutari J~sini11s, eamque esse
duntaxat crcditis, nrngi,trum Apostulorum h•ic in re imitati, cujus
hac.: sunt verba : crcJt>re eoim oportet primum Deo quia est !
Cf. S. Atlw1.1S., Ep . ad Serapionem .
J "Si quis dixcrit in revclatione divin;l nulla vcr:i et propric
dieta mysteria contineri, scd univcrsa lidei dogmata posse per
rationem ritc excultam e naturalihus principiis intelligi ct demons trari, A. S . • <De Fi,lt' c:t lht . can. 1 )
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CAPITULO 1

DA EXISTF.NCI.\ f>AS TRE~ PESSOAS

neira que por meio d'cllcs aquclla verdade pode entrar no numt.•ro das disciplinas philosophicas, e tornar-se uma proposição .-.cientifica, como asoutras ;i '.

persuadem-se que nos apoiamos n'aqudlas rnsé>cs
e que acmos por motivo d'ellas .
Por tanto, as coisas que silo de f~, não deve
tentar-se rroval-as <>cnão por auctoridadcs <lquclles que as acceitam, Com respeito a outros hasta
defender que não é impossível o que a fé ensina» '·
9·, · 17me :l.": }'lao se percebe ne111tuma repugnancla 110 mgsferio ~o Sanlissima Trinda~e, rec/amenfe t1xposfo 2• P1·011a -se:
98. (A) Aucloridade: .lá desde ha dezenove sc(Ulos este dogma é crido~ não só pelos rudes, mas
por varões prestantíssimos, nHo só versados na
Thcologia, mas tambcm na Philosophia e nas scicnL·ias naturacs que ponderaram e refutaram as diffi(llldaJes (ontra cllc apresentadas; mas repugna que
tantos e tão grandes varões admiuiram um dogma
ahsurdo, contrario ú rasão, principalmente quando
de maneira nenhuma favorecia as paixões, mas
antes se lhes oppunha.
Nem se diga que clles por mais d'uma vez erraram sobre coisas scientificas; porquanto, pelo facto de ignorarem as invenções modernas, de maneira nenhuma se segue que fornm inhabeis para emittir o seu j uizo sobre a repugna ncia ou não rcpugnan-

96. (C) Rasão.
Toda a dl.!monstraçâo se faz a priori, a simultaneo ou a posteriori; mas a cxistencía da SS. Trindade não pode demonstrar-se a priori, ou pela causa, porque Deus n5o tem causa nenhuma; nem a
sim11/ta11eo ou pela mesma noção de Deus, porque
uma tal noção involve as suas infinitas perfeições,
mas de maneira nenhuma exige que haja em Deus
Juas, tres ou quatro pessoas, ao menos segundo o
nosso modo de concchcr; nem a posterio1·i ou pelos effcitos, por isso que os etfeitos produzidos por
Deus são cm1sados por Deus, não emquanto é trino, mas cmguanto é uno, isto é: são causados pela omnipotencia que pertence á natureza e não ás
pessoas. Com rasão, pois, conclue S . Thoma{ (1 p.
q. 32, a. 1): ({Por tanto, pela rasão natural podem
<.:onheccr-se a respeito de Deus as coisas que pertencem ú unidade da cssencia, mas não as que pertencem {t distincção das pessoas ..Mas)odo aquellc que se exforça por provar a Trindade das pessoas pela rasão natural, deroga de dois modos a
fé. 1 .' Quanto ü dígnidadl! da mc:ima fé que conssistc cm \'ersar sobre (oi~as invisíveis, que excedem a rasáo humana; :.: .·· Quanto <\ utilidade de
trazer os outros <l fr; . Porquanto, ~1uando algucm,
para pro\·ar a fé, apresenta rasóe~ que não são convincentes, toma -se n ludibrio irrisorin dos infieis. Poí~
1

1
l{<:\Cl atio lll)'Sl('l'in s~ . Trin itatis, potust ipsius ..::xistentia
den10nstrari argumcntis incre sreculativis, nep;ativi~ quidem et
indireccis. huju smod 1 tamcn nt per ip:;a \'eritas ilia aJ philosophicas disciplinas revo..:ctur, at4uc fiat propositio scientifica sict1t ceterae . Cf. S ( )lf. d«crl'l11111 1.1 d e• 1)<87.

•

Pl'r r:ition cm i~itur na curalem cogno ~ ci po s ~unt tic: lko

c: 1 yuac pertinent ad t1nitatem csscntiac, non all[cm e ~1 qu:ic per-

tinent ad Jisti nctioncm pcrsonarum . <iui autem prubare nitit11r
l"rinitatem pcrsoiu rum naturnli ra1ionc, fi,Jcj duJ'IÍciter Llcrogat.
1." Quidtm quantum :HI dignitatcm ip , ia-; fol ~i, qu ae es t ut si{. de
rebus invisibili1'us, qnne r:1ti oncm hurnan:un exccdunt. '.! ." Q u:in tum ad 11tili1:1krn trah.:i:Ji nl_ios ad lidem . Curn enim .iliquis ad
p~oh ;rn,lam htkm mdu c?t r:ll1 une, qua e nnn :lll llt cr,gcnl.:! S, cedit
in irrisimll'm i1~/id1.•!111111. cr_,,J um .:ni.11 q un, ( h11j 11:; modi rattonibu s
innitamur, et propter e:i~ credamus. Quac igit11r fidci sunt, non
sunt tcntanda prohari ni si per au, t or itatcs hi~ qui :wc toritatcs sus..:ipianl. A pud ali os \' cro suílilit dc fe mkn: mm esse impnssihilc
4urid pra cdicat lides.
2 Cf. S . Tii. Co Gentil., cc. 10, q, 16, 23; Billuart, d1ss .
pru:m . :1 . '.!, ~ 3; Pen ·one , i:l 1 e ~ e~ . : T...:1101/. ~ 11': Fra11:reti11 ,
th ·ê o .
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eia d'uma proposição que não dizia respeito ás sciencias phisicas mas á natureza divina. São com certeza
réos de temeridade os que declararem que nas coisas meramente religiosas é absurda a doutrina que
professaram com toda a sua alma e publicamente
defenderam varões douti-.simo<;, como foram S. Justino, Orige11es, S. Atha11asio, S . Agostinho, e milhares
d'outros Padres, assim como S. Thomar. e outros
Doutores Escolas1icos, ou ainda mesmo Descartes,
Leib11il'{, n'uma palavra, a maior parte dos philosophos e cultores das sciencias que se gloriam do
nome christão.
99 . (8) Rasão : haveria, na verdade, repugnancia no mysterio da SS. Trindade, se o seu enunciado contivesse termos que mutuamente se excluíssem; mas não é assim : porque nós não dizemos que ha trcs naturezas cm Deus e simultaneamente uma natureza ou que ha tres pessoas e uma ·
pessoa, mas dizemos que Dcu5 é um, sob respeito
da natureza, e trino sob respeito das pessoas; e
na verdade, pode haver algum l!nte um, sob um respeito, e nmltiplice sob outro. A-;sim v. gr. no homem ha urna dupla sub..;tancia, a substancia espiritual ou n nlma, e a substancia natural ou o corpo, e todavia ha uma unica pessoa.
Por tanto, para se dar contradicção n'este mystcrio, deveria provar-si! que não ha nenhuma distincçáo entre natureza e pcss o>a, o que não pode
fazer-se, cm vi ., ta do que lica dito.
100. ResoÍJ'l!m-sc as d~tfirn!dJdes. (A) Objectam os
Vuilarios: O mvstcrio da SS. Trindade involve contradicção; porqu•into, segundo o modo commum de fal lar, pessoa é algum ente ou substancia; mas, segundo
a doutrina acima exposta, ha trcs pessoas em Deus: logo
ha trcs entes, tres substancias. Por outro lado affirma-

se que em Deus ha uma natureza: uma substancia : loJ7.º ha contradicção. '
..
Resp. : esta difficuldade suppõe mamtestamentc que
o nome de pessoa se prédica de Deus no mesmo sentido que das creaturas; o que ~ fabo :_ porquanto, ~orno
dissemos pessoa cm Deus e rclaçao como subsistente, v. gr.: a pessoa do Pae é relação de paternidade elevada i\ dignidade de subsistencia.
Porqu~nto, ~cl? facto d~ ha\'er tres pessoas _em
Deus nüo e permnudo concl111r que ha tres substancias,
mas ~ómente trcs relações reaes e subsistentes, que são
sui ju,.is. Nem admira que a noção de pessoa se mude
d' algum modo quando se prédica de Deus, pú\ i~so que
o mesmo succcdc com relação a todas as pcrfe1çoes que
se transferem das crcaturas para Deus, em ra_z ão da su~
infinita perfeição• por outro lado o que consutue a pessoa é a inwmmunicabilidade ou a faculdade de obrar
p,u·a si e em 1·a{ão de si (sibi .ct propla se):
E na verdade, esta propriedade essencial co.nserva-sc na definido da pessoa emquanto se apphca a
Deus.
1o1. tBJ insistem : Se se a~cita este modo d~ fal·
lar, [)cus é um ente que se_mamfe_sta de_ tres mane~ras :
porém isto não é outra coisa mais senao o Modalismo
ou o l'nitarianismo, apenas com mudança de nome.
Resp.: Concedo que Deus é . um, isto é,_ uma substancia, mas . nego que a nossa Trindade consiste s~men
te cm trcs modos diversos com que Deus se manifesta
ou com que opéra ; pois consiste em tres rcla~ó.es _internas, rcaes e subsis~entcs , que gosam de pnv1leg1os
essenciaes de personalidade; e por tanto, .ª nossa doutrina não é o Unitari a nismo ou o Modalismo, porque
em Deus conhecemos t rcs principios qu~ ob_r.i_m para st e
em ra{ão de si, ou trc_s c~ntros de ~~~nbu1çao ; por o~
tro lado, ditfere do Trithe1smo, aJm1tt111Jo nos uma umca substancia e uma unica natu rez:1 cm Deus: por tanto a doutrina catholica está no meio ti'cstcs erros.
1 02. (C) J11sis:cm l.'~n sep;mzdu ivK'!r: ~sle modo de
foliar é absolutamente mintelhgcl, cheio nao só de mysterio mas tambcm de foliaria.
1

J. F. Clarke, Orthodox v, Appen<lix, p. 4~~
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DA EXISTl::NCfA DAS TRES PESSOAS

CAPrl UI.O 1

outra; comtudo a longituJc não é a latitude, nem vice
vers~; o que tem o !11csmo valor na magnitude, a qual
precisamente nem e a altura nem a longitude, mas é
formada por uma e outra. 1> t
E assi~ ~is pessoas divinas são. a 111es11z.1 coisa pefo
11al11re1.a dw111a,_ e sob :stc _respeito, são egualmentc
o mesmo entre s1; mas nao sao a mesma .::oisa no modo de subsi~ti~- ou na pcrson_:ilidadc::. pela qu ;il rclativ;1 .
mente:: :-e J1st111guun entre st.
. 11q. (E) !usish'm: Deus~ muito simples; 111ns a exis ·
tcncia. de tres pessoas obsta ü si1~1l~licidadc divina, porque neste caso se faz C1)111posr.;ao de csscncia e de
pi:ssoa s; logo.
Resp. S. '11101111.1; jú tinha rcsohido c~la 1111.::--mrsst ·
ditticulJadc (di: potent., q. 'º:a. 1 ad 12): «dcn:
~irzer;se que ha_ no i; ilho algu~a co;sa commum ao Pae,
isto c, a ysse11c1a, e alguma coisa pela qual se distii1"ue
d_o _Pae, isto, é a 1·~foç_âo . . To~avia não ha uqui compo:;1çao, porque rclaçao e sc1enc1a segundo a coisa.,. 2 Ou
por outra~ ratavras ~ a divina simplicidade exclue toda
a compos1çao real, pela qual as pessoas se distinguem ·
realmente da essencia, mas não ha differenca virtual entre a essencia e os attributos, ou outras coi;as semelhant~s;_ mas as pessoas divinas, apesar de serem realmente
d1sunctas ~mas das outrasl s? virtualmente se distinguem
d,~ css~ncia~ v. gr., o Pae e Deus emquai1to gerante, o
hlho e Deus emquanto gerado; logo.
·
. L<>5. ( F) Finalment~ os Unitario~ .u-gumenlam as::-1m: Aqu1llo pelo que as pessoas d11ferem realmente
u~1as ~as outi:a:, ou é .perfeição ou imperfeição; mas
nao .é 1mpe1:f~çao, por isso que em Deus não pode haver 1mperfe1ça,o nenhuma ; por outro lado, não é perfeiçã?, porqu.c neste cas? as duas outr~s pessoas ficariam
privadas d ella, e por isso mesmo seriam imperfeitas. 3

Resp. Nt•p:o u s11pposlu: o mysterio não t: comprehensivel, mas intcllig1vcl para todos aquelles que se ap .
plicarem ao estudo da sã philosophia e podem perceber
alguma ditferença entre natureza e pessoa ; pois pode
exprimir-se assim: ha em Deus uma natureza que é p )S suida pelas trcs pessoas; ou ha tres centros de att,-ib11irão que usam da mesma natureza para obrar.
E na verdade esta proposição é, na verdade, cheia
de mysterio, ma~ não é_ inintelligi\'el.
1o3. (D) !us1stcm ainda : As coisas que são as mesmas para uma terceira são as mesmas entre si; mas as
trcs divinas pessoas são quid 111111111 et t"dem com a essencia : lo~o são o mesmo entre si.
N.esp.: J>isti111:ro a maior· : As coisas que são as
mcsn;as com rdação a u~na terceira, sob todo o respeito, sao as mesmas entre s1, cm1cedo ; as que são as mesmas sob algum respeito e differem sob outro, nego.
E na verd<ldc, as pessoas são o mesmo com a natureza sub algum respeito,_ i~to é, emquanto possuem
egualmentc a natureza thvma, mas 11irtualme11te diffcrcm d' ella porque n<ÍO possuem do mesmo modo
a natureza divina, v. gr. o Pae, gerando activamente dd natureza ao Filho, o Filho 1·ecebe-a, e na verdade, ha distincção entre dar e ,.eceber. Illustra-se
com un~a _compcração : .'1~çâo e paixão só virt11alme111,e se ~i1stmguem do 11un:rn!e11t?; por isso que acção
e movimento dado, e pa1xao c o movimento recebido; comtudo a acção e ~\ paixão distinguem-se n:-aln!e11/e uma da outra ; assim as pessoas distinguem-se
virtualmente da natureza e realmente umas das butr:ts; porq11antn , apesar da paternidade ser o mesmo
segundo a coisa com a essencia divina, e do mesmo
modn_:1 filiado; comtudo estas duas coisas importam
rcspc1ws OPJ'Ostos, a saber: a p:iternidade é' a communicaçáo ac~ir.1 da ,·ida, ao passo que a ;1liação é a
sua reccp.::ao p<1ss11 ...1: p11r isso se d istinguem uma da
outra. 1 /': /><'1To11t' 11lu~t~a 1.lc :!lgum muJo a coisa (n.
1421: ((As~1m \' . gr., a ll)n~ltude c o mesmo com o e~pa·
ço que a llecta, :1 ahura e egualmentc o mesmo com o
espaço; n mesmr1 diz da grnndcza que surge d'uma e
S . Tlimn.

1.

'·l · ·!P., a . '! ad
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1 Si_c ex: fir. longitudo idcn:i es~ c~m spatio quod afficit, al.
titudo pam~r idem cst cum spa_uo, 1d 1psum <lic de magnitudine,
q~ae ~x utraque exsurµtt, long1tudo tam ~n non cst lati tudo nec
,. ~c1ss11n;_ quod a~que ~·alet in mai.;nitud_ine, 4ua~ pr~l'cisc neq~e ai · ·
Utud<? est,_ negue longnudo, sed ex utraque coaicscit .
, , 2. 01ce~~tm? quod ín Filio cst aliq1;1iJ ~ommu11e Patri, se .
<S$C1tt1a, et ~1hqu1d pc~ quo,! a l\Jt~c J1st11114u1tur, ~..:. rdatiu. :'lion
iamenJ cst. 1b1 comp<;s1tto, qu1a rdat10 est secunJum rcm scieutia.
U.:irke, 1. .:tt. p. 497 .

l .
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CAPITULO l

DA EXISTENClA DAS TRES PESSOAS

Resp. Esta difficuldade pode resolver-se de dois
modos.
1o6. (ll) Segundo muito~ _Tho!1u:stas, i as propriedades _ressoacs _não tem pcrf~1ça? ~1stmcta da mesma eerfeiçao que existe na cssencia d1vm.a; v. gr., a paternidade nada mais é senão Deus considerado como gerante
e esta força de gerar já se contem eminentemente na esscncia divin;1 commum üs trcs pessoas: por tanto uma
tal propriedade n;io foz ,com que o ~~e s~ja realmente
mais perfcito do que o l' ilho e o Espmto Santo, apesar
de o distinguiram sullicientementc de . u~ e de ?~tro;
porquanto, por uma parte, toda a perfc1çao, que ~ ~nhe
rcntc ü paternidade, n:1sce ?_a mesma csscnc1a d1vma e
com ella realmente se 1dent1t1ca, e por outro lado a paternidade, pela qual a vida se c?mmunica activamente,
distingue-se da fili .1çáo onde a vida se receb~.
Eis como S. Tlwma~ declara esta doutrm~ : 2 «Por
tanto, a paternidade é a dignidade_de. Pae, ~ss1m como
a essencia do Pae. Porquanto a dignidade e abs<;>luta e
pertence ,á essencia. E assim~yois,, a ~esTa ess~nc1a, que
no Pae e paternidade, no f rlho e fi!1açao, assr~ a m~s
ma dignidade que no Pae é pat~rnrdade, no F1l~o .e a
filiação. Logo com verdade se diz, que toda . a d1gmdade que tem o Pae, tem-na o Fil_ho. Nem se seg_ue: o
Pae tem paternidade : logo o F1l~o tem patermda~e.
Porquanto quid muda-s~ er;i .1d aliquzd. Porqu.anto e a
mesma a essencia e a d1gmdade do. Pae e do. Filho mas
no Pae é secundum r·elatw11em da11t1s, e no Filho, seczm-

dum r·elationem accipie11tis.

J)

•

•

Logo n'este systhema resolve-se a ~1~culdade ~1zendo : aquillo pelo quê as pessoas se d1stmguem nao
1 Cf. Go11et, disp. lll._ 11 . 2, § 4;.Billturt, diss. 3, a. 5; Card.
Aguirre, Theol. S. Anselmt, v?I. l, d1sp. i~, sc~t. 3.
.

2 Paternitas igitur ct dtgnitas Patrt~ s1cut ~t esser:it1a ~~
tris. Nam dignitas est absoluta, ct ad cssentl~m pe_rtm~~· S1cut 1g1tur eadem essentia quae in l~atre cst patermtas, m f1ho_ ~st fihatio; ita eadem dignitas quae m P_atrc _est _pa~ern_1tas, m F1ho est fi.
liatio. Vcre ergo dicitur quod qu.1dqu1d d1gmtat1s habet Pater, h~
bet Filius . Ncc scquitur : pnter_nitate.m habe~ P~ter: ergo p~term
tatem habet Filius. Mutatur emm q111d ad ai1q111d. Eadem emm est
essentia et dignitas Patris et Filii, soJ. in Patre e.st. sec~ndum rela tionem dantis, in Filio secundum rel:iwmem acc1p1ent1s. S. Thom .
q. 42, a. 4 ad z .
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é r~almen~e)m12crfeição, mas perfeição, que, emquant? e p~rfe1çao, !á se encontra eminentemente na cssencta d1vma, por isso nas mesmas pcsso~s: comtudo enconrra-s~ fo1·m~ln_1eut~ na pessoa, de quem é propria
para assim se d1stmgu1 das outras.
'
• IOj • (b) Seg:indo ou!r~s muitos, as relações com
~~e as _pessoa~ sao ~01~st1tu1das, são v~rdadcir:is perfeilf<}CS:. virtualmente d1st1nctas da cssencra, mas de cgual
d~gmdade, de .modo que, v. gr., niio é maior a pcrfciçao.: na patcrnrd~de do que na filiação: porquanto, a geraçao ou _paternidade, é a entrega da vida, e a filiacão '
a r~cer_ç.ao da mesma vida; porém em Deus tão pérfei~
to e receber como dar, sendo uma e outra coisa infinita; l<:_>go aquel!as propriedudcs, não obstam <i egualdade
pcrfo1ta das pessoas. Pesch declarn· o assim (n. h3o):
"Cada pessoa te~ _em ~ i tudo aquillo que d<! qualquer
modo ha de perfeiçao nas outras pessoas, e sómente a
°,rdcm e o ~odo de possuir_ est~ perfeição é que é di".~rso. E assim o Pac tem nao so a mesma essencia do
l<~lho, mas tambem a perfeição relati\•a do Filho, mas
nao a tem como a ~em o Filho; porque o Pae tem-na.
como
, ·
· dando-a, , o Filho como recebendo-a .. • • p orem
aqui ~racta- se d um mysterio que não pode entend rpcrfeitamente.
e se

. 108. 111ese. 3. ª : Supposfa a revelaçtfo, o mgsfer10 da SS. 7rmdade pode persuaõir-se por comparaç'1es e analogias, assim como por argumentos
de convenlencia.
0

.' 09. r. Por _comparações analogias. 1

(A) Na c_reaçao corporea distinguem-se tres reinos
•· saber: o minera_/, o vegetal e o animal, os quaes, apesar de serem mtelfamente distinctos, estão unidos uns
1
.
~~ael_ib~t per.sona in s_e haber, quid-quiJ quomodocumque
e st perfed10nis m alns r_ersonis, et solus ordo et modus habend'
est,_..d1vcrsus.
Ita Pacer habct non solu m eam-1
.
Jhanc perfect1onem
.
. ~m e~sent1am quam r 111us~ sed ctiam rela"th--am perfectionem Fi111, non tamen .~~bet earn _s1wt cam habet Filius; nam Pater habet
cam ut dans, hhus ut rec1p1ens . . ,
•
l
Cf. Bossuet, Eléyations sur lcs Mystercs, 2e Semaine ·
Contenso11, Theol. 11!enst1s, 1. III, dis . li, e . 1, spec . 2 ; Billuart, Dis'.
prorem . , _a rt . IY; Knoli§ 115; Theol. Oaromont, n . 12 eseg . ·
,\fonsabreJ Carcrne 1874, 1 1e Conf. p. 252i not. 1 •
'
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com os outros e concorrerem para constituir a unidade
do mundo.
í8) l Tm corpo qualquer tem Ires dimensões. As
plantas súo form :1d;1s de trcs elementos~ rair.~s •. t1·011co
e /olhas. Nos :m:maes hatrcs faculdades, scnsztzv.i, apP~'litira , loco111oti1•,1.,
. .
. .
.
.
(Cl No homem e penrnt11do d1stmgu1r tres ndas, a
a J'<'gl'f,1!11•,1, a St'l/.';itir,1 e a ill!r!lfrct11,~l; na mesma vi da intellcctual do homt·m manifestam-se trcs coisas, o
principio d' ;iquc lia 'ida uu a ai 111<1 , em seguida o intellccto e ;1 ,.,.,,/a.Í<'. 1 h11 toda a proposição h ~t sujeito ,
copula ou VL rbu e ,1l/nb11t11; no ... yllogisrno ha tr~s lermos, ha crua~rnentos tres propo.~icnes, duas perm1ssa s e

actual e substancial e hypostatical egualmente nobre,
assim como é produ-:ente por modo de geração e respiracão, assim aquillo que é do principio eternal eternal·
mente comprincipiantc, assim aquillo que seria amado e
co-amado, isto é, gerado e Espirita; isto é Pac, Filho
e Espírito Santo, de modo nenhum seria summo bem,
porque se não diffundiria summamentc. Porquanto a
ditfusão ex tempore na creatura não é senão central,
ou pontual a respeito da immcnsidadc da bondade eterna. Por isso tarnbem não pode cogitar-se nenhuma diffusão maior do que aqucll a , isto é, aquella em que o
diffundente communica a outro toda a substancia e toda a natureza. Não seria summo bem se podesse carecer d' dia, realmente ou no intcllecto. » 1
Este argumento resume-se cm breves palavras: a.O
summo bem é summamente diffusivo de si, mas Deus
não pode diffundir-se_ _summamcnte sem produsi~ dentro
de si duas pessoas que lhe sejam consubstancrnes, ás
quaes se communique a si mesmo, a saber o Filho, a
quem se communica por modo de geração, e o Espírito a quem se communica por modo de respi -ação; porquanto a communicação feita ás creaturas é necessar.i amente finita e imperfeita.»' Todavia este argumento nãó

1mia C< inclusao.

101 No sol pmlcmc•s egualmente distinguir tres coi sas, a mesma s11bst,111ci,i do sol, a /11'{ e o calo,-,~ e até
mesmo qualquer raio de sol é lur., calor e movime11lo.
Na verdade, que todas estas coisas não são dcmonstraçãD do mysterio da Trindade, mas: posta aquella repetiçií1~ frequente de m~mcro. ternario na.s ~oisas na turacs, foctlmentc somos mdustdos a admttllr alguma
Trindade no Auctor da natureza.
1 10. 2. º

J>m· a1·K11111c11tos de

co11z.tellie11óa.

Exporemos sómente dois aos quaes os outros se
podem redusir, um tirado de S. Boaventura, o outro de
S. Thomaz . 3
t 1 1. O Doutor Scrarico argumenta assim : Itineranum. e. ti):
bem dize-se diffusivo de si; por tanto o
summo bem é summamentc diffusivo de s1. Porém a
summa ditfusáo não pode dar-se~ sem ser actual e in trinseca, substancial e hvpostatica, natural e voluntaria,
liberal e ncccssaria, incíefectivel e perfeita. Por conseguinte~ se no hem não houvera eternamente producção

"º

1
l'orisso S. A;.rosti11ho. Jiz (de Trin . !. XIV, c . 8); «Mens
111emi11it sui, i11telli1rit ~e, dilif:it ~e; hoc ~i cernimus, cernimus Trinitatem, nondum quidem Deum, sed imaginem Dei.»
2 • Tambt'm
S. A!;osti11f10, diz (scrm. Ide verb. Ap. e. 3):
cdn sole tria ~unt, d si~ut vidcmu ~ , separari non possunt, .::ursus,
splendor ct calor ..,
l
Quae aq:;umenta Schet'ben (n. 923 e se,_.) non minus eru dite quam dilucide cxposuit ; c fr. Rev. C. .4 . l-Valwortlz, The Trinity in simple cn,:;lish. ~r· 77ie Catf10/ic lVorlJ, Deç 1885, p.

:i89-3o1,

1 Bonum dicitur ditfusivum sui : summum igitur bonum
summe ditfusivum est sui. Summa autem diffusio non pote~t esse,
nisi sit actualis et intrinseca, substantialis et hypostauc:a, n~tura .
lis et voluntaria, liheralis et necessaria, ideficiens et perfscta. Nisi,
igitur in summo bono aeternaliter esset productio actualis et consubstantialis, et hypostaticalis aeque nobilis, sicut est producens
per modum generationis et spirationis, ira quod sit _aeternalis principii aetern~liter comprincspiantis, ita quod esset d1lectus et condilectus, genitus se. et Spiritus, hoc est Pater, et Filius et Spiritus
S., nequaquam esset summum bonum, quia non sumn:ie. se diffunderet. Nam d1ffusio ex tempore in crcaturii non est ms1 cc:ntralis,
vel punctalis, rcspe~tu immensitatis bonitatis acternac. t:ndc et
non potest•a!iqua d~ffusio co.gitari major ilhi, . eâ videlkc.t in quâ
diffundens commumcat altcn totam substanuam et totam naturam . Non igitur summum bonum esset, si re vel intellectu ilia carere posset.
.
.
.
.
2 Summum bonum est summe d1ffus1vum su1 at4u1 Deus
non potest esse summe diffundcre, nisi intra se duas perso'?as pro.
ducat sibi consubstantiales, quibus seipsum cornmunicet, Filium
i.c . cui sese communicat per modum gcnerationis, et Spiritum, cui
se communicat per modum spirationis; communicatio enim crea~
turis fo cta necessario est finita et imperfccta.
Theologia Dosmatica-Vol. 3."
,5
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. . .
. d' S Thomaz: 1 «A bondade infinié apodicttvo, po~~m1~c ~anifesta na producção da ~rea
ta de Deus
ta?1
. {ia saberia infinita o produs1r· do
Porque e propno
tura,
- ~ nccessario se se commumcar
nada. Porqua!1to, .nao e
ai um bem infinito proceda
com bondade infinita, que ' g
d
ccba a divina
de Deus, mas que segundo seu mo o re
bondade.n
Por outro 1a do, na.- 0 obstante. Deus ser infinitamenb d d
a manifestar a sua on ·ª e
te bom, não. é obrigado
.
d' m modo mfimto.
. d .

0 mesmo Doutor Ange1ic~ esen·
a (1 1)
argumento de convcmenc1
,. .
vo vc
·
. _3 1) provando sm:ccss1vamcnte que ha _em
qD. 27duas proccssõcs· e que c!'aquellas processoes
d'tstmc
· tas que conseus
. em tres relações realmente
nasc
.' .
tituem trcs pessoas d1vmas.
_ .
• r 3. (A) Ha cm Deus duas proccssoes immanente e sómente duas :
. .
Deus
(1) são duas: porquanto deve attnbmr-se a
'
·m grau summo tudo o que se encontra de perct. .e -o nas crcaturas ·mte li cduaes'
.
· mas nas creatue1ça
·
anente ' a
ras intellectuaes ha duas processoes .nnm
. b er .. a COP"itação
do mtellecto, e o
sa
o·
• l}lle procede
d
amor .. que procede da vonta e 3; 1ogo.
(•) São sómente duas: por quanto ha tantas pro-

u

l

,

Porém

' 1 2.

Un) O utro

- - .-Bonitas i~li~ita l~ci ~1anif~statur.- eti~du~~r~~~~~c~~r~
crcaturae, guia infinita e \ 1rtu11s cst ex ~11h;lo ~~d aliqu1d ínfinitum
oportct si mfinità h<miiate se .:ommun1cc d q ·uum recipiat di\'i. Dco p'roccdat, scd ~1od scnmdun31 mo umds
,t
•
<.
., a 1 a
2.
nam honitat~m . Sum. hcol: 1 pll' 1,-.t .,ex. hoc ipso quod intelligit,
1
2
«Qu1c1;1m9uc aut~m mtc ~~· est conceptio rei intellectre
procedit aliqu_1d. intra sc.1psu"1. qux e·us notitiâ procedens. Q.ua~
ex vi entellect1v<_1 provemen~, c~fi~· t elt dicitur verbum cordis, s1gmuidcm concepuor:icm "?s s1gni ca - . . )
icatum verbo voc1su . (S . Tll. 4.' !}11 a .
invenitur in
l
•Secundum autcm '?rcr,itloncm _. amoris secundum
d
SC
pTOCC~S10
1
b'
. . p r O L'CSSIO
nobis qure am li w
,
' .. : . t per conceptiooem ver 1 res
' m ~m'.lnte ~ s1cu Unde et praeter processioquam amatum cst
dicta vel intclle~ta <:st .m mlelhg~ntt;. d'" is auae cst processio
nem Vcrhi pomtur alia pr?cess10 m .\ln
~
amoris». (S. Th. 1. 1; . a. 3).

\~Juntatis

DA EXISTENCIA DAS TRES PESSOAS

ccssõcs cm Deus quantas são as acções immancntes; mas cm Deus ha sómente duas acções immanentcs, a cogitação e o amor; porque o sentir não
póde dar-se em Deus que não tem sentidos nenhuns.
Tambem n<.lo pódc egualmente haver muitas

inte/lecções ou volições distinctas cm numero, entendendo e querendo Deus todas as coisas n'um
unico e simples acto, e por jsso n'Ellc ha uma
unica cogit.ição, um unico amor. Por isso não pódc haver n'Ellc processão do Verbo nem processão
do amor. «Porém ha n'clle um unico Verbo perfeito, e um só amor perfeito. E é n'isto que se manifesta a sua fecundidade perfeita»•. (S. Th. q. 27,
a. 5 ad 3).
r 14. (8) Aquellas duas processões produ\em
quatro relações, e porque cada processão produz
duas relações oppostas, uma activa outra passiva,
assim a possessão intellectiva produz relação de
conhecimento activo que se chama paternidade e
relação de conhecimento passivo qt1e se chama fi-:liação. Tambem a possessão por vontade produz
relação de amor activo que se chama respiração e
relação de amor passivo que se chama simplesmente processão (S. Th. q. 29, a. 4.)
1 15 . (C) Aquellas quatro relações constituem
tres pessoas. Porém tantas são as pessoas em Deus,
quantas são as relações subsistentes realmente distinctas; mas ha sómente em Deus tres relações subsistentes realmente distinctas umas das outras.
Por quanto a distincção real entre as relações
• Undc in eo non potest esse processio Verbi ex Verbo, neque amoris ex amore. Sed est in eo solum unum Verbum profectum,
cst unus, amor perfcctus. Et in hoc ejus perfecta fecunditas
m<1nifcsta1ur
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divinas não existe -;eoão cm rasão da opposição
relativa'· Logo é nc(cssario que as duas relações
oppostas pertençam a duas pessoas ; porém se algumas relaçócs não são oppostas, é necessario que
pertençam ü mcsmn pessoa .
Mas a palemidade e afiliação são relações verdadeiramente oppostas, consistindo a primeira na
communicaçüo activa, e a segunda na passiva; logo a patcmidnJc sub->istcntc é a pessoa do Pae, e
a filial,'.áo subsistente é a pessoa do Filho. Além d'isto o amor pt1SsÍl 1u ou a processão passiva oppõc-se
á rcspírw.;ão activa, e por isso constitue a terceira
pessoa, a saber, a pessoa do Espirita Santo. .
Porém a n.•spiração activa não tem nenhuma
opposição relativa á paternidade ou á filiação: logo convem quer ao Pae quer ao Filho, nem constitue pessoa especial. Ha por tanto tres:e sóment.e
trcs pessoas cm Deus, o Pac, o Filho e o Espírito
Santo~ (S. Thom. q. 3o a. 2.)
1

D'aqui o axioma : «om11ia in Deo 1111um s1mt, 11bi 11on obviai

relalio11is opposilio•; quod quidem ex ipsà unitatc divinae naturae
fluit.
Todo este argumento expõe-no eloquentemente Lacor.iaire (Confér. Jc N. l><tmc, 48 Conf., JJe la Vie intime de Dieu;
angl. vers. Conf. on GoJ, Thc lnncr Lifc of God), ubi haec inter
alia dicit : God is a spirit; 1fü first a.:t. Deus é espírito e por isso
o seu primeiro acto .: entender. i\ti.s o seu entendimento não póde
como o nosso, ser mul tiplicc, nascenJo continuamente para morrer c morrendo pura de no1·0 resuscitar. Em nós é multiplice, porque, sendo csscncia finita, podemos cxhibir sómente cada uma das
cohas co~noscivcis, que temos presente uma por uma, porque
uma das nossas ideias, quando se apresenta outra, lança fóra a
primeira para occupar o logar da sci.;unda, a segunda o da terceira. Pelo contrario cm Deus cuja vida actuosa e infinita, o espirit·o n'um neto KCra um conhecimento ee;ual a si, que o apresenta
perfeitamente todo inteiro rrescnte a 51, nem se deseja um segundo representando o primeiro o abysmo das coisas cognosciveis,
isto é, o abvsmo do infinito.
Esta cogitação unica e absoluta, a primeira e ir ultim& nascida
do Espirito de lJcus, pcrmancçc ctcrn;1mçpte dcante d'elle çomQ
2

r r 6. Todavia este argumento m'io pódc considerar-se apodic~ico; pois, como diz S. Thomat, 11 u
semelhança do mtellecto não prova sufficientemcn~c coisa alguma a respeito de Deus, por isso que o
mtcllccto não se encontra univocamente cm Deus
e cm nós» 1. (q. 32, a. 1 ad 2).
Além d'isso, não póde provar-se pela rasão que
o Verbo, que procede de Deus, é verdadeiramente
pessoa distincta do Pac: o mesmo tambcm do amor
divino . Comtudo estes argumentos de convenienLia dão alguma intelligencia d'este rnysterio, ~om
tanto que sejam examinados reverente e religiosamente.

reprcsentaciío perfeita <le si mesm?, ou pnra empregarmos as palaHas dos l1nos sagrados, com.o 11nagem de si, explendor da sun
g~or~a e figl!ra Ja sua substancia ·. >lo homem ha somente distincçao 1rnrcrfc1ta entre mente e cogua.;:ão porque esta é finita · em
D.eus a .c ogitação ou ".~rbo,_ distlngue-s~ perfeitamente do p;incip10 cog1ta!1tc. porque e mfi:11ta: t ~ to é, no homem a cogitação não
chq~a <1 d1g111dadc de ressoa como em Deus. Da co$itação absoluta nasce um segundo acto: o amor . . . O amor distingue-se quer
da mente quer do ren.san.ento . .. e todavia procede tle um e de
o.utro. for~an.Jo aliqr11d 1m11m com elles . . . Assim em Deus. Da
vista interior do Pae e do Filho nasce o terceiro termo da relação
procedente de um e outro realmente distincto de um e outro
ele~·a~o. pela for.;:a. da i!1finidade á digniJade de pesso~, e o qual
" l~sp1rito Santo, 1.st.o e o sa.nto, profundissimo e purissimo movimento do amor d1vmo. A~s1m como o Filho cxhaurc o conhecimento em Deus, o Espirita Santo exhaure o amor e por e!le 5C
encerra o circulo da vida divina e da fecundidade.
1
•
Similirudo intellect1h n~stri non suffi.:ienter probat aliqu1d de Deo, propter hoc quod mtellectus non univoce invenitur
in Deo et in nohis .
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CAPITVLO 1

OA F.XISTENCIA T\AS TRP.S PESSOAS

Corola1·ios de piedade
117. (A) Todo o mysterio da SS. Trindade se apoia
em dupla operação, a saber, o conhecimento e o amor.
E assim, para imitarmos verdadeiramente a Trindade,
a cuja imagem fomos feitos e em cujo nome somos baptisados, é nccessario que pensemos assiduamente em
Deus, e que o abracemos com amor. São estas as duas
azas espirituaes que o propheta desejava que se lhe adaptassem : 11Qucm me déra azas como de pomba, e voare~ e descançarcit 1 ? Suspenso n'estas considerações e
elevado acima das coisas terrenas, a alma, aspirando á
eternidade, arrebata-se fora de si com impeto perpetuo
de mente para o centro da divina bondade» :t.
(B'l Em quanto adoramos a unidade perfeita das
tres ressoas, tenhamos d ante dos olhos a oração de
Christo. Que todos sejam um, assim como tu, Pae, és
em mim e cu cm ti, para que tambem elles sejam um
em nós ... para que sejam um como nós somos umn 4;
e imitemos com todas as nossas forças esta unidade,
tão cara a Deus, pela pratica da caridade fraternal.
(C) Em segundo lo8ar podemos imitar a circumincessão das pessoas divinas, se attendermos a estas palavras: •A nossa sociedade seja com o Pae e com o
seu Filho Jesus Christon 3 • Porquanto se nos exforçamos por nos unir a Deus pela caridade, Elle mesmo
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permanecerá em nós, e nos unirá a si com vinculo mnis
apertado, por quanto aDeus é a caridade, e o que permanece na caridade, permanece em Deus, e Deus n'elle» 1•
1
Deus caritas cs!, ('t qui manet in caritnte, in Deo mnnet,
et l>eus in eo. / Joa . n, :r. .

t
Totum mysterium Trinit:ttis duplici operationi, cognotioni se. ct amori innititur. Sic, ut Trinitatem, ad cujus imaginem
conditi sumus, ct in cujus nominc baptizamur, vcre imiternur, de
Dco assiduc c o ~itare, ipsumquc amorc complecti necesse est.
Hae sunt duae spiritualcs pcnnac quas sibi di.lri optabat propheta:
Quis mihi <labit pcnnas sicut columbae, ct volabo et requiescam.
Ps . LIV, i·
i
Quihus suspensus, et a tcrrenis elatus, ad centrum <livinae bonitatis perpetuo mentis impctu extra se rapítur animus
aeternitatis candidatus. Contí'11son, Theo!. mentis, 1. III, d. II, e.
1, spec. 1.
3
L:t omncs unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te,
Ut et ipsi in nobis unum sint . . . ut sint unum sicut ct nos unum
sumus. Joa. XVII, 21-2'2 .
4 Societas nostra sit cum Patre, et cum Filio ejus Jesu
Christo. 1 .!oa. 1, 3,
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nas nlaçis das pessaas dlvllas
1 1 8. Provada a existencia das tres pessoas em
Deus, resta fallar das relações que tem umas com
outras e (<ad extra», a saber, das process6es e das
miss6es.
A doutrina catholica das processões contém-se
n'estas palavras do symbolo Athanasiano: •Ü Pae
não foi feito por ninguem nem creado nem gerado.
O Filho é só do Pae, não foi feito nem creado,
nem gerado. O Espirito Santo, não foi feito nem creado nem gerado pelo Pac e pelo Filho, mas procedente»•. D'onde se vê que o Pae não procede de
ninguem, que o Filho procede do Pae por geração,
e o Espirito Sa11Jo d'um e outro por simples processão.

Art. 1. Da geração do VePbo

2

1 19. 1. Noções prévias.
r." Sobre a processão.

' Pater a nullo est factus, nec genitus. Filius a Patre solo
cst, non factus, nec creatus, sed genitus . Spiritus S. a Patre et
.
Filio n?n factus, nec c_reatus,_ nec genitus sed procedens.
Cf. S. Th. e. Gentil., 1. IV, e. rn e seg.; Salmanl . dtsp.
II ; . Petav . 1. V; e. 6-9; Suarer, liv . IX ; Billuart, dis . II; Franrelm, th. 26, 3o; Knol/, ~ 100 .
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(A)

Processão cm geral é a origem d'um do
outro: assim, v. gr., a luz procede do sol, o filho
procede do Pae. E' dupla :
(8) Transeunte 011 cad extra)), quando o effeito é
produzido fóra da causa, v. gr., nas coisas humanas, o filho estú fóra do pac.
(•) Inmim1e11te ou 1cad intra», quando o effeito
permanece dentro da causa ou principio come a
cogitfü,:áo que fica dentro Ja mente.
(8) Em Deus distingue-se cgualmentc uma dupla prol.'.cssão :
(a) Uma "ad extra))) pela qual as creaturas procedem d'cllc mesmo como o cffcito procede da causa;
(b) A outra 1(ad i11tran, pela qual uma pessoa
procedi.! de outra, como o principiado do principio, e permanece dentro da divina essencia.
Por aqui se vê que a processão em Deus, considerada passivamente, pode definir-se: o,·igem d'uma pessoa divina de outra ou de duas outras pela
commrmicacáo da mesma essencia. 1
Consid~rada, porém, activamente é a operação
immanentc, pela qual a vida divina 1 se communica á pessoa que procede.
1 :w . :..>. • º Sobre a ge1·ação . A geração no sentido stricto, ou a que se prédica dos viventes, definese: origem do i 1il'c11te do principio vivente e conjuncto, á scmellzança da 11atw·ez.a.
Explica-se : (8) Ori gcm do vivente do vivente:
n'cstas palavras se significa que quer o gerante,
quer o gerado devem ser dotados de vida ; assim,
Adão pode dizer-se formado do lôdo, mas não gerado, porque o lôdo carece de vida.
1.

Origo unius pcrsonae divinae ab alia vel a duabus aliis
per ejusdem essentiae communicationem.
1

(•) Do principio co'1juncto, isto é, o gerante deve unir-se ao gerado pela communicação activa da
propria substancia ou ao menos de parte da sua
substancia; assim Eva, formada da costella de Adão,
não pode dizer-se que é sua filha, porque n'aquclla obra Adão portou-se passivamente. Tambem os
Anjos mfo podem dizer-se filhos de Deus no sentido proprio, por isso que não rccehcram de Deus
a divina suhstancia.
(G) A' semelhança de nature{a: aqui exprimcmse duas coisas: que o gerado deve ser semelhante
ao gerante pela recepção da mesma natureza, ao
menos especifica, e além d 'isso que a geração ex se
deve tender a produzir aquclla semelhança.
1 21. II These: fi segunda pessoa da Sa,,tissima
Irlndade proceõe da primeira por verõadeira geraçlfo.
E' de fé, segundo o Cone. Niceno, já citado, contra os Arianos e U nitarios, que disseram que o
Verbo ou Christo é chamado Filho de Deus no sentido lato ou por adopção.
1 2 2. Prova-se:
1
1 .· Pela Escriptura. E' verdadeiro Filho de Deus,
e não adoptivo sómente, aquclle que lchamado filho
simplesmente e por excellencia, filho proprio e filho
gcmdo / mas estes tres nomes se prédicam do Verbo:
(A) E' chamado filho de Deus simpliciter, e d'um
modo mais cxcellentc que nós; pois lemos a respeito d'ellc: «Ü Pae ama o Filho e entregou todas as coisas na sua mão )) , 1 emquanto que se diz
dos homens: «Recebestes o Espirita de adopção de
filhos, o qual chamamos: Abba, Pacn l ; d'onde
1

Pater diligit Filium ct omnia dedit in manu cjus. Joa.

UI , JS .
2 Accepisti5 Spiritum adoptionis filiorum in quo clamamus :
Al>ba, Patcr . Rom . VIIl, 1 ~.
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se vê que ha a maxima diffcrença entre o Verbo
de Deus e nós; tambem Ellc se chama Filho sem
accrescentamento, ao passo que os homens são chamados filhos de adopção; além d'isso, é-Lhe dado
todo o poder, comnia dedit in manu e}us», emquanto que os filhos adoptivos de Deus devem orar, para obterem da misericordia de Deus tudo quanto é
necessario ; "fina lmcnte, é só por Elle que os homens
se fazem filhos de Deus • ; logo, o Verbo não é filho
de Deus no mesmo sentido que os homens, mas
é-o verdadeiramente tambem pela geração.
(8) Diz-se filho proprio, verdadeiro filho f amilia por comparação aos filhos adoptivos, que são
sómente servos : cc O qual tambern não poupou a
seu proprio Filho ... Veio o Filho de Deus para
conhecermos o verdadeiro Deus, e, para que sejamos no verdadeiro seu Filho» 2 ; e n'outro logar :
«Moysés era, na verdade, fiel cm toda a sua ca~a,
como servo; porém, Christo, como Filho em sua casa >i 3 ; e na verdade, o filho proprio e o verdadeiro
filho de familia é o filho natural, e não o adoptivo.
(C) Diz-se, finalmente, filho gerado, e até unigenito: u Tu é~ meu filho : gerei-te hoje i> 4 • • • e< O
unigenito que está no seio do Pae elle mesmo nar1
Quotquot autem reccpcrunt cum, dcdit eis potestatem fi.
lios Dei ficri. Jo,1 1, 1 ·.!-.
2
Qui etiam proprio Filio suo non pepercit . .. Filiu~ Oei
venit ut cognosc.1mus vcrnm Deum, et simus in vero Filio ejus .
Rom. VIII, 32; l Jo,1 . V, 20.
J
Moysés quidcm fidclis crat in tota domo ejus tanquam
famulus ... Christus vero tanquam Filius i11 domo sua. Hebr. III, 5.
1 Filius meus es tu: e~o hodie genuí te. Ps. li, 7.-Citase outro Jogar, P1. CIX, 3 : ccTecum principium in die virtutis
tuae, in splendoribus Sanctorum ex. utero ante luciferum genui teu;
sed tcxtu~ hcbraicus ~alde º!'scurus. est, et,. jus~a muitos, sensu~
prorsus d1versum exh1bet; s1..: reddnur a :::>. H1cronymo : «Quas1
de vulrn orietur tibi ros aclolesccntiae tuae .. . Comtudo o sentido
da vulgata concorda com a versão dos Setenta interpretes e com
a syriac. Cf. Fra11reli11, eh . 3o. annot.; Hurter, 160, n. 1 . •
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rou)) ... 1 ((Porquanto, Deus de tal sorte amou o
mundo que chegou a dar o seu unigetzito», ! mas
estas palavras indicam geração verdadeira e propria ; porquanto, os filhos adoptivos são muitos e
não são gerados. Confcssamos 1 na verdade: que
n'um e n'outro logar os homens se dizem tambcm
gerados por Deu", mas lo~o depois se accrcscentam palavras que indil.'.mn a mctaphora, como cm
Jacob: « Vulrmlariame11te nos gerou com a palavra
da verdade,,\ onde quer o voluntariamente: quer o
com a palavra da 11erdade manifestamente indicam
que éh.)Ui se tracta sómente da adopçáo, ao passo
4ue, pelo contrario, as palavras empregadas para a
geração do Verbo recebem nova força segundo o
contexto, e.orno se vê do que fica dito. Isto mesmo
se confirma com todos os textos acima referidos
sobre a consubstancialidade do Verbo; porquanto,
se o Filho é egual ao Pae, não é filho por adopção,
mas por geração. Nem pode objectar-se que Christo é chamado primogenito de toda a creatura ' ;
porque o sentido é que o Verbo fôra gerado antes
de toda a creatura ; ao passo que rl~p-:o; na palavra grega ,,rr.l~~'"'; tem muitas vezes força de comparativo, isto é, gerado antes ; vê-se realmente do
contexto, que o Filho de Deus de que se tracta é
consorte da natureza divina, sendo-lhe attribuida
força creadora; ccporque todas as coisas estão n'ellc ... e todas constam n'elle>i 5 ( 16-17). Diz pois rectamentc Tertuliano G: u Procedendo do Pae tornou1

Unigenitus qui est in sinu Patris ipse enarravit.
Sic enim Deus dilexit mundum ut Filium suum u11ige11itum daret. Joa. 1, 17; 111, 16; I Joa. IV, 9.
3
Voluntarie enim nos genuit verbo i•eritatatis. Jac. 1, 18.
• Co/. 1, 15.
• Quoniam in ipso sunt uni versa . . . et omnia in ipso cons?

tant.

http://www.obrascatolicas.com

~

Pe

Palre pro.;edcndo

Fili1.1s

Íi!..:tus cst primosenitus 1 ut

DAS RELAÇÕES DAS PESSOAS DIVINAS

398

se Filho primogcnito, como antes tinha sido gerado, e unigenito como sómente gerado de Deus•.
1 23. 1 .º Pela Tradicão.
(A) Pelos P.:zdres, a 'maior parte dos quae~ entendem da gcral,'.áo divina as palavras d~ Escnptura antes citadas: «TU és mcn Filho; gerei-te hoje»•.
Ouça-se tambcm a S. Justino, dizendo: <<Sendo o
Verbo primo1re11ito Jc Deus, é Deus».! Do me~mo
modo diz S. Hvlario 3 : "Ignora a Deus Chnsto
quem ignora a Deus uascido; porém, o nascer Deu~
nada mais é do que ser na natureza pela qual e
Dcusn.
(B) Pelos .\nnbolos, que unanimemente professam que Christo, e por isso mesmo. que o ~erb~,
é filho de Deus, nascido do Pae, umco ou umgenz-

/u.
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(C) Pelos Cmu.:ilios, prin-:ipalmente o iVicen_o,_no
qual foi expressamente definida a geração divina
do Verbo contra os Arianos: «Crêmos n'um Senhor nosso .l esus Christo, Filho de Deus, nascido
unige11itu do Pac, isto é, da substancia d~ Pae», 5
com cujas palavras se exclue toda a geraçao adoptiva.
.
_
_
1 24. Pela ra'{_áo theologzca. A razao. nao pode,
com effeito , demonstrar a geração do .\' erbo,
. mas
pode apresentar argumento de convemenc1a, o que
~~Ú omnia icnitus, et 1migenitus ut solus ex Dco genitus. Adv ·
Prax., e. 7·
.
·
Cf p
· · d
1 F ilius meus es tu, ego hod1c genut te·
· atr1;1, e
Jnterprct . S.;ript. 1. 1, n . 36.· . Refere o Testemunho de Petav.
Jív. V, e. 7 e seg ·
.
A 1
z Cum Vcrbum sitl primoge11it11m Dei, Deus est. po og.

11, ti.

.

..

.

D

tiramos de S. 1710ma'{ 1 : Deus, conhecendo-se a si
mesmo, produz o Verbo; porque em todo o ente
intclligente ha alguma concepção da mente que se
chama verbo interno; mas esta processão do Verbo tem todavia condições da verdadeira geração;
porquanto, a origem viventis a vivt•nle, porque o
Vcrbo procede por modo de intcllecção, que é operação vital, e suppõe quer o principio vital, quer
o termo vital ;
(.b) Do principio c01~jw1cto) rorque aquella processão é immancnte; e por isso mesmo o Verbo
permanece cm Deus, e a cllc se une perfeitamente
pela participação da natureza divina que o Pae lhe
entregou activamentc;
(C) Em semelhança de 11at11rera, porque o Verbo
procede por via de intellecção; e na verdade, a intcllccçfto, ex natura sua, tende a produzir a imagem do objecto cogitado, que no caso presente é
scmclhantissima a Deus, segundo aquellas palavras: ((Esplendor da gloria e figura da sua substancia" .J Logo, a processão do Verbo é verdadeira
geração.
12S. D'aqui pode, portanto, colligir-se que o Filho
e gerado pelo i11tellecto , ou e11te11de11do : isto é objecto
de fé, mas é comrnumrnente ensinado pelos theologos
contra D11rn11do, e com razão se infere da Escriptura
por modo de conclusão theologica 2• Porquanto, o Filho
é chamado t 'erbo e Sabedorta do Pac (acima, n. 67-69):
e, na verdade, estas duas coisas referem-se ao mtellecto ; porg,uanto, o V crbo é primaria e principalmente o
conceito interior da mente; a sabedoria do mesmo modo reside propriamente no intcllecto.
Isto mesmo affirmam-no claramente os Padres ; assim, S. GnJ.f. Na;,iau;e110 \dando a raz:ío por guc o Fi-

l Ignorat lleum Chnstum qu1 1gnorat Dcum natum , euro
autcm nasci non est aliui.l quam in ca natura a qua Deus est · De
Trinit. liv XI.
l Ap. Denzing., n. z-13 .
.
.. .
.
; Cn:dimus . .. in unum !> . :'li . J. Chnstum, ~1hum Dei,
1147tum ex Patre u11i8'c11itum 1 hoc est ex. substantia Patns ·
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S . Theol., 1, q . 27, a. 2 .
Splcndor gloriae et figura substantiac ejus . Hebr . I, 3.
Cf. Fran:relin, th. 26 i Pesch, n. 518 e seg.
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lho é chamado ó Ão1•>; (Verbo), diz: «porque está em
relação ao Pae, como está a pillavra para o inte/lecto,}
Porém, n' este ponto os theologos vão mais além e investigam us coisas do conhecimento das quaes o Verbo procede do Pae. Todos concedem que elle ao menos procede do conhecimento da essencia divina e dos seus attributos. Porem alguns, especialmente Scoto e Vasque{,
aílirmam que o V crbo niío procede fon11alme11te do conhecimento das relações ou das pessoas, nem do conhecimento dos passiveis. Porém os Tlwmistas, com muitos outros thcologos, seguem que o Verbo procede .form,1/me11/e do conhecimento não só da divina essencia,
mas tmnbcm das pc.;ssoas divinas e das coisas possíveis.
Porquanto, como argumenta S. Thoma'(_'!, o Verbo procede formalmente do conhecimento de todas as coisas
que Deus contempla necessariamente e per se; mas
Deus n'um unico intuito desde a eternidade contempla
a sua essencia e todas as coisas que ha e são representadas n'ella, isto é 1 quer as pessoas divinas, quer as pos··
siveis ; logo.
Além d'isto, alguns, como Rui-;_ e Witasse, accrescentam que o Verbo procede tambem formalmente do
conhecimento das crcaturas futuras emquanto que são
representadas na essencia divina; o que todavia negam
a maior parte dos Thomistas, porque as creaturas existentes só co11li11trl'1ller e co11comila11ter são representadas na divina essencia.
126. N'este ponto é convenientissimo confrontar o
Verbo divino com o verbo da nossa mente, para se
ver os pontos cm que se a1ustam e aquelles em que ha
discrepancia. 3
(A) Eis o que é wmmum a um e outro : (a) um e
outro verbo é conhecimento expresso, ou termo produs1do pelo conhecimento, que tem a semelhança da coisa que se percebe na morte.
(b) Assim como o nosso verbo é a imagem expres-

sa _da coisa '<?~h~cida, assim o Verbo divino é imagem
e figura perfe1t1!s1ma do Pae.
~) ·~~sim. como o nosso verbo é gerado pela mente, ºª<? e mteiramente o mesmo que a nossa mente
nem. diverso; porquanto, partindo da mente, é outra coi~
S1!_ d1y~rsa. da mente; e quando indica a mesma mente,
nao e mte1;amente diversa d'ella; mas sendo um por
natureza, e todavia diverso do sujeito; assim tambem 0
V crb<? de Deus, que é o Filho, ernquanto subsiste na
propna p~ssoa, distingue se ~·aquellc. por . q':lcm foi ger~do: porem, em9uanto exprime em s1 as coisas que se
veem ~m D.e us, e um por natureza com elle•. t
(d,t Assim como o verbo da mente é concebido e
vem á .luz sem corrupção, assim o Filho foi gerado d'um
modo mtellectual e virginal pelo Pae.
(eL «Pode ser o nosso verbo que não siga a obra,
mas nao pode ha\'er obra; sem ser precedida pelo verbo mas o Verbo de Deus poude existir sem existir creat~ra ne~nhuma; porém, nenhuma creatura poderia exis- 1
t1r senao por elle, por quem foram feitas todas as coisas 11.'
(8) Ha, todavia, algumas difterenças entre o Verbo
de Deus e o nosso :
(a) O verbo creado não procede da mesma essencia
do que falla, mas da sua sciencia e por isso é accidentc
e~qua~to . que o l .crbo de Deus' procede da sua esscn-'
cia_, pois n c!le o ser e o entender são quid wzum ct idem,
e e verdadeiramente o que subsiste.
.
(b) O verbo creado não é coevo üquelle de quem
procede, nem perpetuo, mas nasce e morre do mesmo
1
Quem_aJmodum verhum nostrnm a mente gignitur, ne..:
.
1Jcm est 0~11:11110 quod 1_psa mens, ne..: plane divcrsum; nam n 1m a
!Jleptc prolic1s..:atur, aliud est quam mens; et ..:um mentem ipsam
•f!d1c~t, non est prorsus ab illà divcrsum, scd cum sit unum natura, ahud tamc1~, subje~to est; sic ct Dei Vcrbum, qui Filius est
quatenu_s propna subs1stit_pe~sonà, ah _co. di$tinguitur a quo geni?
tum est , qua_tenus ~utcm dia m se expnmll quae cernuntur in Deo,
unum natura cum alio cst. S. J. Damasce11. de Fide Orthodoxfi 1 1.

l, e . 6 .

Quoniam sic se habet ad Patrem, sicut verbum ad intellectum. Orat . 36.
2
S . Thom . l,q . 341a . 3;cf.Billuart,diss. S,a. 3.
! Cf. S. Th. C. Gent . . IV, e. 13; Petav. I. VI, e. z; Hurter, n.
z55i Monsabré, Confér. Car. 18741 P· 18o.
'
t
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2
Potest es~e verbum nostrnm quod non sequatur opus;
opus au~em e~se non potest, nisi praecedat vcrbum; sic et Verbum Dei potui_t _esse ~ullà existente creaturà, cre:itura vero nulla
e ~se posser.- 1_11s1 per 1psum, per quod facta sunt omnia. Cf. S. Aug11st. de Tr1111t. 1. XV. e. 11.
Theologia Dogmatica-Vol. 3."
l6
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40·1

nem pela nature\a, nem pelo inte/lecto, nem pela
dignidade. Porque no Pae e no Filho não podemos
con'iiderar senão duas coisas : ou o que é absoluto, e isto é commum a um e outro; e, por isso um
não tem prioridade sobre o outro, porque a esscncia divina não é divisivcl ... ; ou o que é de um é de
outro (isto é, relativo); porém, é proprio dos relativos o existir simultaneamente na natureza e tambcm no tempo, porque as coisas postas se põem,
e tiradas perecem. . . Porquanto, posto que nos
homens aquclle que é pae é primeiro que aquelle
que é filho, corno primeiro é Socrates de que Platão, todavia, estas dLJas coisas relativas, cmquanto
são relativas, pac e filho existem simultaneamente» . 1
Com quanto Deus seja um acto puro, obra eternamente ad intra, e não sendo a sua acção successiva, mas toda simultanea, o Filho é gerado ah
<eterno. Aclara-se com uma comparação : se o sol
fôra eterno e cmittisse desde sempre o seu raio, ·
este, como o sol, seria eterno.
129. 2. Não ha nenhuma outra diStincção en.
Ire o Pae e o Fillzo senão distin.cção de origem; por·
quanto, o Filho procede, na verdade, do Pac, como dissemos, e por isso tira d'ellc a sua origem, e
ao mesmo tempo recebe toda a natureza divina e

o de Deus é co-cterno ao
to que o V crb
d
modo ; cmquan
, cr ctuamente gera o. .
Pae e immuta".el, e e P P 0 verbo por indigenc1~. Po(O) Produs1mos o noss V crbo por abundanc1a e fe.
· o· · Pae diz.. e derrama 0
rcm
cundidade .
ll . 1 ., O Verbo foi gerado pe-

127. III. Coro anos. 'dade e não no mesmo ins·
n
.'
lo rae desde toda a- eterm
E' de fe.
tante da Eucarnaçao:
Symbulo . Zvic-Cons-

(A) Porquanto, _,d1~-se n1;1'~m só Senhor Jesus
tanti11opolita110: (l~_.re1? ..d., Deus e nascido do Pae
. ·to , Filho Un1gcmto
e
eh
, ns
l
t
d os secu os».
d" ·
antes de to os
.
da Escriptura, onde se iz .
(8) O mesmo constad ·d o principio das su8:s

• possue es e
t
,, O Sen h or me
t s de creados os ou e1.
•u
duva
á
luz
un
e.
V
b
3. e
vias, e e
. . . existia o er o ... )) '
ros ... ,, ~ u~o pnnc!P'º
d"das pelos Padres da
· . sao enten l
.
todas estas coisas . ; h cm vista do que acima
geração eterna do \ cr o,
fica dito .
,.
. . ( 1 cto qual Deus formou
rc) Alem d isto, o ad? ~da Beatíssima Virgem
'
h mana no seio
.d d
a natureza u .
- porque a bumam a e
não é verdadem.~ geraçao,
atureza que Deus, e
~ e da mesma n
"d
. .
de Chnsto nao
. a condição requen a para a
por isso fa\ta a u\U~
\hança da natureza; logo,
ahcr a scmc
· t ntc
gcraçao, ª~ s . , . f lho de Deus no mesmo ms a
o Verho nao ~e fel. 1 "á o era antes de todos os se·\· i:m::arnaç·ao,
mas J
'-a
.•

0

- ---

1 Pater nullo modo est prior. Fil_
io negue durtttio~e, ne~l!e
i~tellectu, n«:que d:g111ta~e. ln Patre enim et Ftho
non possumus 01s1 duo constderare: Ycl td quod absolutum ~st, et
ho.; utrique commune est : unde ex hoc unus non habet pnontatem aJ alium • .:um esscntia divina non sit divisibilis . .. vel id quod
est aJ aliquiJ (i . e. relativum) ; rdati vorum autcm est simul esse
natud et etiam temrorc, quia posita se ponunt, et perempta se
pcrimunt .. . Quamvi_s enim in _hominibu ~ i!le q_ui est. pater sit pri~r
eo qui est filius, ut Socrates Platone; nihrlomanus tsta duo relattva, m quantum relatiYa sunt, p ater et fiiius símul sunt . S. Thom.
in 1 dist. 91 q. 2, a. 1i cf. Contríl errores sraec. !. I, e. 2; I p. q. •Pi
~
i ,

11aturá, nequc

. 1 o dizer-se que o Pae, como
Nem .. '"ª t! . . . rodo que elle; porque,
. . d L1lho e pnmc1
.
hu
princ1p1? o ~- ~az .
Pae de maneira nen ... l.'omo diz S._ 1 ho
· · L ' lho nem pela duraçao,
~ imciro que 0 '' 1 '
·
ma e pr
. ..
Filíum Dei unigemtum,

cu\os .

128.

"º

- -- .
m D J. Chrn.tum ,
1 Crcuo · · · m unu
·.
1ec11/ 1
li
ex
Patre
na
tum
mrlCd'?TIHlle'T
·1~ initÍ~ viarum suarum, ante co e!>
et ·
D ·
posse rt m
?
C!~mus . Pro)•. VIII, n.
r
1
CilO partune11_a r.,':
. t V~rbUffi · . . ,1QJ . ; \ •
r , ln pnnc1r10 er.1
.

-
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CAPITULO 11

llAS ltF.LAÇÓ!!!I ll.\S PP.SSOAS OIVJ!llAS

infinita desde toda a eternidade, e po~iss? sob ~
respeito da natureza, do tempo, da d1gmdade, e
perfeitamente cgual ªº. Pae segundo as palav~as d_e
Christo : <<Todas as LOlsas que o Pae tem, sao mi-

APt. 11. Da P•ooesslo do E•pl•lto Santo

nha».'
.h . d
Por i:;so não pode dizer-se q~e o. F1\ ~ e eperzdenle do Pac no sentido prop~10,. isto _e, c?m
aquella depcndencia que nasc~ ~a 111?1genc1à e 1~
perfeição. Porquanto,. o_ ser d1vmo e de tal pcrfe1·ão, que cxi~c o subs1sur cm tres pe~soas, de ma~eira que o Filho existe tão neccssan~mcnte ~orno
Pae: porquanto, todas as opcraçocs ad ;ntra,
0
emquanto dizem respeito ao mesmo Deus, sao nccessarias, como se disse no Tr. de Dea Uno (n.
); além d'isso, <? Vc.rbo recc_be ~ nature~a d~ Pae,
99
não como se primeiro a nao uvera e a re1.:~bera
depois, mas porque o mesmo que é, tem-no simultaneamente ah ~terno de seu Pae. ':!
•
3o.
Objedam
na
verdade
e
adversanos
que
1
segundo a doutrina ~ª.ô'?.ª. exposta se ~egue, q_ue as
olltras pessoas da SS. I nnd~dc careLem de mtellecto, sendo o entender propno do Pae. Para se resolver a difficuldade, deve saber-se que em Deus se
distingue um duplo entender:
.
.
(8) entender absoluto ou csscn(tal, que n?da
mais é senão a esscncia divina entendendo, e isto
l; commum ás tres pessoas ;
.
()) entender relativo ou nocional, que consiste
no acto especial, pelo qual Deus, conhecendo-se a
si mesmo, gera o Verbo, e isso só convem ao Pae.
1 Omnia 'lua.::.:umqu~ h<1bCt l'ater, men sunt. Jo,1.

xvr, 1~.

z Cf. S.11iom. dePot.q.10,a. 1ad13jH11rter; 161'.

1~~1

. Estado da questão. 1 A Doutrina Catholica é que o Espírito Santo procede, já do Pae
já do Filho. E, na verdade, antigamente os Euno~
mianos e os Macedonianos negaram que o Espírito procedia do Pae ; mas ensinando-se o contrario na Escriptura com palavras expressas ucnviando-vos do Pac o Espírito de verdade, que procede
do Pae», ~ logo aquellc erro foi condemnado no
<:onc. Co11sla11ti11opolita110 (381 ). Depois Theodoreto
(tl. a. 4:~4) e depois d'ellc os .J.°lfonothelitas impugnaram a prrn.;essão do Espirito Santo do Filho, sem
que comtuJo a questão fóssl! disputada ex profes.H,: porquanto n'aquelle tempo todo o ardor da
,:ontrovcrsia versava sobre a questão da união hypostatica. Comtudo aquclle erro foi renovado
los Iconoclastas (s. VIII) e n'alguns concílios realisados na (iallia, entre os gregos e Romanos Vf,!ntilou-sc a questão, se o Espírito Santo, assim como
procede do Pae, tamhem do mesmo modo procede
do Filho. D'onde resultou que entre os Hispanes,
<iallianos e Germanos foi accrcscentada ao SYmbolo Niceno a particula Fi/ioque, para que exp~es
samente se declarasse que o Espírito Santo procede quer do Pac quer do Filho. Leão III recusousc na verdade, primeiramente a sanccionar uma
tal addicçáo, não obstante professar explicitamente a sua fé sobre a processão do Espírito Santo de
um e de outro ; 3 com o fim de as Egrcjas particulares não differircm da Egreja Romana na recitação do Symbolo. Porém, pelo andar do tempo (s.

pe-

1 Cf. Petav. liv. VII. e. 1; Knoll, § IO-l, nota 2 •
. ~ Mitt~n~ v~bio; :i P:itr~ ~piritum veritatis, qui a Palre p1"tJ ·
ceJ1r . .!0.1. X\, ·i t,.
J
Cf. Natal. A/ex. diss. 10 in saec . 1 .=..
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IX) os Pontifices romanos receberam-na e approvam-na.
.
1 32. Porém, no mesmo seculo Phocio, usurpador iniquo ·da Fé Constantinopolitana, e com toda
a razão condcmnado por Nicolau I, separou-se da
Egreja Latina, ensinando, entre outros erros, que o ~
Espirito Santo não procede do Filho; depois da
sua morte, foi restabelecida a união entre uma e a
outra Egrcja, mas foi de novo rompida pela pessima ambição de ...Vigue/ Cern/ario, e não obstante
o dito erro ter sido condemnado no Concilio ecumenico de Lyvn ( 1274) e no de Florença ( 1439),
aos quacs adheriram os gregos, ainda hoje se conserva na Egrcja oriental. '
133. These: O êspirifo Santo não só procedt1
verdadeirame11te õo j)ae. mas lambem do Fll'1o· 51
E' de.fé, segundo o Cone. de Lyon II, «Confessamos que o Espírito Santo procede eternamente do Pae e do ~Filho, não como de dois principias,
mas como de um imico pri11cipio, não ·de duas respirações, mas d'uma unica respiração•> 3 .
1 Assim v . gr. Anthimo, Patriarcha Constantinopol., o qual
na Epistola Encyclica ~ Synodal (in pcr~odico Neologos ·~ Oct..
iB9S editil) cxpó~ a rasao por9.ue ~ Egreia Orthodoxa (sch1s~at!
ca) não pódc um_r-se como a Egrcia_ Romana .a~lcg~ que a pr1~e1ra, isto é a doutrina sobre a processao do Espmto Santo do Filho,
fôra sem al1-1um fundamento, aci:rescenta<la aos Srmbulos, e a
partlcula Filioque, primeiramente reprovada por Leão lll, fôra.
Cf. Amer. t.'ccles . Review, mnrch 11':196, p. 'l'l3; Ducl1es11e, Eglises séparécs, Pa:is, 189<)1 p. 58 e seg., on.de do mesmo modo se
investigam eruditamente as cnusas do sch1sma grego.
2
Fatemur quod Spiritus Sa11t11s acternaliter ex Patre et
Filio non tanquam ex Juobus principiis, sed tanquam ex 1mo principio'1 non duabus spirationihus, scd 1micâ spiration~ procedit.
3 Cf. S. Thom. 1, p. ~·· 36, a 'l-4; C . Gent . 1. IV, e . 24::S; de Potent .. 'l. 1~, '.1 -. 1; Opus 1. e: 49-51, li, e. 49 ; Bes~a
rion de Proccss1one Spmtus S., ap. M1~ne P. G. t. 1G1, p • .J38
e seg.; Salmant, disp. XIV ; -?uare1, 1. X; Petav. l. VII, e. 3-11 ;
Fran;elin th . 32-41, et Parahporncnon; Hurter, n. 194 e se~.;
Ma&liano: La Chie~a grccn e la proce~sione eterna dello Spir1to
Santo.

134. 1." Escriptura.
Que o Espirito Santo procede do Pac exprinwse por palavras claras•, e além d'isso infere-se dos
textos em que se declara o Espirito do Pae: u Não
sois vós que fallaes, mas é o Espírito do vosso
Pae que falla em v1'ls,, 2. Os gregos ~oncedem isto
de boamente; resta, pois, provar que o Espírito
Santo tambem procede do Filhn: usaremos d'um
triplice argumento :
1 :~5. (1) Em muitos logares da Escriptura, o
Espirito é (:hamado Espírito do Filho, ou Espírito
de Jesus Christo: <<Deus enviou o Espírito de seu
Filho . .. » 3 «Ü Er;pirito de Jesus não os permittiU•• '; mas aquellas expressões importam que o Espírito Santo procede do Pae, pois, segundo a confissão dos proprios gregos 1 o mesmo Espirita é
~hamado Espirita do Pae, porque procede do Pae;
!ogo, a pari, o Espírito se diz Espírito do Filho, por
isso que procede do Filho. Isto confirma-se pelo
Jogar parallelo 5, onde S. Paulo, depois de chamar
o Espirito Santo Espirita de Deus, accrescenta:
«Ü Espirito que é de Deus,> 6 , como se aquellas duas
Jocuç6es foram synonymas.
136. (a) Em segundo Jogar, o Espírito se diz
enviado pelo Filho como pelo Pae: «Se me ausentar, diz Christo, mandar-vol-o-hei ... >> ; 11 Quando vier o Paraclito que eu vos enviarei do Pae» t1;
~·~-s a missão in divinis importa processão da pesJoa. XV, 26 .
Nof? eni_m vos. estis qui loquimini, scd Spiritus Patris vestri qu1 loqunur m vob1s . Matt . X, 20.
l
~isit Deus Spiritum Fiiii sui . .. Galat. IV, ti .
~ !';on permisit eos Spiritus Jesu. Act. XVI. 7.
' !Cor. li, 11-12.
·
i
Spiritum, qui ex Deus est.
1
S1 abiero, inquit Christus, mittarn cum ad vos ...
8
C:um \'enerit Paracletus, quem ego mittam \'obis a Patre .
Joa . XV, 26; XVI, 7 .
1

.

http://www.obrascatolicas.com

1
.

CAPITULO 1

[)AS

soa mandada pelo mandante; porque a missão s~p
põe um certo influxo do mandante sobre o e?v1ado; e na verdade, em Deus não ha nenhum influxo d'uma pessoa sobre outra senão o que vem da
origem ou da processão: porquanto, além das relações de origem, todas as coisas são cornmuns
ás tres pessoas, cm vista do que fica di_to. P<;>r isso diz S. Agostinho: 1 "O Pae não se diz enviado,
porque não l<.'m de quem procc<lan, declarando assim lucidamcntc que a missão não pode fazer-se
sem a processão.
1 37. \G) Finalmente, cm S. João~ lê~1!1-se estas palavras de Christo, fallando do Espmto Santo: uEllc me classifü:ará, porque receberá do que
.é meu e vol-o annum:ianl. Todas as coisas que o
J>ac tem são minhas ; por isso, disse: «porque receberú Jo meu e vol-o annunciará» 3 •
Em vista d'isto, podemos argumentar assim:
Aqui attirma-sc claramente que o Espirita Santo
recebe alguma coisa do Filho; mas, in divinis, a
. d' outra, se
pessoa não pode receber alguma c01sa
não proceder da mesma, sendo todas as coisas, além
da rdaçócs da origem, communs ás tres pessoas.
~cm se diga que aqui se trata sómente da
communic:.h,;áo da scicncia dos futuros, 4 «e vol-o
communicará)); porque o Espirita não póde receber aquclla sciencia do Filho, se simultaneamente
não recebe d'elle a natureza divina, a qual em Deus,
se identifica com a scicncia. Confirma-se pelas seguintes palavras: "todas as coisas que o Pae tem
---1-p;;t·~; nc,n dicitur missus; non enim habct de quo procedat. S .. fog11st. De Trinit . !. IV, .: . 20, n. 2S.
l .10<1 . XVI, 14 .
. .
. .
·1 llle me clarificahit, quia de.: meo acc1p1et et annunu~~lt
vobis. Omnía quaecumque habct Patcr mea sunt; propterea <l1x1:
quia de mco accipict, et anmmtiabit vohis .
l
Et min11ntiabit 11obis .

ru:r.Aç6F.S
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são minhas, etc.» 1, cujo sentido é aqui o seguinte:
até aqui os discípulos tinham sido instruídos pc·
lo V. Testamento a attribuir a sciencia dos futuros sómente a Jchovah; porém, dizendo : u toda~ as
coisas que o Pae tem. . •> 1 , Christo attribue a si
esta sciencia; e accrcscentando: ccpor isso disse: receberá do meu e vol-o annunciará» 3, dá n · razão
porque o Espirito Santo que recebe o Verbo, participa da mesma scicncia divina e por isso da mesma natureza 4• E' esta a interpretação dos Padres;
assim, S. Dyonisio (1. ll de Spirilu Saneio) diz: ((pois
11ão fal/ará de si mesmo; o qual não é de si, mas
do Pac e de mim; por isso que aquillo mesmo que
subsiste e falia, tem-no do Pae e de mim» n•
138. 2.'' 1i·adição.
(A) Dos Padres i;, concedendo os adversarios
q uc a nossa thcsc é claramente ensinada pelos Padres latinos, será bastante referir os testemunhos
dos gregos. Porém, estes ensinam o dogma catholico:
(1) Implicitamente, ensinando que a razão por
que o Pac é o primeiro nomeado, o Filho o segundo e o Espirito Santo o terceiro, não é outra semfo a que se tira da origem d'uma pt:ssoa da outra:
Omnia quaecumque habet Pater, mea sunt etc.
Omnia quaecumquc habet Pater •..
J
Propterea dixi : tlc meo accipict, et annuntiabit vobis.
·I Cf. M,1/do1u1t . n'este togar Cnrlriy. Spicileg., p. 158.
Sem fundamento entendem tambem o;; grq~os q11ia de meo accipiet de meu PaP, porque as regras das i;rammaticas não soffrem
que o pronome ·.GC ~p.(Ju se refira ao nome que não está expresso
na rhrasc ; por outro lado as palavras seguintes quaecumque habet Pater, mea sunt cuntirm::im claramente a nossa interpretação .
; 1Vo11 enim loquetur ex semeptipso; qui non ex se est, seu
ex P;itre ct ex me ; hoc enim ipsum quod subsistit et loquitur, a
Pntrc ct n me illi cst.
6 Cf. Petav. l. e.; Hurter, 198 e se~ . ; Fran;eliu. !. .:. ;
l'a11 der Moerens, diss . thcol. de Process . Spirit1ls S ., Lovanií
1Hi'.4; ,\'i/ft•,·_
. Kalendarium nrnnualc utriusque E~·clcs. li, 40ti ss.
1
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Assim v. gr ., S. Greg. Nyss. escreve: t e< E' esta
mesm~ a nossa doutrina a respeito do Espiri<o Santo conhecendo a ditferença unicamente na ordem.
P~rquanto, assim como o Filho se une ao Pae,
e tendo d'ellc o ser, não é comtudo posterior na
existencia, assim do mesmo modo o Espírito Santo depende do U11igcnit~, de ma~eí:a. que ~? pela
cogitação segundo a razao do prmc1p10 o F il~~ se
entenda primeiro que a hy~ostase do Espmt~ .
Porquanto na vidn eterna nao tem Jogar as dimensões tdmpornes, de maneira que, exceptuada a
razão do princípio, a SS. Trindade em nada se difrencia em si mesma u ; chamando o Filho principio
do Espirilo San/o: «por isso, diz S. Athanasio ' . 1 ,
David cantava psalmcando: «porque está cm tl a
fonte da vida, e na tua luz veremos a luzn ~; porque tinha conhecido que estava no Pae o Filho,

Fonte do Espírito Santo.
.
r•) Explicita e claramente ensmam a mesma

.
COl-

sa; assim, V. gr ., s . E.pipha11io escreve': 110 Espírito Santo não é alheio do Pae e do Filho, mas o
Espírito Sar~t::, subsistindo da mes~a substancia,
da mesma divindade, do Pae e do l'r/11011.
Do mesmo modo diz S. Cyrillo de Alexan1 Eadem csl doe trin a nostra de Spiritu S., insolo ordi11e
difforenti a m agnos.:ens . Si.:ut cn_im co.njungitur Patri F.i lius et. ex
illo c;se habcns n rm tamcn exhtentia posterior est; s1c panter
nb Unige11ito p~~~e..Spiritu~ S . , it_a ut solà cogit~tio~e.. s:cundurn
rationem prin.;1p11 l• 1ltus pr~1cmtclhg~tu~ ~ypostas1 Spmtus . Te!llporales e11im J1mcns1<~nc~ 1.~ .~1c;t.:rna ~· na non. hab~nt lo~u~, 1_ta
ut ex.ccptà ra:ione prm..:1p11 ss . Tnmtas nulla re .m se 1psa J1s cernatur . Lib. 1 cone. Eunom.
2 ldcirco 1 ait S . .4tlra11asi11s. De Incamat., n. Q .
J
Quonia m apud te cst fons l'Ítae, ct in lumininc tuo:videbi .
mus lumen . Ps. XXXV, 10 .
1
Non alienus cst a Patre et Filio Spiritus S . , sed; eâJern
substantiâ, ex eâJem divinitate; ex Patre ct Filio suhsistens semper Spiritu<; S . ltarre~ . fri, n . ~

dn·a 1: «Portanto, tornando-nos o Espirito Sento
que habita em nós, conformes a Deus, todavia prC:cede do Pae e do Filho, é manifesto á divina essencia que ellc é essencialmente procedente n'ella e
d'ella, assim como o halito que sahc da bôcca hun:ana, posto que este exemplo seja humilde, e não
digno de assumpto tão altou .
1 39 (8) Dos Concilios :
(1) Realisado antes do scisma dos gregos. O Synodo Alexandrino approvou a epistola de S. Cvrillo, onde se dizia que o Espirito procede «do Filho e de Deus Padre)) :t; o Synodo Ephesi110 approvo~-a e condcmnou o Synodo Ncstoriano, onde se
ensmava que o Espirita Santo unão era o Filho
nem tinha a existcnda pelo Filho1> 3; do mesmo
modo a Epistola de S. Cyrillo foi louvada pelo
Cone. Calcedonense e Constantinopo/ilano li; o Cone.
To/etano l, no fim do seculo quarto, fez a profissão de fé, onde se lê: t1E' ingenito o Padre 1 genito
o Filho, e não ingenito o Espírito Santo Pa raclito,
mas procede do Pae e do Filha.•i 4• Isto mesmo foi
confirmado por varias Concílios realisados na Lusitania1 Gallia, Inglaterra e Allemanha 5.
(•) Realisados depois do schisma, pelo Lateranense IV ( 121 5), ao qual assistiram muitos Bispos
Pac de ninguem, e o Fie Abbades Orientacs:
lho só do Pac, e o Espírito de um e outro egual-

"º

1 Cum igitur Spiritus S. in nobis inhal>itans ~onformes nos
~eo rcddat, procedat vero is ex Patre et Filio, manifc stum est divmae ~s s enuae eum esse esscntialiter in ips<I et ex ipsà procedentcrn, s1cut hnhtu.s ex humano ore prodicns, ctsi hum ile et non dignum tantã rc s1t hoc cxemplum. Thesaurus, ass . ]4.
~ A Fifio n.tque a Deo Patre procedere.
1
Negue f·1hum esse neque per Filium existcntiam haben km .

;

Est ingenitus Pa tcr, i;enitus Filius, non MCnitus Spiritus

Paradeti~s: sed :r f!atre Filioq11e procedcns .

" CI. Dt>n:png .. nn . 1 13, 14~ .
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mente»•; pelo Eugdunense ·já citado; pelo Florentino, onde, com approvaçáo dos gregos, se dd1niu:
uque o Espírito Santo é ctcrnalrnente do Pae e do
Filho, e tem a sua cssencia e o seu ser subsistente
simultaneamente do Pac e do Filho, e procede eternalmente d'um e de outro como de um principio e
de uma respiração j .
140. Ra'{,áti de co1111e11iencia J.
(A) Se o Espírito Santo não procedesse do Filho, de maneira nenhuma poderia ser distincto d'el\c. Por quanto, in dil'i11is, as pessoas não se distinguem realmente urnas Jas outras senão pelas
relações oppostas.
Porquanto, tudo quanto absolutamente se diz
cm Deus pertence ú unidade da essencia; por outro lado, as rdrn,/ies desscmelhantes, mas não oppostas, não bastam para multiplicar as pessoas ;
assim, v. gr., a geração activa e a respiração activa, que são rdaçfH:s Jcsscmclhantcs, não constituem
duas pessoas, mas sómente uma.
Mas i11 di1.•i11i.-: · n5n se dán rdaçóes oppostas
scná '. > a-; de origem, e:nquanto uma p~ssoa procede da outra; logo, o Espírito Santo não se "di<>tinguc realrncnte do Filho, senão d'cllc procede. <•E
isto se vê do seguinte, diz S. Th ,Jlll::Z{ , (1. e.,) porque o Pae tem duas rclaç(>c,;, urna das quaes se refere ao Filho e outra ao E-;pirito Santo : as quí.1es,
com tudo~ por isso qu..: não são oppostas, não cont
l'atcr li nullo, Filitts :iutcm :1 ~olo Patre, ac Spiritus S .
ah 11troq1~c pariter:
.. .
.
1
Sp1ritus S ex Patrc et f< 1ho aeternahter est, et essentiam
suam, suumq ,1c ess~ suhsist~~ ns hahct ex Patrc simul et Filio, cc
e:c utroque aeter1111/1ICI' 1.m1J11111n ab 11110 pn'ncipio cl 1mâ spiratin11e proredit. A p. /)e11ri11i; . n . ~81 \ .
l Cfr . 8 . Tlwrn l q . :11;. a . ·!, c:jusque Commrntatore~.

sti~uern

duas pessoas, mas pcrtct1l:cm ~ómcnte á
umca pessoa do Pae.
. Porém, se s: não achassem ~o Filho e no Espírito Santo scnao duas relações, pelas quaes um e
outro se ~cf~rc ao Pac, aquellas relações não ser~am ad uwzcem oppostas: assim como o não seriam as d_uas rcla~ócs com que o Pae se refere a
cllcs. Por isso, assim como é uma a pessoa do Pae
scgu:-s~ _que ~é uma tambem a pessoa do Filho ~
~o Espmto s_anto tendo duas relações oppostas
as . duas
rclaçocs
do Pac. Porem ' isto é hcr~t·
1 ·o
•
. .
. • .
I; l: '
pots trra a te na 1rtndade u 1.
~B) Pelo que se Jisse na thcsc geral, o Espírito Santo pron:dc por modo de volição ou amor ·
n~as o amor, até mesmo no homem, procede ná<;
sn. da vontade, mas tambern do conhecimento do
º .b1ccto ?mado, scg~mdo aquellas palavras : nil vohlum q_um praecogmtum c1 nada queremos se primeir? o nao conhccemosn '! · Logo, cm Deus o Espírito
Sai~to deve _pro~e?er não só do Pae, mas tambem
da mtdlecçao d1vma, ou do Verbo.

Corollarios do Espirita Santo

14 1 · (A) O .Espirita Santo procede do Pae e do
QuoJ_ cx hoc p;1tct, ait S . Tlru111.1s 1. .; ., quia Pater har_ekitrones quaruri:i una refc rtur ad Filium et alia ad S j.
r1t~m S . · quae tamen qma non sunc oppositae, non constituJnt
~u.is pe~so1~~ s, sed a~ ':'ºªº.l tantum personam Patris pertinent. Si
.iutcm _m hho et Sp1rrlu S . non cs;;cl invcnire nisi duas relationes, . 4u!l~us uterqu~ rc:fer_tur ad Patrcm, illac rclationes non essent
.1d .. 1m1~ .em opposrtac, s!cut nequc duae relationes, 9uibus Pater
retcrlur a~l dlos .. ~~nJe .s1c'!t . rersona Patris est una, 1t sequeretur
quod pe1 ~ona F1l11 et Sp 1 ~1tu~ S . esset una, habens duas relationes oppos1tas dua_bus relattonibus Patris. Hoc autem est haeretí ..:um, .:um tollat nJem Trinitatis .
!
Nil volitum quin praccosnitum .
1

h.et

JuJ~
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Filho como d'um unico principio e de uma unica respiração, apesar de serem dois. o~ respiranl~s 1•
E' de fé, segundo a definiçao do C?n~. F/ore~1ti1w, já citada. O sentido d' este corollano e q_ue ~ao
ha no Pac e no Filho uma dllpla força respirattva,
mas sómente uma, ljlH! é commum a u~ e o~
tro; porquanto, cm Deus todas as .c~1sas sao
communs, o que não impede ~ .ºP~~os1çao de relação; mas cm produzir o Espmto Santo o Pae e
0 Filho não se opp6cm mutuamente; logo, pr~d~
zcm o Espírito Santo por modo de u"! _Prznczpzo.
D'ondc se segue que produzem o Espmto Sant_o
por uma unica rcspirayão; porquanto, sendo u~1ca a força de respirar, commum a um e outro, na?
pode exercer-se senão por um e outro agente simultaneamente.
Porém, este acto cham::i-se respiração, porque
se etfe.:tuou por modo de volição ou amor; porque 0 amor é o movimento. d~ vontad: que tende
para o objccto amado que 1m1ta o habito ou movimento do respirante. Adverte S. Thomat que
pode dizer-se que o Espirito Santo procede ~o ~ae
pelo Filho, não_ n? sentido de ~.ue o Filho seJa m~
trumento ou mm1stro que aux1ha o Pac na pr?cessão do Espirito, mas porque o Filho e por origem
media entre o Pae e o Espirito e tem do Pae o poder de respirar o Espírito.
.
Tambcm por aqui se dá a entende~ Q scn~1do
em que alguns ensin~m que o Pae respira ~nedzan_
te 0 Filho; se se cons1d<'ra a mesma potenc.a respiDicuntur duo spira11/i!s, non aut<!m du<;> spi':.itores, quia,
ut ait S. 17iomas (q . :~6, a. 4- ad 7 ), vidctur meltus d1_ce01h1m quJJ
uia s irans adjecuvum est, spirator vero ~ubstanuvum, possu~us dkere quod Pater et Filiu~ sunt duo ~pirantes propter pluralitatem suppositorum, non autem duo sr1ratores, prorter unam
_ .. ..

t

spi~ationem .

rativa, sendo esta commum ao Pae e ao Filho não
pode dizer-se que a respiração é do Pae mediante
º.Filho; porém, se se consideram os mesmos resptra~tes:. qu~ são distinct?s, pode dizer-se que a
rcst;traçao e do _Pae mediante o Filho, emquanto
o Fdho que respJTa é do Pae •.
14_2. (8) A processão do Eçpii:ito Sa11/o d(lfere
da {f~I a_çao do Verbo sob um tnphce aspecto.
~IJ ? verbo, pr?~cde do intellecto por meio de
cogztaçao, o f<4spm to da vontade por meio do
amor.

(1) O Filho procede só do Pae, o Espirita do
Pae e do Filho .
(D) A proce~são do ~-ilho é verdadeira geração
po_rquc ex se a tntelle~çao tcn::fo a produzir alguma
coisa s~t_!lclha~te .ª s1, e~quanto que a processão
do Espmto nao e geraçao, porque o amor ex se
não tende a produzir coisa semelhante a si ; porquanto, a vontade não passa para o acto «pelo facto de haver na vontade alguma semelhança do que
4ucr, mas pelo facto da vontade ter uma certa indinação para o ?bie~t? .querido .. . e por isso aquillo que procede m dzvzms por modo de amor, não
procede como gerado, como Filho mas antes como Esi:_irito: Con~ este nome se de~igna uma certa moçao vital e impulsão; como quando se diz
que algucm se_ move por amor ou e impellido a fa"'.
zer alguma corsa,,. ~
~sta_~a!'ão é comrnurnrnente acceita pelos theo; <:f. S . Tl101~1. in ~ d!s.t. 12, q. 1, a. 3 .
Hoc quod alaqua s1m1htudo voliti sit in voluntate· sed ex
hoc quod voluntas h.;ih~t q':la_m,dam indinationem in rem ~olitam ...
ct rde~ quod _rrocc~n tn d1vm1s per mod~~1 amoris, non procedi~
11t gc~.atu~, \'el':'t Fal~us, se~ rr.ag~s ut Spmtus. Quo nomine quaed~~ ntah5. m~t~o ~t 1mp1_1ls10 d~s1$natu~; prout aliquis ex amore
~1c1tur mô\ en 1 e! 1mpt11l1 ad aliqu1J foc1endum. S. Thom. I, q . 2 ,

,t ....
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logos, e resolve melhor a ditfi.culdade do que outras razões apresentadas por alguns. S . Agostinho
explica isto, dizendo que o Espírito procede, não
como nascido, mas como dado: mas não dá a razão por que assim é . Ricardo de S. Victor affirma
que por isso mesmo a procc~são do V crbo é geração, por que é communicação da natureza fecunda,
pela qual produz a terceira pessoa, emquanto .que
tal natureza fecunda não é communicada ao Espirita Santo; porém, esta opinião é commummente
rcgeitada pelos thcologos, porque não é da razão
da geraçüo o gerado receber natureza fecunda. '
143. (C) Com direito e fundamento foi acrescentada ao symboln a partícula cr Filioque» . ~
E' evidente, cm vista da declaração do Cone.
.Florentino, assignada pelos Gregos e Latinos: «Definimos além d'isto que a explicação das palavras
Filioque foram licita e racionalmente acrescentadas ao symbolo por motivo de declarar a verdade, e urgindo então necessidade imminente. >> 3 ( Den{_Íng.,

n. 586.)

144. Debalde os Gregos schismatkos oppóem
o decreto do Cone. Ephesirzio, em que se prohibe
que se não promulgue outra fé: <<definiu o S. Synodo que a ninguem é licito pronunciar ou compôr outra fé além da definida pelos SS. Padres
que em Nicêa se reuniram com o Espírito Santo». 4

Pois responde-se que n'cste decreto se prohit Sobre as varias razões allcgadas pelos Padres e theologos
vê Petavio J. Vll, e . 13 .
2
Cfr. Petav. 1. VII, e. 2; Franrelin, th. 41 .
J
Dcfinimus insuper cxplicationem verborum illorum Filioquc verita~is de~larandae grati<I_. et immin.ente tunc necessitate, licite ac rattonahtter symbolo fu1sse appos1tam.
• Definivit S. Synodus aliam fidem nemini licer-c proferre
aut componere praete·r definitam a Ss. Patriims, qui in Nicaeâ cum
Spiritu S. congregati sunt. Apud Hardouin, 1, 15i6.

Rl-:1.A~:ÓES

llAS PESSOAS l>IVINAS

·P7
bc que se não proponha outra f. .
.
'?ªs outra que seja maú ex rc!/1s~o e, C()ll/raria,
hge
;p lCl ª, o que se col(1) da occasião d'este decreto .
- ...
ra condemnar o svmboJ d
que foi 1eJto paquc continha man.ifcsta~ente,
eho~o~~. 1.Vopsu~st.
na :
e a crcs1a nostona-

Th

(t) pela pra.t:e dos Gu11ci/im;
.
mo no symbolo N:
.
·'
porque assim co.
iceno 1oram acrcsccnt d
.
tas coisas ao symbolo d . A
a as mu1be
(,
os postolos assim ta
m o . . onc. Consta11ti11opolila110 aug~ t
m.ceano com novas add .. ~ ~ , .
. en ou o M(,
T
IL1:-oes, e assim n .
,~nci ros, segundo se duva opportunidad~sd outros
1:mnar novo.-; erros .
·
·
e con(C) da mesma 11a/;1re•a d.
·.
mos no 71'· .Ja L"'
'
a CUt.\a, porque nrová. m ~·e que a Eg •· · s: 11·
Y
direito de propor a d
.
rcJa tnta 1vel tinha 0
·
• ourrma catholica d'
·
mais expficito cm formulas e symbolos d u~· modo
J 45 . Pelo que respeita
f .
e e.
ção prevaleceu primeirame~~- acto, aq~1ella addklarcs, a saber na Hes
h _e nas egreJas particucilios da G r·' (
)Pª? a, como consta dos Con.
'ª iza 447 , 1 oletano
III (58 )
pois estendeu-se tambem
J G . 9 etc. ; de.
pe a a 1lia e p J G
mama, como se vê da lithu . G .
e a ernei, no principio do seculo ~g1a a Ih cana de . Moliense ( 7 1) F
.
' no synodo Foroju9 e rancotortense (~g ) L - III
sou-se a approvar aqueJle add/ 4 . eao
rccuprevalcceu 0 uso de
.
Hamento; mas afinal
o l'.Onservar · dep · B
Vil[ acceitou-o exnliciram,
t
_ '
ois e11/o
1,
~
·
cn e, nao por de ·r t
"
L. e o socmnc, mas por permissá d
em Roma. t
o e o l'.antar na missa

J

1

('f

.

'· De11r1111{ ., n. 4 ... .

Th~-ologia ~mati~a- Vol. 3."
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Coroliarios da processão

dar-se razão porque uma é primeira, e a outra a segunda, porque uma seja geração e a outra não, e tlnalmcnte duas processões; mas, admittida a opinião de D111·ando, nada d'isto tem explicação possível. Porquanto, se as
processões proveem immediatamcnte da natureza, não ha
razão nenhuma porque uma seja primeiro que a outra,
ou por que uma seja geração e outra não, sendo por uma
e outra communicada a natureza, e communicada pelo
mesmo principio: ou qual a razão por que não sáo mais
do que duas, pois se a divina fecundidade se não sacia
com uma unica processão, porque se sacia com <luas?
E pelo contrario, se as processões ttuem immediatamentc do intellecto e da vontade, todas estas coisas se entendem; porquanto, dando-se logicamente a intellecção
primeiro que a volição, a processão pelo intellecto é logicamente primeiro que a processão pela vontade; st!rido a processão pelo intellecto algumas vezes conceitu, não é para admirar ~ue se chame geração; havendo
na natureza puramente mtellectual sómente potencias,
entende-se duas processões, como acima o explicámos.
148. 2." Já provámos que ha em Deus quatro relações, sómente Ires das quaes se distinguem umas das
outras e tres constituem pessoas. Mas além d'isto, ha
em ·Deus ci11co 11ocões e dois actos 11ocionaes.
Noções divüiás 1 são 110/as
caracteres proprio~

1

-

º .

vista do que fica dito ha duas_ proces. thcologos agita-se a 9u~stao sobre
sões; porem, e~tr~ ?S qiw • proximo das dtvmas procesqual se)a o pt·111c1pw «
.
- .
sões. ~
.
todos c.onvecm em que ? pnncipzo
E com effe1to,
- s sa-o as pessoas divinas, asa·
processoe
.:quo» das d .ivmas
- : . q11od• da geracão do F"lh
t o,
p é o prrncipro «
•
•
ber, que o ae F"lho siio o pnncipio «quodD · da respiraquc o Pac ~ .º ~· to· todos confe!'.sam egualmente que
cão <lo Espmto ~ ,m '
. s o remoto é a nature1a
.
. . - q1tod • ao mcno
' . - .
l : troversia sobre o prmcipto •qito>
o pn11c1pw ,'
divina. Porem, la con
proximo.
. . ic aquclle principio é ames( A.) J)ura1~d~1 ath~~~~i,~}~I1cctm11 i11tellectui et volimma natureza ~w1na p
. r·ldos estes attributos pela
tati de maneira qu~, ~~.p.1 s'· anto de maneira nenhuma
'
•
o F'lh
' o 0 o f ~~,sp111topinião
é commummcnte remente,
poderiam proceder. ,s:a ºor arecer contraria á dedageitada pe~os th ~1 'J~ºf'.i~ráo~· «E aquella coisa (a esração do Cone.
. ""' 1erad·1 nem procedente, mas
. nao
- e: ge r·• ntc11c1
.. g ,uc ' é' gerado» ' etc. (D ensencia)
F"lh
é o Pae que gera e o ' o l i
'{itrg., 3'8). p 'm a opinião commum é qu: o,pnu147. lB) or~ ' :ias divi 11 as processões nao eª nacipio ~q1~0~ pt·ox1m~z~o tal mas o i11tellecto ti a vont~de
14t). ·'. Em

1

emq:tifi

tu,.e'{_a âum1:'
d 'pelas relacóes de patermdaemquanto sao_ mo ' ca. ~s tam-se estas ultimas palavras,
de e respiraçao. ~ccrll~~~~ e a vontade communs á~ tres
o .mte
r·izão por que o entend1menPorque, sendo
ass1gnar-sc a •
· - S to·
d

pessoas, cvc
- o no Filho nem no Espmto. an - '
to gere no Pae, _e ºitecto gera no Pae~ porque e modifie na verdade, o mte
.d d
.
· d
1 .- de palcn11 a e.
cado pe la re ª~ª 0
l d'esta doutrina e ensm~ ~
A razão fuodamrnta
as rocessóes in d1v1pe\os Salmatice11ses tdl~ e ., lia~ f~rca~ das quaes pode
uis devem ser ac.tos aque
. '

S)·

- -,--77 o '' a :;- S,1{111<111tir . Jisp . I, dub.2; Bifl11<1rt,

1

e f . :s.

r . , .~ '

-.'

diss . II, a. 'J.; Knol/, ~ io7 :
1 est enerans, nequc genita, ncc
z Et ilia res (cs5e~ua~ °,~:1erat,get Filius qui git;mtur,
procedens, scJ e5t_ Patc1 qu1 l:>c
.

ou

com que as pessoas são co11hecidas e se disti11guem umas
das outras; das mesmas relações fluem e importam alguma dignidade, que é propria de uma pessoa ou de

duas sómente.
·
.
(Ai Duas convcem ao Pac:
. (af A bmascibilidade, porque o Pae não procede de
nmguem;
(~) A Geraçâo ou paternidade, porque gera o Filho,
e tambem a resph·açáo acliJ.'a, a qual, todavia, não se
distingue realmente da geração, por não se lhe oppor.
(8) Duas ao Filho:
(a) A Filiaçâo, porque procede do Pac por verdadeira geração;
·
~b) Respiraç:<'io activ.i. porque lhe é commum com
1 Cf. s. Th - '1 :i2; Su.?rt'j , l.V, .; . 1)-IOj s.11111.mtic . disp .
XI; Biflum·t, diss . IV, a . 6 .
'
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o Pac, porque juntamente com elle respira o Espirito
Santo.
(C) Lma a.o Espirita Santo, a saber, a re$.f'Íração
passiva, ou a simples processão, porque o Espinto Santo é rcspirac!o pelo Pae e pelo Filho.
t49. Dos actos 11oci011aes. 1 Ha em Deus dois actos
nocionaes. Porquanto, actos nocionaes ou pessoaes são
aqticlles pelos quaes se produzem e se distinguem as
pessoas divinas; mas ha dois actos d' esta natureza: a
saber, a ~eração, pela qual o filho é produzido, e a respi1·apfo, pela qual é produzido o Espírito Santo; logo.

DAS RELAÇÓF.S OAS l'E!>SOAS DIVl:-JAS

. (t) l11gerrilo.• bmasciz,e/ por

nmgucm.

Os nomes das divinas pessoas sáo de dois
generos; uns são proprios ou nocionacs, que por
tal modo rnnvccm a uma pessoa, que não podem
predicar-se das outras ; outros, porém, são appropriados, que ex se são communs ás tres pessoas,
m~s, com tudo, são attrihuidos a uma pessoa de prefcrencia a outras, ror motivo da relação especial
com os nomes proprios. Descreveremos, portanto,
brevemente, quer os nomes proprios, quer os nomes apropriados.
r 5 1 . Os nomes da primeira pessoa.
(A) Proprios : (1) Chama-se primeiro pri11cipio
relativamente ás outras duas pessoas ou fonte de
toda a Trindade: porque d'dla procedem o Filho
e o Espirito Santo; diz-se, porém, principio, não
causa ou auctor do Filho, porque estas palavras
na língua latina significam no causado dh·ersidadc e dependencia de natureza. 3
• Ci. S. Th. q .41; Suarer, 1.VI, e .3-4; Salmant . Comment.
in q ..p; Bil/uart, ]. e.
z Cf. S. Th. f, q. 33-38; Suare;, 1. IX-XI; Bílluart, diss.
Y; Kn'>ll, ~ 117-11<1; Solesm . p. 147 e seg .
J "Unde hoé nomcn c.:usit vidctur importar..: Jiversitatcm
~ubstantiac, et dcpcndcntiam alicujus ab altero, quam non importat nomen pri11cipii. ln omnibus enim causac generibus semper in-

que n

° procede de

(C) P?e, porque gera o Filho. e
a paternidade cm Deus é
. . ' e, _na verdade,
Lreaturas, sendo Deus l;ac r~a1s perfeita que nas
de subministrnção maternrttem ~enhum consorcio
ou algum dos defeir~s • . ou ent~ progressão,
geração humana.
. que se relacwnem com n

3." Dos nomes divinos~
1 5n.

'

•PI

ã

(8) Appropriados :
(8) Omnipotencia po

. .
que o principio sum~o J;sueJ af J:'º!encdia e como
porisso convem cspcc· 1• .,cr e1çoes e Deus, e
prin.c ipio de toda a 1' ~adrndente ao Pac, que é o
•
• <
nn a e
(ê) Creação pon 1 t ,
·· •
poder.
'
., te e prmcipalmenrc obra do

(C) Eternidadt! por
'
~ue carece de princi11io e
· · ·
'
5. 'Ni. ac ' que n·10
' t cm pnnc1p10.
on~es da segunda p.essoa.
(1A)2.n.
r1 oprws · (a) Ch
.
ccd~ do Prt"
.
a~1a-sc Filho, porque pro, ,.
T? • e por verdadeira geração
(u) rerbo p
·
ção;' mas o ~·ctoº~~u~nt~f':_ede por via de intcllccterno ou concepça- d e cdo chama-se verbo in.
o a mente
(C) Imagem :t do Pae
·
mesma origem, o Filh~ ~orque,. por força da
lhante ao P·ic T
b
e perfeitamente seme' · am em se chama esplendor da
con~cm. a 0 p

vcnitur distantia inter causam e .
.
quam virtutem aut e~fc ·( 1 id CU Jus est causa, secundum ali
jtlam in bis quac nuJfum hu';~~':n:·d .s~~'r nomi_ne principii utimu~
um sc.cu~d.um quemdam ordin
' ·ª erentram. ~abent, sed socsse pnnc1p1um 1ineae . . ·" S
S1cu1 CUl?J d1c1mus. punctum
o ~ard Bessarion (sess x~v e . 33, a. 1.) nNotandum est diz
orrenrales etiam indh-ini; utan .
o_rent .), quod SS. Doct~res
modo, non quidem ut limitatiol~r nom1de causae aut causa ti largo
prout productionem e1 em
. cm et ependentiam importar sed
1
S. Tlwnr . 1 q 3., anauonem :i principio significat». ' ·
2
' I
1 ' ~·
Coro.~s . l, 1 5.
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gloria e fiBura da substancia, '· porque é imagem
· esplendidissima e consubstancial ~o Pae. 1
(8) Appropriados.: (8) Sabedoria, ~.orque a sa~
bedoria pertence ao mtcllecto; mas o\ er~o proce
de pelo intellccto .
.
fb) Todds as obra.~ de sabedona, \' . gr., a ordem
que ·existe no mundo.
1 53. Nomes da terceira pessoa. 1 • •
(A'1 Proprius : (1) C:huma-sc Espmto.. porque
procede por via Je respiração ou amo~. 4
•~
· (b) Amor, porque é termo ~ubstanc1al do ~.mc..:o
amor, pelo qual o Pac ama ª. s1 mesmo e ao F i!ho,
e pelo qual o Filho ama e s1 e ao P~e, e ~ponsso
com razão se chama amor substancial. ~ ambem
se chama nexo, união, ampl~xo, porque e como o
nexo pelo qual o Pac e o Filho se amam um ao
outro.
.
(C) Dom, porque procede por via d~ amor, mas
0 amor nada mais é senão o dom de s1 mesmo.
(8) Appropriadas :
.
(1) Caridade ou hond?d~, . porque a caridade
convcm optimamente ao í·,spmto que procede por
via de amor.
·
(b) Todas as obras de caridade. .
~
(CI Prim:ipalmente a obra da santificaçao, J?Orque ~ nossa santificação ~ ob~a do . amor. Ponsso
tambcm se chnma Parachto, isto e, consolador e
advogado, porque nos ~ons?la pela ~r~ça, e supplirn por nós com gemidos menarra\ eis.

Art. Ili. Daa dhrinaa miaaaea '
Havendo duas especics de miss6es em Deus n
saber, a missão invisivel e a missão visível
. ~ em ~era! ; 2. ºda missão
' inremos: 1. " das rn1ssocs
11iszi•el; 3 ." da missão i 11sil'e/.

rau'a-

I. Das missões em geral
J.yoçáo. (A) Missão cm geral, da pala-

=

1
i

Hebr . I, 3.

S . Thom . 1, q. :J4-:> S.
S. Thom. 1 'l 37· 38 .
·
· · 1
·1 O nome E;pwito, cmquanto designa substanc1.a e~~trttu~,
convem :is tres pessoas; mas aqui tom:i--se emquanto s1gm ca m ção e· impulsão cio amante sobre a c01sa amada .
3

151. 1."
v;a . 11111/ere, e a •_110ção ou egrcssão d' algum ente
d outro com dcstmo a algum termino. Distinguemse tres:
·

(1) Plrysica, · que se foz por impulsão physica
·
'
v. gr., a pedra despedida pelo braço.
(b) Mo:·a/, que se faz por impulsão moral, quer
por _1mp~no, quer por conselho; assim, v. gr., o servo e enviado pelo seu senhor com imperio · o rei
é mandado reios conselheiros por conselho.'
(C) Substancial, que se faz por uma certa origem ou emanação da mesma substancia do enviante, assim como a tUir é crnittida pela arvore, raio
0
pelo sol.
As missões divinas são missões substanciaes
mas comtudo sem os defeitos que se encontram'
nas crcaturas; nas coisas humanas, •a missão importa minoridadc no que é mandado, conforme
1m~orta ~roccssão do principio mittente ou segundo 1m~eno ou segundo co~selho, J?Orque o imperante e menor e o conselheiro é mais sabio. Porém
in divinis, não importa senão processão de origem'
<iue é segundo a egualdade;, 2 (S. Th. q. 43 a ·1'
ad 1).
'
' · '

- - - 1·- -- -

Cf. S. T~. 1, q. +'.; Suarer. f. XII ; Salmatic. disp. XIX ;
Petav. 1. VIJI ; B1lluart, d1ss. VI, a. 4; Fratl';elin, th. :i- 8 ~ Sche4 4 '
tben, 2n. 1 ~5z; ~oie1tn., p. ~25 e seg.
_
M1ss10 1mportat minorationem in eo qui mittitur secun dum quoJ importar processionem a principio mittente auÍ secun -
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r 5 5. (B) Missão in divirzis é a processão d' uma
pessoa de outra, com destino a algum ejfeito temporal ou com novo modo de existir. Diz-se :
(a) Processão de uma pessoa de outra ou de duas
outras, porque a missão importa influxo real da
pessoa que envia sobre a pessoa enviada; mas em
Deus não h~ influxo nenhum d'uma pessoa sobre
a outra senão por processão; logo, a missão suppóe a processão.
(~)Com destinaçáv, etc; porquanto, a missão
supp6e a destinação para algum termo ou para fazer alguma coisa nova, e não havendo nada em
Deus a fazer de novo, aquclla destinação é para
algum cffeito temporal.
(C) Com um novo modo de existir; este effeito
temporal não pode consistir na mudança do logar
estando as divinas pessoas já por toda a parte, nem
na producção de alguma substancia, porque urna
tal producção é cornmum ás tres pessoas e é obra
da natureza divina ; consiste, pois, em que a pessoa enviada exista d'um novo modo nas creaturas,
ou por manifestação da presença, ou por conjuncção especial com a crcatura; assim, v. gr., a rnis->ão do Filho pela Encarnação consiste cm que o
Verbo Divino, que jü antes existia sohre a terra,
~omeçassc a existir d'um modo novo n'alguma pare da terra, unindo-se hspostaticamente á nature{a

'nm1a11a.
r 56. 2.º

Thesc: ênlre as pusoas õ/vinas, o pae

ufo pode Hr ma11aado" porém, o Fil'1o e o espirl-

'o Santo pode!1f s•r fT/andados •· pelo co11trario1 o
-c>ae e o Filho podem enviar, mas o espírito Santo
180 pode enviar.
um cons.iliuf!l,. quia impcrnn;. cst .n~ajor, et ".ons11ians. ~st. sapien.
or. Sed m d1v1111s non 1mporrat ms1 process1onem ongm1s, quae
'1 secundum aequalitatem.

E' certo.
157. (A) O Pae não pode ser enviado. Não lemos nas Escripturas que seja enviado, mas só que
venha a nós: " Vi,-emos para elle, e n'cllc estabeleceremos mansão». 1 Ora, ha grande ditfercnça entre vir e ser enviado. O Pae pode vir para nós,
produzindo al~um cffcito de .graça; poré~, ser ~1111iado niio se entende, cm vista do que fica dito,
senão a pessoa que µnK:edc de outra. Porisso diz
S. Agostinho!: «Só do Pae se lê que não fôra enviado : porque sü ellc núo tem auctor de quem seja
gerado ou de quem proceda" . A razão d'isto dá-a
S. Thoma\ 3 n'cstas palavras: "E' necessario em
toda a missão que se ponha uma auctoridade de
alguem para o mesmo enviado. Porém, nas divinas pessoas não ha auctoridade senão a que é (isto é, procede) de outro, a respeito do qual pode
n'outro designar-se auctoridade, e porisso o Espírito Santo e b Filho se dizem enviados, e não o Pac
ou a mesma Trindade>>.
1 58. (8) () Filho e o Espirito Santo podem ser
e11viados :
(a) A respeito do Filho se diz: «Enviou Deus o
seu Filho feito da mulher" ~ ; do Espirito Santo:

Ad eum veniemus et mansionem apuJ eum faciemus. Joa.
.
.
.
i
Solua Pater Jes1tur non m1ssus: qu1n solus. non habet auctorem, de quo sit gemtus, vel a quo procedat . L1b. contra Sermon. Arian ., e. 4.
.
.
i
ln ?mni missione oport.e~ 9uod ponatur al~qua auctontas
aliü1jus nd 1psum m1ssum. ln d11'1ms :rntcm pcr.sonis non. es_t. auctoriras nisi secunJum originem. Et ideo .nulh p~rsonae d1vmae
convcnit mitti nisi ei quac cst (i. e. proce~1t) nb :iJ.io, respectu. -:ujus potest i!l ~lio designari auctorit~s, et 1deo Sp1r1t~s S. et F1hus
Jicuntur mttu, et non Pater vel Tnrntas 1psa. ln 1 d1st. 15, q. 2, a.
unic.; d. 11 9. 43, a. 4:. .
.
.
1
M1s1t neus hhum suum lactum ex muherc. G.1lat. IV,+
1

XIV, 23.
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Espirito Santo, que o Pac mandará em meu no-

me)) 1 •
(•) Podem ser enviadas aquellas pessoas que
procedem de out~a e d'ellas .recebem qu.e~ poder
quer impulso de ir; mas o Filho e o Espmto Sa~
to pro..;cdem de outra pessoa, e d'ella. receb~m, simultaneamente com a natureza, omrnpotencia e o
impulso ou destinação para effeit,) temporal; logo.
154 . O Pae e o Filho podem enviar. Porquanto
(1) ·a respeito ?,o Pac ~se diz: «Enviou Deu~ o
seu Filho,, i ; do filho : "Se me ausentar, env1arvol-o-hei (o Espirito Santo) a vósn 3.
(•) Podem além d'isso enviar aquellas pessoas,
das quaes procede a outra prssoa.; mas do Pae
procede o Filho, e do Pae e do Filho procede o
Espirito ~anto ; logo.
1 60. (0) O Espirito Santo não pode enviar.
(1) Porque cm parte nenhuma ~e. lê qu~ o Espírito Santo cnviára outra pessoa d1vma. Diz-se, na
verdade cm baias ', no logar que, segundo alguns,
se rcfer~ a Christo: «Deus enviou-me e o seu Espírito" : porém, aqui tracta-se de Christo como homem, o qual o Espírito enviou para prégar, e não
da missão da pessoa divina como tal.
(•) Além d'isto, só pode enviar a divina pes.>oa
de que procede a outra div~1~a pc:ssoa; mas nenhuma pessoa procede do Espmto Santo; logo.

II. Da Missa.o invisível
16 1 •
1
t

~

XVI,

Missão i11visivel é a que se faz d'um mo-

Spi~itus

S. q~c:m mittet Pater in nomine m.eo. Joa. XIV, 26.

Mis1t Deus F1hum suum. Galai. IV, +
·
Si autem abicro minam eum (Spiritum S.) ad vos. Joa.

1' Deus misit me et Spiritus ejus.

Isa. XLVlll, 16.

do interior, sem al~uma manifestação externa, como é, v. gr., a missão do Espírito Santo u nós,
quando derrama nas nossas almas a graça santificante ; missão Jiisivel é a que se faz com alguma
manifestação externa, v. gr., a Encarnação do Verbo, a des~ida do Espírito Santo sohrc os Aposto·los.
1fo. 17iese:

Faz-se a misstfo i11visivel ~as pH-

soas diy/nas 'fUtlndo se infunde a graça sanfljicanfe 11a alma.

Assim commmmnente.

Declaração. Todas as vezes que se infunde a
graça habitual, ou a primeira, no mesmo instante
da justificação, ou a segunda, que não é senão o
augumcnto da primeirn, as trcs divinas pessoas penetram na alma, o Filho e Espírito Santo como
en11iados, porém o Pae como vindo de si mesmo ;
porquanto, n'um e n'outro caso as pessoas divinas
começam d'um modo novo e mais intimo a existir
na alma. Porém, a graça actual não basta para a
missão divina, porque pela mesma o Espírito Santo está á porta da alma e hate •, mas não habita
n'ella d'um modo novo. Pela graça santificante as
tres divinas pessoas habitam simultaneamente no
nosso coração; com tudo, esta cohabitação, e porisso mesmo esta missão attribue-se especialmente
ao Espírito, Santo porque é obra de amor e de santificação, que, segundo o que fica dito, appropriase á terceira pessoa. E, na verdade, alguns theologos, depois de Petavio •, dizem que ella é prop1·ia
do Espírito Santo; mas a sua opinião é commummcn te regeitada por outros 3 •
163. Prova-se. (PJ Porquanto, vê-se pela Es-····--- - - - !

z
J
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criptura que a graça santificante ou a caridade tem
connexão essencial com a habitação do Espirito
Santo cm nós: porquanto, diz-se do peccador: «A
sabedoria não entrará na alma malevola, nem habitará n'um corpo escravo dos peccados» 1 • P_elo
contrario, a respeito do justo: «Se alguem me ama,
meu Pae o amará e viremos para elle e n'elle faremos à nossa mansão» :1; e em segundo logar: «Não
sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito
Santo habita cm vós:>. .. » .. A caridade de Deus
foi ditfundida nos vossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado» . 3 D' aqui é permiüido concluir que o Espírito Santo não está nos peccadores (d'um modo espc~ial), mas é-nos enviado todas
as vezes que recebemos a graça habitual ou a caridade, porque o seu advento ou habitação tem
conncxão com n amor de Deus. com a caridade
para com Deus, a qunl, como se prova no Tr. da
Graça, não se separa da graça santificante.
(a) A mesma pessoa do Espírito Santo, e não
só os seus dons nos são communicados; porque
nos ditos textos cuidadosamente se distingue entre
a caridade ou dom crcado, e o Espirito Santo, ou
a terceira pessoa da SS. Trindade, e se declara que
uma e outra coisa nos é dada, mêls de modo que a
caridade nos é dispensada pelo Espírito Santo, e
por isso se distingue d'clle como o etfeito da causa.
Além d'isto, o Espírito Santo foi-nos communicado pelo mesmo Christo como um outro Pataclilo,
que havia de permanecer cm nós, para completar
1 ln malevolam animam non intrabit sapientin, nec habita·
bit in coq,iore subdito peccaris. Sap. 1, +
1 Sa quis diligit me .. . Pater meus diligct eum, et ad eum
veniemus, et mansioncm apud cum faciemus. Joa. XIV, 23.
:i
l\escitis quia templum Dei estis, et Spiritus Deihabitat in
rnbis ' . .. Carit::is J)ej diltus:i est in cordibus vestris · per Spiritum
5. qui datus e~t nobis. l Co1·. Ili, 16; Rom. V, 5.

a sua missão: <e~ cu rogarei ao Pae e vos dará
um outro Parachto, para permanecer comvosco ;11
ae/ernum . .. » 1 ; logo, o mesmo Espírito, e não sómente a sua graça, nos é dado.
(G) ~ão só o Espirito Santo, senão tambem as
outras d~ias pessoas, nos são dadas pcJa graça: «ad
eum vememus», ~orno se prova no Tract. da Graça (n. 146). Por hso csacvc Athm1asio 1: "Na vcrda_dc, _quando o Senhor diz: i•iremos, cu e o Pac
veio s1multancarncntc o Espirito Santo, não d'ou:
tro modo do yue para habitar em nós como 0 Filho. Ach?n?o-se, porém, o Filho em nós, o Pae tambcm esta smmltancamentc com cllc, dizendo 0 Filho: cu no Pac e o Pac cm mim".
1 61. (_!3) Confirma-se pela ra\áo theologica: Para a m1ssao rcquc~·-se que a pessoa divina, procedente de outra, exista por um modo novo nas creaturas; .mas, pela graça santificante, o Espírito Santo hab1.tµ. cm nós de um modo novo, a saber, como. amigo e protector especial. S. Thoma{ assim
opt1mamente o declara: «Porquanto, é um 0 modo
comm~m por qt~e Deus está em todas as coisas por
csscnc1a, potencia e presença ... Porém: acima d' este modo co~mum ha um especial, que convem á
c reat.ura racional, na qual se diz estar como 0 con hec1do no cognoscente, o amado no aman~e. E'
po~quc, conhecendo e amando, a creatura racional
attmge pela sua op~raçáo o mesmo Deus. Segund? este_ modo espe~1al, Deus não só se diz que existe na__ _<:eatura racional, mas tambem que habita
1

Et ego. rogab? Patrcm, et a/iu111 Paracletum dabit vobis
ut m~nea t vçib1scum m act~rnum ... Joa. XIV, 16.
'
.
~~olecto cum Dommus ait: ve11iemus ego et Pater 5 · l
v~nu Spmtus. no~ alio r;nodo quam ut Filius in nobis habitatu:~u
Cum ver<:> F1hus m nobas e.sr, Pater quoque simul est dicente F·::
1
ho · ego_m Patre et Pater m me. S. Alhanas. ad Ser~ e 1 31
Fr.rnrelm aprc~enta outros testemunhos, th. +;.
p. p. '
·
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n'ella como no seu templo t. • . Para o Espitito
Santo se dar, não basta que haja uma nova relação, seja cita. qual fôr, da creatura para Deus; nem
é neccssario que se refira a elle'> mesmo como a
habito, porque o que se dá a alguem, é d'algum
modo tido por elle. A pessoa divina não pode ser
tida por nós, senão ou para o fructo perfeito, e assim é tida por dom da gloria, ou segundo o fructo
imperfeito, e assim é tida por dom de graça, que o
torna grato,, . :!
165. Porém, o modo especial pelo qual o Espírito Santo habita cm nós pela graça, Consiste em
que venha:
(1) como amigo para o amigo : «Se alguem ou~ir a minha voz e me abrir a porta, entrarei para
cite e cearei com clle, e cllc commigo» a ;
(a) como proteclor especial ; porquanto, é proprio do amigo o vigiar pelo amigo d'um modo especial, e protegei-o do inimigo : e isto faz Deus excellentcmcntc, segundo aquellas palavras: 1<Lançàe

t
Est emm unus communis modus quo Deus est in omnibus ·
rebus per esscntiam, potentiam, et praesentiam ... Super istum au·
tem modum communem l'st unus specialis, qui convenit naturae
rationali, in quà Deus dicitur esse s1cut cognitum in cognoscente,
et amatum in amante. Et quia cognosccndo et amando, creatura
rationalis suâ opcratione attingit ad ipsum Deum, secundum istum
specialem modum Deus non solum d1citur esse in creaturà ratio·
nali, sed etiam habitare in eà sicut in templo suo. S. Th. 1. q. 431
<I. 3.
i
Ad datíonem Spiritus S. non sufficit quod sit nova relatio,
qualiscumquc cst, creaturac ad Ocum ; sed oportet quod referatur
in ipsum s1cut ad hahitum, quia quod datur alicui, habetur aliquo
modo ah illo. Persona autem divina non potest haberi a nobis nisi
vel ad fructum perfectum, et si.: habetur per donum gloriae, aut
secundum fructum imperfectum, et sic habetur per donurn gra·
tiae gratum focicntis. ln 1 dist. 14, q. 2, a. 2.
J Si quis audicrit voccm mcam, ct aperucrit mihi íanuam,
introibo ad dlllm ct coenabo cum illo, et ipsc mcçum. Apoc.
20,

m,

n'cUe toda a vossa solfü:itude porqu

dado de vós»

43 a

li

.

e e e lem cu1..
(a~ como Deus no templo; or uc
Esp1rno Santo vir como
. P _q ' apesar do
amigo, nao perd
. .
dignidade
e tem direito a ser adorad
. e. a sua
te na nossa alma . •Os
o, espec1almen·
vossos membro P Jos do Esnirito Santo
rol .ti
s sao tcmr
•
D eus no vosso corpo,, '· · • '1 or1 cac e t raze1· a
1

;

'

lll. Da miaeào vislvel
- p
. 166. 1 ·º .;.V'.ºfªº·
ara a missão vis' , l
rcm-sc trcs coisas :
1\ e reque.. (1) Algum sig11a,' visi11e/: aliás a m·. _
. .
v1s1vcJ;
·
issao sena 111 •
(b) Signal novo, isto é ou
.
_
.
ou pelo !Ilenos não existi~ do q~e:~~s nao existia,
que a missão visível exige signal . -~od~, por-.
modo extraordinario.
que seJa d algum
(O) Respeito á sanlificacão
.
ca dito acima a m1'ssa-o d.. ;' porque, pelo que ti- .
'
·
1vma nã
f.
para ~ santificação da alma.
o se az senão
~ r 67 ·. 2. ~ Especies: São duas a .
.. .
. .
soes v1s1ve1s :
s espeL:1es de m1s-

. (A) Uma é visível substan i 1
missão do Verbo D' ,. ·
e m~nle, como é a
-1\ mo no mystcno da E
~ao, porque n'esta missão o Filho d
nc~rnae representado de um mod
. .
e Deus nao só
O \'lSIVe/
·
stancialmente unido á nat
. h ' mas está sub.
ureza umana
expJ ICará no 7i·act do ~e ó E
, como se
·.
.
r. o Jncarnado .
·
.
(
)
8
. - A outra e v1s1vel representar
.
.
rmssao do Espírito Santo
.,
zva, como fo1 a.
-----rnam1estando-sc sob for-

ª

1

. Omnem solli.:itudinem ve
.
...
mam ;psi cura est de i•obfr. !. Pe1/'vª~ pro11c1enres in eum, quo .
1
i\'lemhra vestra te
J
• ' : .
te ct 11orr· t D
·
mp um sunt Sptritus S • ·
.•
a e eum m corrore vestro . l r.
·v an.:u •. . gloritica.or. J, 1$)-20,
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mas sensiveis, ás quaes todavia não esta vá substancialmente unido. Ennumcram-se quatro missões especiaes do Espírito Santo:
(1) A appariçáo no Baptismo de Christo, sob a
especie de pomba, 1 para mostrar a abundancia da
graça antes conferida ;
(a) A apparição na transfiguração sob a espe(Íe de nuvem rcspla11dece11/c ~, para declarar a abundarn.:ia da doutrina, que compete a Christo: estas
foram meramente reprcscnla,livas, porque não conferiram a graça, mas sú representavam a graça que
antes tinha sido dada a Christo ;
(C) Colla<;<io do Espirito Santo á semelham;a de
halilo ou bafejo rjlalus) quando Christo disse: " Rc~cbei o Espírito Santo., :1 ;
(d) Descida do Espirito Santo no dia do Pentecostes sob a forma de lingua de fogo '; as quaes
foram ao mesmo tempo representativas e affectivas,
porque conferiram graça interior. ã
168. Coro/larios :
(A) Na collaçáo dos Sacramentos não ha missão visivel do Espírito Santo, porque o signalsensivcl empregado não e novo nem cxtraordionario,
mas sómente missão invisível, emquanto por elles
se confere a graça habitual.
(8) Na Lei Antiga não houveram missões visiveis do Espírito Santo, porque convinha que o Filho se manifestasse primeiro do que o Espírito Santo. Houve todavia appariçõcs divinas, não directamentc a significar a santificação ou a produzil-a,
mas a manifestar alguma outra coisa, a saber :
1

Matt. Ili, 16.
Mau. XVII. 5.
Accipitc Spiritum Sanctum. Jo,1. XX, n.
Act. li, 3.
S. Thom. 1, q. 4-3, a. i ad 6.
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CAPlllJLO 11
[)AS REI.AÇÕES DA.S PESSOAS DIVINAS

to desempenha no seio da Egreja, e dos nossos deveres
para com elle, escreve excellentemente S. Agostinho 9 :
11Assim. como o espírito anima os nossos membros, vê
pelos olhos, ouve pelos ouvidos, cheira pelos narizes,
falia pela língua, etc., a todos dá vida, a cada um distribue os seus officios : assim o Espirito Santo está
em toda a Egreja. N'uns santos faz milagres, n'outros
falia a verdade, n'estes obra d'um modo, n·aquelle d' outro, cada um d'elles opera o que lhe é propno, mas todos vivem egualrnente. Mas vede a cautella que deveis
ter e o temor de que deveis estar possuidos. Assim como o espirito não acompanha um membro cortado do
corpo humano, assim tambem o Espirito Santo não acompanha o membro separado da Egreja; logo, se quereis
viver do Espírito Santo, abraçae ,1 caridade, amae a verdade, cfesqae a u11idade, para chegardes eternidade•. 1
172 . (Q) Para poder gosar da missão invisivel das
divinas pessoas, attcndamos ao seguinte: <rÜ Espírito
Santo é-nos invisivelmente enviado quando morramos
para o mundo, não pela separação do corpo da alma,
mas pelo affccto ao seculo ; quando começamos a aborrecer o que o mundo ama .. ; quando não deixamos de
ter sêde das coisas celestes e fastio das humanas ... ;
quando usamos d' este mundo como se não usa ramos
d'elle, e a nossa conversação está nos céus» 9 •
1 Sicut spiritus nostra omnia memhra vegetat, per oculos
videt, rcr aures audit, rer nares olfacit, per linguam loquitur, etc.,
vitam dat omnibus, officia singulis : sic est Spiritus in totà Ecclesiâ. ln aliis sane ti~ facit miracula, in ali is loquitur veritatem; in
aliis hoc, in aliis illuJ, singuli propria operantur, sed pariter vivunt. Sed viJete quiJ cave a tis, quiJ timeatis. Membrum praesectum de corpore humano non sequitur animus, sic nec Sp1ritus S.,
sequitur membrum de Ecclesiii amputatum ; si ergo vultis vivere
de Spiritu S., te11ete caritatem, mn,1tl! verit,1/em, desider.:tte unitatem, ut perveniatis ad aeternitatem. S. August . Scrm. 186 de
tcmp. De devotione erga Spiritum S. praeclare scribit C. lr/anning, Internai l\tission of the H . Ghost, XVII .
2 Tunc invisibililer ad nos mittitur Spiritus S . , cum mundo
morimur, no11 separatione corporis ab animà, s~d a·ffectu a saeculo ; cum odisse incipimus quac mundus amat ... ; .:um non desinimus .::oelestia si tire, et humana~ fastidirc . .. ; cum utimur hoc
mundo tamquam non utentes, et nostra com•ersatio in coei is est.
Cptptenson~ ob. cit . diss . VI. e . 2, spec. 2, rç(lex .

SCHOLIO

Regras para f_allar crm~•enienlemenle da
5S. Trindade
0

r 7 3 · ' · A primeira regra vera! e· . lle s J •.
· mp
li
o
• q
e e\ e
~
reg~r aquc .e modo de fallar que a Escri turn
~a
Egrc1a
sancc1onaram·
pois• tr->cta
s·c d' um mystcP
•
•
•
·
u
-,
no
á razão
· . ac han do. macccss1vcl
. .
. hun1ana
' ' . Porem,
sc o mysteno essencialmente 1:01Jo,~ado
"d d
d
t
"'
na um a e
. ~.na urera e na sua distincção das pessoas devem
C\i Itar-se todas as palavras que offen j
'
dogma.
·
L am um e outro

. . ~ ~4. •2." Os ~o~cs substantivos que exprimem
dircLtamcnte
a d1vma essencia • ou a tt n'b utos, d e,
' em empregar-se no numero singular, e não no
plural. Porque a essencia divina é uma .
.
b t
b. 1
, e os attn~ os a soutos tambem cgualmcnte n- .
1.
plicam
D
. _
_
ao se mu t1cm eus, ' . gr.' deve dizer-se : ha um sô
Deus, ~m creador, uma unica omnipotencia . e não
póde dizer-se: ha tres deuzes ha tres d" . 'd d
etc.
'
ivm a es,
r75. 3.º Os nomes objectivos que designam diFec/amente as pessoa_s, e só indirectamente a natu-

:~za,_podem ennunc1ar-se no numero plural. A razao e por qu~ os n<?mes referem-se ás pessoas; mas
a~ pes~oas sao multas. Logo, deve dizer-se, v. r .:

~ah tres ~essoas

eternas omnipotentes. ~o

svmb~lo

at~aszano _encontram-se, na verdade, eS'tas expressoes
: . '' nao são tres eternos , mas um e t crno,, -1 ,
.
porem, a 11 eterno toma-se como nome sub t
.
I

d
d
.
·
s ant1vo,
e mo o que e este o sentido: ha uma nature"'a
eterna.
'·•
176.
·
·----4 ." Os vocabulos, r·eta1·ivos, que exprimem
'

Non trcs ~temi, ~ed uqus i~ternt1s.
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11

as operações proprias déls pessoas e as suas relacões, não dt!vcm predi-:ar-sc da cssencia, mas só.:ricnte das pessoas, ou de Deus; v. gr., não pode
dizer-se: Deus é gerado, ou o Filho é gerado t.
177. 5. 0 Os nomes que exprimem a distincção
devem ser empregados co'.-:1 tal cautella que não
signifiquem distinccão de natureza e desegualdade
de pessoas ; v. gr. :
(8) Devem empregar-se as palavras Trino, Trin--dadl.!, mas niío Triplil..'idade, triplice, porque estas
ultimas palavras supp6cm que ha muitas naturezas.
(D) J)izc-se: l !m é o Pae, outro é o Filho, mas
rn'io outra coisa di\'crsa, porque o gcncro neutro
designa a natureza; mas o Filho não tem outra natureza difforcntc do Pac; logo
(C) E pelo contrario não pode dizer-se: c< Ü Pac
é um com o Filho " ~, porque n gcnero masculino
refere-se co111mu111mcntc <'! pessoa; e, na verdade,
o Pac não é uma pessoa l..'0111 o Filho.
(d) Devem evitar-se as cxprcssôes : "Deus é sin~ular ; srí, solirnrin" :i, porque estas pnhnTas excluem
a pluralidade das pessoas .
(8\ Kiio pndc dizer-se : ha lres pessoas diversas,
porque a di, ·e r~idadc SllJ'P'=-ie a multiplicação de na-
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mas deve dizer-se qtic ..,~. 11.,. ...
___
~
. .
.
. u'
._:-; pc:-.soas sao d'unrn

tm1u1

subst~rnua .

(~) ~c_m é permittiJo dizer q t:c cm Deu . 1

Ires rnd1P1duos, porqllc indivíduos Jesi"na

reza uma

s t ltl

.
.
.
. b < m na una cspei..:1e, mas J1 versa no n umcro ao
passo
que cm Deus ha uma n·1tt1r"za
11:-10 - • :
•• , , .,
•
._ -<
<
so cspc-

mas tambcm numcrica .
E basta isto sobre a •s~
·1·r,·nd·1c_le
.
• •
< •
a qua I c1ara e nhcrtamcntc Ycremos se 11 ·r·'lf·i .'
<
. .; • .
.
· ·
- • Lonscrvamos
.1 1c, c tributamos honra e "lori·i 'l(J f>..,
..
. '
[ . . •• - •
• t>
e
e ao 1. 11110
c éW .• spu 110 Santo IHl vida •)rcsentc . 1) ). •
••
cm 1 1 J
.
t
. t < 1s assim
• l:I '.>
e '-'W>1113 mortal ornní T)Or nós a S iVI:- •
·t [ • "l"CJ'I .
p .
t
' . J dC,
'
' I:">
e . "
01 l)ll<llllO , nao ohstanlc ter pcc..:ado
l·on11
udo
n<ío negou
o P·ie
ncn1 <> rL, 1•1110 nem o 1:'
• ••
,
'
<
r~s p111 to Santo, mas creu e teve zcl<) j, J)
• • •••
'
•
1. e
cus no seu
LOJ a<;<to, e adorou 11elmcntc ·1 De11s
.
.
_
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.
.
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·,
que
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e1.is as LOIS[IS I ·
LI ILd,

l

..

l)

' l .i..:ct cnim p(•c·.:anrit t·1111 -·n J •a t .
1-- tum ::-; _ n:rn ncgav it scd i:rc,t'1·J'1.t ~t. '1 rc111, ~ t. · 11Jum ct Spiril
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rn
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1
J ctt1n, qur k..:11 onrni:i tid(:fitcr :i dor:;l'it Cf /" ~,e,
lilt>lllt, ct
,·om:rn:n,lat _ :1 111mae.
· - ' 11 - ' '1111 - Ord0

1ureza .

(f) Tarnbcm se ni10 pndl' diter q11c as pessoas
.~ão

Jc substancia semelhante, porque, n'cstc caso,
semelhança importa multiplicidade de substancia;

.-_

f>f'~SO,\S

t
Algun s Padrc s 1'a llaram a!gl!ma s vc1.: ,; meno s a=curadamentc, m;;; Jc1·cm ser intcrprct:ulns bcni1;namcnte; v. gr. se · se
diJ: q11c a sahcJoria gerara a , ;ihcdona ou se o Filho se Jiz sabedoria, esw proposiç:to d.:l'c cxpli..:ar-~t: "~'in1:0 Pae, que é a mesma sabedoria, gerou o Filho, o qual ..:0111n llcus é tambem a mesma sabedoria . Cf. /-111rtcr, n . :.!li1 _
2
l'all'r t•,t un1_1 -; .-i1111 Filio .
J
Pc:u:; \.'::it ,i ngularis, w lu .;, solitarius ,
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